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VOORBEELD UURROOSTERS  

VOOR HET INVULLEN VAN BIJLAGE III  

1. SEIZOENARBEIDERS 

Gelet op het feit dat er in de regeling seizoensarbeid gewerkt wordt met dagcontracten worden de tussen 
de werkgever en werknemer per dag overeengekomen uurroosters genotuleerd via DIMONA. Deze 
uurroosters kunnen prestaties omvatten gaande tot 11 uur per dag en 50 uur per week. De arbeidstijd van 
de gelegenheidswerkers kan zich situeren op: 

Maandag: tussen 6.00 en 19.00 

Dinsdag:  tussen 6.00 en 20.00  

Woensdag:  tussen 6.00 en 19.00 

Donderdag:  tussen 6.00 en 20.00 

Vrijdag:   tussen 6.00 en 19.00 

Zaterdag:  tussen 8.00 en 16.00 

Zondag:  tussen 8.00 en 16.00 (bij uitzondering, in geval van zeer drukke periode) 

 

 

Uurroosters voor de maandag: 

1
ste

 uurrooster: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

2
de

 uurrooster: 6.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

4
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

5
de

 uurrooster:8.00 – 12.00 / 13.00 -19.00 

 

Uurroosters voor de dinsdag: 

1
ste

 uurrooster: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

2
de

 uurrooster: 6.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

4
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

5
de

 uurrooster:8.00 – 12.00 / 13.00 -20.00 
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Uurroosters voor de woensdag: 

1
ste

 uurrooster: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

2
de

 uurrooster: 6.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

4
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

5
de

 uurrooster:8.00 – 12.00 / 13.00 -19.00 

 

Uurroosters voor de donderdag: 

1
ste

 uurrooster: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

2
de

 uurrooster: 6.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

4
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

5
de

 uurrooster:8.00 – 12.00 / 13.00 -20.00 

 

Uurroosters voor de vrijdag: 

1
ste

 uurrooster: 6.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

2
de

 uurrooster: 6.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 

4
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

5
de

 uurrooster:8.00 – 12.00 / 13.00 -19.00 

 

 

Uurroosters voor de zaterdag: 

1
ste

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

2
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: 8.00 – 11.00 

4
de

 uurrooster: ……………………………… 

5
de

 uurrooster:………………………………. 
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Uurroosters voor de zondag (bij uitzondering, in geval van zeer drukke periode) 

1
ste

 uurrooster: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

2
de

 uurrooster: 8.00 – 12.00 

3
de

 uurrooster: ……………………………… 

4
de

 uurrooster: ……………………………… 

5
de

 uurrooster:………………………………. 
 
 

2. VOORBEELDEN VAN WERKROOSTERS VOOR VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 

maandag : van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 8u 

dinsdag : van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 8u 

woensdag : van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 8u 

donderdag : van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 8u 

vrijdag : van 6.00 tot 12.00 en van / tot / 6u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          38 u 

           

maandag : van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 8u 

dinsdag : van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 8u 

woensdag : Van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 8u 

donderdag : van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 8u 

vrijdag : van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 6u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          38 u 

           

maandag : van 8.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 8u 

dinsdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 7.5u 

woensdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 7.5u 

donderdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 7.5u 

vrijdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30 7.5u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          38 u 

           

maandag : van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 11u 

dinsdag : van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 8u 

woensdag : van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 8u 

donderdag : van 7.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 8u 

vrijdag : van 7.00 tot 12.00 en van  tot  5u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          40 u 
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maandag : van 8.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.30 10u 

dinsdag : van 8.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.30 10u 

woensdag : van 8.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.30 10u 

donderdag : van 8.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.30 10u 

vrijdag : van 8.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 18.30 10u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          50 u 

  
 
         

maandag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 6.5u 

dinsdag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 6.5u 

woensdag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 6.5u 

donderdag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 6.5u 

vrijdag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 6.5u 

zaterdag : van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 15.00 5.5u 

zondag : van  tot  en van  tot    

          38u 

           

maandag : van 6.00 tot 12.00 en van / tot / 6u 

dinsdag : van 6.00 tot 12.00 en van / tot / 6u 

woensdag : van 6.00 tot 12.00 en van / tot / 6u 

donderdag : van 6.00 tot 12.00 en van / tot / 6u 

vrijdag : van 6.00 tot 11.00 en van 11.30 tot 17.30 11u 

zaterdag : van 6.00 tot 11.00 en van 11.30 tot 17.30 11u 

zondag : van  tot  en van  tot    

          46u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Voorbeeld uurroosters bij arbeidsreglement  

5 
 
 

 

3. VOORBEELDEN VAN WERKROOSTERS  VOOR DEELTIJDSE WERKNEMERS: 
 

maandag : van 6.00 tot 10.00 en van  tot  4u 

dinsdag : van 6.00 tot 10.00 en van  tot  4u 

woensdag : van 6.00 tot 10.00 en van  tot  4u 

donderdag : van 6.00 tot 10.00 en van  tot  4u 

vrijdag : van 6.00 tot 9.00 en van  tot  3u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          19u 

           

maandag : van 8.00 tot 12.00 en van  tot  4u 

dinsdag : van 8.00 tot 12.00 en van  tot  4u 

woensdag : van 8.00 tot 12.00 en van  tot  4u 

donderdag : van 8.00 tot 12.00 en van  tot  4u 

vrijdag : van 8.00 tot 11.00 en van  tot  3u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          19u 

           

maandag : van  tot  en van  tot   

dinsdag : van  tot  en van  tot   

woensdag : van / tot / en van 13.00 tot 18.00 5u 

donderdag : van  tot  en van  tot   

vrijdag : van  tot  en van  tot   

zaterdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 7u 

zondag : van / tot / en van 13.00 tot 18.00 5u 

          19u 

           

maandag : van  tot  en van 12.30 tot 16.30 4u 

dinsdag : van  tot  en van 12.30 tot 16.30 4u 

woensdag : van  tot  en van 12.30 tot 16.30 4u 

donderdag : van  tot  en van 12.30 tot 16.30 4u 

vrijdag : van  tot  en van 12.30 tot 15.30 3u 

zaterdag : van  tot  en van  tot   

zondag : van  tot  en van  tot    

          19u 

           

maandag : van 9.00 tot 12.30 en van  13.00 tot 16.00 6.5u 

dinsdag : van  tot  en van  tot   

woensdag : van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 6.5u 

donderdag : van  tot  en van  tot   

vrijdag : van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.30 6.5u 

zaterdag  : van  tot  en van  tot   

zondag  : van  tot  en van  tot    

          19u 
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Dit zijn voorbeelden. U kan zelf een werkrooster opstellen aan de hand van uren aangepast 
aan uw bedrijf. De tewerkstelling van het gelegenheidsformulier gebeurt namelijk op basis 
van variabele uren. 
 
Houd er rekening mee dat er gemiddeld 38 u gepresteerd mag worden, met een maximum 
van 11u per dag en 50u per week. Op langere termijn moet zeker de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur van 38u gerespecteerd worden. 
Er moet rekening gehouden worden met een interne grens van 91 meeruren. De 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38u mag gecumuleerd met niet meer dan 91 uren 
overschreden worden. 
 
 

maandag : van  tot  en van  tot   

dinsdag : van  tot  en van  tot   

woensdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 8u 

donderdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 8u 

vrijdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 8u 

zaterdag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.00 8u 

zondag : van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.00 6u 

          38u 

           

maandag : van  tot  en van    tot   

dinsdag : van   tot  en van  tot   

woensdag : van 6.00 tot 10.00 en Van 10.30 tot  14.30 en Van 15.00 tot 18.00 11u 

donderdag : van  tot  en van  tot   

vrijdag : van 6.00 tot 11.00 en van / tot / 5u 

zaterdag : van 6.00 tot 10.00 en Van 10.30 tot   14.30 en Van 15.00  tot 18.00 11u 

zondag : van 6.00 tot 10.00 en Van 10.30 tot 14.30 en  Van 15.00 tot 18.00 11u 

          38u 


