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uitleg reserveringen

In deze uitleg lees je:
    wat reserveringen zijn,   

    welke reserveringen er precies zijn,

    wat de opbouw is van je reserveringen,   

    waar je jouw opgebouwde reserveringen kunt vinden,

begrijpen hoe
reserveringen 
werken



wat zijn reserveringen?
Jelle reserveert (bewaart) per gewerkt 

uur een bruto bedrag voor vakantiegeld, 

vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Zo 

weet je zeker dat je salaris doorbetaald wordt 

als je verlof/vakantie opneemt. Reserveringen 

kunnen uitbetaald worden via Mijn.Jelle.

vakantiegeld
Iedere uitzendkracht met fase 1 en 2 contract 

krijgt per uur 8% vakantiegeld gereserveerd. 

Met een fase 3 en 4 contract krijg je 8% 

vakantiegeld per maand gereserveerd. Het 

gereserveerde bedrag aan vakantiegeld wordt 

standaard één keer per jaar in mei uitbetaald. 

Je kunt je opgebouwde vakantie geld alleen 

eerder ontvangen als je aansluitend twee 

weken op vakantie gaat of als je met je 

werkzaamheden bent gestopt. Meld dit voor 

de zekerheid ook bij je contactpersoon binnen 

Jelle. Het bedrag wordt binnen twee weken op 

je rekening bijgeschreven.

uitleg

waar bestaan mijn 
reserveringen uit?
    vakantiegeld

    vakantiedagen

    feestdagen

    kort verzuim en bijzonder verlof

vakantiedagen/uren
Iedere uitzendkracht met fase 1 en 2 

contract bouwt per gewerkt uur vakantie-

uren op. De mogelijkheid bestaat, indien 

er genoeg gereserveerd is, om deze vrije 

dagen of uren uit te laten betalen.

feestdagen
Als je in de week van een feestdag 

werkt, dan wordt de feestdag door Jelle 

automatisch doorbetaald volgens artikel 28 

lid 1BC van de NBBU cao. Dit houdt in dat 

er naar de laatste 13 weken gekeken wordt 

van de dag waarop de feestdag valt. Indien 

je de laatste 13 weken op die dag van de 

week gewerkt hebt, krijg je de feestdag 

volledig uitbetaald.

kort verzuim/bijzonder verlof
Een deel van de reserveringen is bestemd 

voor kort verzuim (0,6%). Als je op een dag 

een paar uur niet hebt gewerkt omdat je 

naar de dokter of de tandarts bent geweest 

(maximaal 2 uur), dan kunnen deze uren 

doorbetaald worden van de gereserveerde 

uren kort verzuim. Het gaat om situaties 

waarvoor iemand in vaste dienst normaal 

gesproken vrij krijgt. Je dient deze uren aan 

te geven in je account via Mijn.Jelle.

Bovenstaande informatie staat in de NBBU CAO 
voor Uitzendkrachten (2019). Wil je uitgebreide 
informatie? Lees dan de cao.

waar vind ik mijn 
reserveringen?
De wekelijks gereserveerde bruto bedragen 

staan onderaan op je salarisstrook vermeld. 

Je loonstrook download je via Mijn.Jelle.



locatie van je reserveringen
In onderstaande afbeelding zie je waar jouw opgebouwde 

reserveringen staan op je loonstrook. Let erop dat over dit 

bedrag nog belasting betaald moet worden als je ervoor kiest 

om je reservering te laten uitbetalen.

soort reserveringen.

het saldo dat je had vóór deze 

salarisstrook.

het bedrag dat je opbouwt in 

deze salarisstrook (wat er extra 

bovenop komt).

het nieuwe saldo dat je hebt 

opgebouwd.

uren die je hebt laten uitbetalen.

je reserveringen uitgedrukt in 

tijd.

het totale opgebouwde saldo 

van je reserveringen minus 

uitbetaalde reserveringen.
Let op! Laat je dit bedrag uitbetalen?
Dan gaat er nog belasting van af.!

je loonstrook lezen



hoe neem ik mijn
reserveringen op?
1. Log in via mijn.jelle.com,

2. Ga naar het tabblad ‘reserveringen’,

3. Vervolgens kies je de week waarover je een reservering opneemt,

4. Heb je in de week waarover je een reservering wilt laten uitbetalen ook gewerkt?

    Plaats dan een vinkje in dit vak.

5. Wil je vakantie-uren laten uitbetalen? 

    Vul achter elke dag het aantal uren in dat je wilt laten uitbetalen.

6. Wil je kort verzuim laten uitbetalen? 

    Vul achter elke dag het aantal uren in dat je wilt laten uitbetalen.

7. Controleer alles goed wat je hebt ingevuld. Plaats daarna een vinkje naast ‘akkoord’.

8. Klik op ‘opslaan’ en je aanvraag wordt verzonden. Binnen 2 weken wordt de

    reservering uitbetaald.

Let op! Dit zijn geen verlof-aanvragen. Dit zijn de uren van je kort verzuim of vakantieuren die je wilt laten uitbetalen.!
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