
CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2021 TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

29

Bijlage 1  

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Partijen 

<<Werkgever>>, gevestigd te (<<postcode>>) <<plaatsnaam>>, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 
<<naam>>, hierna te noemen de werkgever,

en,

De heer/mevrouw <<naam>>, geboren op <<geboortedatum>>, wonende te (<<postcode>>) <<plaatsnaam>> 
aan de <<straatnaam>>, hierna te noemen de werknemer,

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1  Indiensttreding
De werknemer treedt bij de werkgever in dienst met ingang van <<datum>>.

Artikel 2  Duur van de dienstbetrekking
1.  De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van <<duur>>. 
 De arbeidsovereen komst eindigt aldus van rechtswege per <<datum>>.
2.  De arbeidsovereenkomst is voor beide partijen tussentijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te 
 geschieden tegen het einde van de maand. Partijen nemen een opzegtermijn in acht waarvan de   
 duur is bepaald door de cao.

Toelichting, zie ook artikel 3.5 van de cao: 
Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
is voor de werkgever 2 maanden en voor de werknemer 1 maand, tenzij in de individuele arbeidsovereen-
komst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien in de individuele arbeidsovereenkomst een andere 
opzegtermijn overeengekomen is, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, dan is de opzegtermijn 
voor de werknemer maximaal 6 maanden en voor de werkgever altijd twee keer zo lang als de opzegtermijn 
voor de werknemer.

Artikel 3  Proeftijd
Er geldt een wederzijdse proeftijd van 1 maand. Gedurende deze periode kan zowel de werkgever als de 
werknemer deze arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. (NB alleen bij arbeidsovereenkomsten 
meer dan 6 maanden mag een proeftijd worden opgenomen).  

Artikel 4  Plaats
De plaats van tewerkstelling bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is <<plaatsnaam>>.

Artikel 5  Werkzaamheden
De functie van de werknemer is <<functienaam>>. De functieomschrijving is aangehecht als bijlage.

Artikel 6  Arbeidsduur
De werknemer werkt gemiddeld <<aantal>> uren per week.

Artikel 7  Salaris
Het salaris bedraagt € <<geldbedrag>> bruto per maand volgens salaristabel <<…>> periodiek <<…>>. 
(aantal uren/ 38 uur is parttimepercentage). 

Artikel 8  Arbeidsongeschiktheid
De werknemer meldt zich onverwijld bij <<naam leidinggevende>>, indien hij door ziekte verhinderd is de 
overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De werknemer is verplicht de voorschriften, zoals neer-
gelegd in de cao bij ziekte na te leven.
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Artikel 9  Vakantie
1.  De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris van <<aantal>> uur per kalenderjaar. 
 Parttimepercentage * 190 vakantie uren.
2.  De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering van 8% over het in de periode 
 1 juni tot en met 31 mei van elk jaar ontvangen maandsalaris. 
 
Artikel 10  Geheimhouding
De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen de werknemer uit hoofde van de functie ter 
kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of de werknemer uitdrukkelijk is opgelegd. 
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 11  Pensioen
De werkgever meldt de werknemer aan bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).

Artikel 12  Toepasselijke bepalingen
Op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer is van toepassing de geldende Cao Huisartsen-
zorg, verder te noemen ‘cao’, en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet in 
de arbeidsovereenkomst of de van toepassing zijnde cao rechtsgeldig is afgeweken.

Artikel 13  Ontvangen stukken
De werknemer verklaart:
1.  Een ondertekend afschrift van de arbeidsovereenkomst van de werkgever te hebben ontvangen.
2.  De thans geldende Cao Huisartsenzorg en het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn 
 (PFZW) (digitaal) ter beschikking te hebben.
 
Artikel 14  Akkoord
De werknemer verklaart met de op hem van toepassing zijnde regelingen, bedoeld in de voorgaande 
artikelen, bekend te zijn en akkoord te gaan.

Aldus overeengekomen te <<plaatsnaam>> op <<datum>>,

De werkgever,       De werknemer,

Toelichting:

a. Indien een arbeidsovereenkomst, die voor 
een bepaalde tijd is aangegaan door 
partijen na het verstrijken van deze 
bepaalde tijd stilzwijgend wordt voortgezet, 
wordt zij geacht vanaf dat tijdstip voor 
dezelfde tijd te zijn verlengd, doch ten 
hoogste voor de duur van één jaar.  

b. Indien een keten van arbeidsovereen -
komsten met niet meer dan 6 maanden 
wordt onderbroken ontstaat bij het 4e 
contract, of bij het overschrijden van 2 
jaar, een contract voor onbepaalde tijd. 
Na invoering van de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans wordt de hiervoor genoemde termijn 
van 2 jaar 3 jaar, met inachtneming van het 
toepasselijk overgangsrecht.

c. De werkgever informeert de werknemer 
schriftelijk uiterlijk een maand voordat een  
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
van rechtswege eindigt:
1. over het al dan niet voortzetten van de 
 arbeidsovereenkomst;
2. bij voortzetting, over de voorwaarden, 
 waaronder hij de arbeidsovereenkomst 
 wil voortzetten. 
 Het niet nakomen van deze verplichting 
 leidt tot betaling van een schadever -
 goeding over de periode van te late 
 aanzegging (zie cao artikel 3.4 aan zeg- 
 termijn). 




