
Arbeidstijden 

Heeft of bent u van plan om een minderjarige werknemer in dienst te nemen. 

Houdt dan rekening met onderstaande arbeidstijden. 

 
Werknemer van 13 of 14 jaar: 

13 of 14 jarige werknemers mogen tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken.  

Werktijden kinderen van 13 en 14 jaar 

maximum arbeidstijden per: klusjes rond het huis en 
in de buurt 

licht niet-industrieel 
werk(*) 

schooldag 2 uur per dag n.v.t. 

niet-schooldag 7 uur per dag 7 uur per dag 

vakantiedag 7 uur per dag 7 uur per dag 

schoolweek 12 uur per week 12 uur per week 

vakantieweek 35 uur per week 35 uur per week 

maximum aantal gewerkte 
vakantieweken per jaar 

4 4 

waarvan max. aaneengesloten 3 weken 3 weken 

maximum aantal werkdagen per week 5 dagen 5 dagen 

zondag n.v.t. n.v.t. 

 (*) Licht niet-industrieel werk is bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt of 
reclamedrukwerk bezorgen. 

Rusttijden kinderen van 13 en 14 jaar 

rusttijden klusjes rond het huis en 
in de buurt 

licht niet-industrieel 
werk 

minimum dagelijkse rust 14 uur 14 uur 

in elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur 

in vakanties 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur 

aaneengesloten pauze bij werktijd van 
meer dan 4,5 uur 

30 minuten 30 minuten 



Werknemer van 15 jaar: 

Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 5 dagen per week werken. Daarbij maakt het verschil 
of ze leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht. 

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht 

maximum aantal werkuren per dag of week uren 

per schooldag 2 uur 

per niet-schooldag en vakantiedag 8 uur 

per schoolweek 12 uur 

per vakantieweek 40 uur 

 
Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht 
 

maximale werktijd per dag of week uren 

per dag (inclusief schooltijd) 8 uur 

per week (inclusief schooltijd) 40 uur 

 
Vrijstelling leerplicht. 
Bij (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht van een 15 jarige, tellen de uren dat de 15 
jarige op school is ook mee als arbeidstijd.  

Werken tijdens de vakantie 
Een 15 jarige werknemer mag maximaal 4 weken aaneengesloten werken in een vakantie. In 
totaal mogen er 6 vakantieweken worden gewerkt per schooljaar. 

Rusttijden 15-jarigen met en zonder leerplicht 

rust en pauze leerplichtige 
kinderen 

kinderen zonder 
leerplicht 

Minimum aantal uren rust per dag 12 uur 12 uur 

In elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur 

In vakanties tussen 21.00 - 7.00 uur 21.00 - 7.00 uur 

Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 
uur 

30 minuten 30 minuten 

 



Werknemer van 16 of 17 jaar. 

Werknemers van 16 of 17 jaar mogen niet overwerken, ’s nachts werken of oproepdiensten 
draaien.  

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar 

Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar 

dienst 9 uur 

week 45 uur 

4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week) 

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd. 

Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar 

Rusttijden Jongeren van 16 en 17 jaar 

minimum dagelijkse rust 12 uur 

in elk geval tussen 23.00 - 6.00 uur 

wekelijkse rust 36 uur per periode van 7 x 24 uur 

aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur half uur 

 

Voor minder jarige werknemers is het werken op zondag in sommige gevallen niet 

toegestaan of onder strikte voorwaarden. Indien u hier meer over wilt weten stel ik u voor 

om contact met ons op te nemen via info@salariscompleet.nl . 

Bron: Rijksoverheid 
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