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Opbouw webinar
• Delen I & II : vorige 2 weken
• Theoretische uitdieping arbeidsduurregels
• Waar nuttig voor correcte toepassing : onderbouwd vanuit historische context

• Deel III : vandaag
• Praktische toepassing op de sectoren uit PC 330
• Leidraad: de nieuwe bepalingen over de uurroosterplanning in de CAO
Arbeidsorganisatie & Stabiliteit van de uurroosters
• Good practices: getuigenis van AZ Sint-Lucas en het WZC Ter Berk/WZC Anzegem

• Deel IV: Q&A
• Vergeet zeker niet om uw vragen aan ons te bezorgen !
• Uiterste datum indiening : morgen, 06/05
• Op hr@zorgneticuro.be
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Arbeidsduurregelgeving

Praktische toepassing
op de sectoren PC 330

Stuur uw vragen naar
hr@zorgneticuro.be
op uiterlijk 06/05
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Cao Arbeidsorganisatie & Stabiliteit vd uurroosters
• 2 collectieve arbeidsovereenkomsten :
• 13 september 2021: federaal
• 10 januari 2022 : geregionaliseerd

• Identieke inhoud :
•
•
•
•

Uitbreiding referteperiode naar 6m 
Opmaak uurroosters
Afwijking 11u rust 
Deeltijds variabele contracten: 
• bijkomende prestaties boven
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
maar conform definitief uurrooster niet
meer meegeteld in krediet
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Cao Arbeidsorganisatie & Stabiliteit vd uurroosters
• Uitbreiding referteperiode naar 6 maanden :
• “[…] wordt de referteperiode verlengd tot een periode van maximaal 6 opeenvolgende
maanden of 26 opeenvolgende weken. In dat geval dient de gemiddelde contractuele
wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd te zijn op het einde van deze periode.”
• Niet noodzakelijk een kalendersemester
• Wel identiek voor alle werknemers binnen de voorziening

• “Evenwel kan op het einde van de eerste drie opeenvolgende maanden of 13
opeenvolgende weken een contingent van maximum 50 uren gepresteerd boven de
gemiddelde contractuele wekelijkse arbeidsduur overgedragen worden naar de
volgende drie maanden of 13 weken.”
• Interne grens van maximaal 143 uren na drie maanden teruggebracht tot 50 uren

→ KB van 14 april 1988 in deze zin aangepast
• “Historische urensaldo’s” : wordt behandeld verderop in presentatie
6

Cao arbeidsorganisatie en stabiliteit vd uurroosters
• Opmaak uurroosters: in 3 stappen

1. Gepland uurrooster
2. Geafficheerd uurrooster
3. Definitief uurrooster
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Stap 1: Gepland uurrooster
• Stap 1: Gepland uurrooster
• Een geplande uurrooster, dat betrekking heeft op één maand, wordt opgemaakt
uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de maand waarop het uurrooster
betrekking heeft, op basis van een raadpleging van de werknemers en de noden
van de dienst.
• Of: het uurrooster van de ganse maand april moet bekend gemaakt worden op uiterlijk
1 januari. Vóór die tijd hebben de medewerkers de mogelijkheid gekregen om hun
‘wensen’ kenbaar te maken, bv verlof, opleiding, …

• In dit geplande uurrooster wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
gerespecteerd over een periode van ten hoogste 3 opeenvolgende maanden/13
opeenvolgende weken, rekening houdend met de artikelen 2 van het KB van 14
april 1988 dan wel 4 weken rekening houdend met artikel 3 van het KB van 14 april
1988. Dit uurrooster alsook de eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd.
• Of: op 1 januari houdt uw rooster rekening met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
over 13 weken (zie dia 28 van deel 1) én het staat ter inzage, inclusief de latere
wijzigingen.
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U bevindt zich
hier!

jan

febr

maart

wijzigingen zijn mogelijk

wijzigingen mogelijk
in onderling akkoord,
tenzij…

april

s
t
a
p

s
t
a
p

1

2

3

gepland
uurrooster

geafficheerd
uurrooster

definitief
uurrooster

planningsfase

s
t onderling
a akkoord
p

prestatiefase

9

jan

febr

maart

wijzigingen zijn mogelijk

wijzigingen mogelijk
in onderling akkoord,
tenzij…

april

s
t
a
p

s
t
a
p

1

2

3

gepland
uurrooster

geafficheerd
uurrooster

definitief
uurrooster

s
t onderling
a akkoord
p

prestatiefase

planningsfase

jan

febr

Moment van stap 1 voor
het rooster van mei

s
t
a
p
1

gepland
uurrooster
planningsfase

maart

april

wijzigingen zijn mogelijk
s
t
a
p

wijzigingen mogelijk
in onderling akkoord,
tenzij…

2

geafficheerd
uurrooster

mei

s onderling
t akkoord
a
p
3

definitief
uurrooster

prestatiefase

10

1. Gepland uurrooster: waar rekening mee
houden? (1/5)
1. Obv een raadpleging van de werknemers en de noden van de dienst
2.

Maximale arbeidstijd
➢ Daggrens: 9 uren per dag
➢ Weekgrens: 38 uren per week
➢ !!! Organisaties met gemiddelde arbeidsduur van 40 uren per week: theoretisch onmogelijk
ingevolge de sectorcao van 1995 ivm 38-uren week, behalve in combi met KB 14 april
1988.

➢ KB 14 april 1988: meer flexibiliteit
• Referteperiode van een trimester:
•
•

Maximum 50u / week
Maximum 11 u / dag

• Referteperiode van 4 weken:
•
•
•

Meer dan 50 u / week
Maximum 11 u / dag
Uitz.: Nachtdiensten (cf. Arbeidswet)

1. Gepland uurrooster: waar rekening mee houden?
(2/5)
3. Minimale arbeidstijd
• Weekgrens: 12,6 uren per week
• Uitz. : KB 21 december 1992 : dagprestaties min. 4u. en tegelijk voldoet aan deze
voorwaarden:
✓ Vast uurrooster in AO en AR
✓ Geen bijkomende prestaties behalve rechtstreeks voor/na prestatie
✓ Overloon voor bijkomende prestaties (geen krediet van toepassing)
✓ Kopie naar sociale inspectie
• Minimumgrens per shift: 3 uren
➢ Alleen te onderbreken door normale rustpauzes (volgens rechtspraak: maximaal 1 uur)
➢ Geregionaliseerde sectoren: CAO 12 november 2018: bepaalde gevallen 2u
✓ Situaties niet limitatief, max 6 keer per jaar
✓ Geen afwijking op voorzieningsniveau
✓ Feedback aan OR of CPBW per semester
✓ Op wish list voor de federale sectoren

1. Gepland uurrooster: waar rekening mee houden?
(3/5)
4.

Pauze
• Minstens 15 minuten na werkperiode van 6 uren
• Onbezoldigd …

5.

Onderbreking van minstens 11 uren
• Tss einde dag 1 en begin dag 2

• Uitz : cao arbeidsduur & stabiliteit van de uurroosters
• Afwijking 11u rust => 9u: als avondshift onmiddellijk wordt gevolgd door ochtendshift + op
vraag van de werknemer + vanaf stap 2 (in de praktijk: niet in stap 1)

6.

Zondagarbeid en inhaalrust
• Werken op zondag toegestaan
• Inhaalrust:
•
•

Volledige of halve dag
Binnen 6 dagen na prestatie

1. Gepland uurrooster: waar rekening mee houden?
(4/5)
7. 7 opeenvolgende dagen werken?
• EU-Richtlijn 2003:
•‘De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werknemers voor elk tijdvak van zeven dagen
een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren genieten waaraan de in artikel 3 bedoelde
elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd.’

• Belgische interpretatie: 7 dagen = week
 TIP: Starten op dinsdag ipv op maandag: bv in geval van nachtarbeid kan men dan 7
opeenvolgende dagen werken:
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1. Gepland uurrooster: waar rekening mee
houden? (5/5)
8. Maximale interne grens
• Als bepaald aantal gewerkte uren bereikt is, dan eerst inhaalrust toekennen: teller laten
dalen
• = meeruren + overuren, boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38u
• Wet werkbaar werk : 143 uren ongeacht de termijn van de referteperiode

 recuperatie ! (Cfr dia 9 en 10 van deel II)
•

In deze cao : deze referteperiode => 6 maanden
•

met een extra interne grens op 50u na drie maanden

1. Gepland uurrooster: 50-uren grens
• Eens stap 1 bekendgemaakt: kan in de verdere planning gebruikt gemaakt
worden van het contingent van maximum 50 uren gepresteerd boven de
gemiddelde contractuele wekelijkse arbeidsduur.
• In ons voorbeeld: na 1 januari

• Best rekening houden met onverwachte uren in de prestatiefase: marge houden

2. Geafficheerd* uurrooster
• Stap 2: Geafficheerd* uurrooster
• Het geplande uurrooster wordt geafficheerd één maand voor de aanvang van de
maand waarop het uurrooster betrekking heeft.

• Of: in ons vb: op 1 maart voor de maand april

* hetzij elektronisch, hetzij op papier
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2. Geafficheerd* uurrooster
• Stap 2: Geafficheerd* uurrooster
• Een wijziging van dit geafficheerd uurrooster is enkel mogelijk met gemeenschappelijk
akkoord van werkgever en werknemer behalve ingeval geen akkoord gevonden kon
worden en na redelijkerwijs te verwachten inspanningen van de werkgever (vb. bevraging
van alle collega’s van de betrokken afdeling/dienst) en nadat alle mogelijke oplossingen
werden uitgeput (o.m. het gebruik van de mobiele equipes).

• Of: eenzijdige wijziging door wg te vermijden, tenzij alle redelijke opties
uitgeput door de werkgever
• Binnen het lokaal sociaal overleg (in ondernemingsraad, het comité voor preventie en
bescherming op het werk, de syndicale afvaardiging) wordt de
werknemersvertegenwoordiging maandelijks geïnformeerd over de wijzigingen per
dienst/afdeling die zonder gemeenschappelijk akkoord door de werkgever doorgevoerd
moesten worden.

• Of: indien beroep moeten doen op eenzijdige wijziging door de
werkgever, info/dienst aan OR
* hetzij elektronisch, hetzij op papier
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3. Definitief uurrooster
• Stap 3: definitief uurrooster
• 7 kalenderdagen voor aanvang van de week waarop het uurrooster betrekking
heeft is het uurrooster definitief voor de volledige week en kan het alleen worden
gewijzigd in gemeenschappelijk akkoord tussen werknemer en werkgever.
• Of: in ons vb: uiterlijk op 25 maart definitief rooster vastleggen voor 1 tot 7 april.
• Geen eenzijdige wijzigingen mogelijk
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3. Definitief uurrooster uitvoering (prestaties)
• Het definitief uurrooster (artikel 4, stap 3) respecteert de sociale en
arbeidswetgeving, onder meer inzake het recht op betaling van overuren
• Alle afwijkingen op definitief rooster zijn overuren en geven ngl de situatie
aanleiding tot inhaalrust en/of overloon (zie deel II webinar)
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4. Prestaties : Deeltijdse contracten (1/2)
Bijkomende uren voor deeltijdse werknemers
• KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds
tewerkgestelde werknemers met overwerk < bijkomende uren
• Niet voor alle bijkomende uren is overloon verschuldigd, zie infra

• Begrip “bijkomende uren”: gewijzigd door cao Arbeidsduur & Stabiliteit vd uurroosters
• Vast uurrooster: elke prestatie buiten het geplande uurrooster
• Variabel uurrooster:
• Elke prestatie buiten het geplande uurrooster
• Elke prestatie binnen het geplande uurrooster maar boven de gemiddelde wekelijkse jobtime
• Niet langer beschouwd al bijkomende prestaties
 Niet meer meegeteld in het krediet

4. Prestaties : Deeltijdse contracten (2/2)
Bijkomende uren voor deeltijdse werknemers
• KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds
tewerkgestelde werknemers met overwerk < bijkomende uren
• Niet voor alle bijkomende uren is overloon verschuldigd, zie infra

• Overloon?
• Alleen voor bijkomende uren boven het zogenaamde “krediet”
• Vast werkrooster: eerste 12 uren per maand vrijgesteld van betaling overloon
• Variabel werkrooster: 3u14min per week van de referteperiode vrijgesteld van betaling
overloon

www.zorgneticuro.be
5/05/2022

5. ‘Historische urensaldo’’ (1/2)
• Uitbreiding referteperiode naar 6 maanden/26 opeenvolgende weken :
• Gemiddelde arbeidsduur moet niet 4 maar 2 keer per jaar gerespecteerd worden.
• Poging om openstaande “urensaldo’s” te vermijden/te verkleinen in de toekomst

• ‘Historische urensaldo’s” :
• Hoeveelheid uren gepresteerd boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
• Uit het verleden
• Vooralsnog niet vereffend

• Welke overgangsmaatregelen voorziet de cao?
• (1/2) §2. Indien er bij de eerste toepassing van de nieuwe referteperiode een niet
vereffende hoeveelheid aan uren bestaat gepresteerd bovenop de gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur dan worden deze uren toegevoegd aan het contingent van 50
uren, zoals omschreven in artikel 6, §2, van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
• Vanaf de eerste invoering vd verlengde referteperiode
• Worden toegevoegd aan contingent van 50u

26
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5. ‘Historische urensaldo’s’(2/2)
• Welke overgangsmaatregelen voorziet de cao?
• (2/2) Deze niet vereffende hoeveelheid aan uren moet vereffend zijn binnen de
termijnen en krachtens de modaliteiten bepaald in een collectieve
arbeidsovereenkomst die op ondernemingsniveau afgesloten moeten worden ten
laatste op het einde van de eerste toepassing van de referteperiode van zes
maanden, verlengbaar met een tweede periode van maximaal 6 maanden, na
dewelke, bij gebreke van een collectieve arbeidsovereenkomst, het saldo wordt
vereffend.
• Lokaal akkoord: binnen jaar (6m + verlengbaar tot 1 jaar)
• Inhoud van dat akkoord bepaalt hoe de uren verder vereffend worden
• Niet: de uren moeten binnen het jaar vereffend zijn
• Wel: binnen het jaar moet er een akkoord zijn hoe deze vereffend zullen worden

• Indien geen cao: saldo wordt vereffend
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5 MINUTEN PAUZE
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Voorbeeld uit de sector Algemene Ziekenhuizen

AZ St Lucas

29

Dienstroosterbeleid
in AZ Sint-Lucas Gent
5 mei 2022

Historiek - context
❑ Arbeidsinspectie in 2006
 verschillende knelpunten gedetecteerd:
•
•
•

Vaste nachtdiensten (50u-regel)
Overloon (hoge tellers overuren)
Glijtijd

 grote verandering beleid uurroosters
 gevolg was zeer veel weerstand bij medewerkers en leidinggevenden
❑ Om de knelpunten aan te pakken werd in overleg met de vakbonden het bestaande dienstroosterbeleid grondig
bijgestuurd.
Een nieuw dienstroosterbeleid
- met andere accenten (bv. beperking van meeruren)
- met duidelijke afspraken voor zowel leidinggevenden als medewerkers (deadlines, tellers)
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Historiek - context
Nieuw dienstroosterbeleid = mentaliteits- & cultuurwijziging
• In huidig dienstroosterbeleid zetten we in op:
▪ Opleiding en training van leidinggevenden en planners
▪ Opvolging vanuit dienst P&O mbt toepassen van het beleid
• Uitbreiding mobiele equipe  inzet bij afwezigheid van medewerkers
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Dienstroosterbeleid in AZ Sint-Lucas Gent
1. Opleiding LG en planners
1.1 - Opmaak uurrooster (variabele uurregeling)
1.2 - Afspraken dienstroosterbeleid

2. Opvolging afspraken DRB

3. Vaststelling - praktijkervaring
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1. Opleiding LG en planners
Nieuwe leidinggevenden en planners worden opgeleid mbt dienstroosterbeleid (6 sessies):
• Technisch: digitale planning en tijdsregistratie (Tobania)
• Beleid: toelichting rond oa. afspraken glijtijd, meeruren, vaste nachtdiensten,…
• Praktisch opmaken van uurrooster

• Up-to-date blijven via werkgroep dienstroosterbeleid:
 toelichten nieuwe features pakket, nieuwe codes, nieuwe functionaliteiten,..
 platform bespreken casussen
 Steeds ondersteuning vanuit dienst P&O - planningscel en dossierbeheerders
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1.1 - Opmaken uurrooster (variabele uurregeling)
Algemeen

• Arbeidsduurregeling – 38,5u / week
• Werkdag = 7u42min
• Opbouw ADV
• Dagroosters = 7u42min / nachtroosters = 10u

▪ toegekend per afdeling
▪ goedgekeurd op OR – legende per afdeling
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1.1 - Opmaken uurrooster (variabele uurregeling)
De opmaak van een uurrooster (variabele uurregeling) verloopt in 3 fasen:

• Fase 1 – Het jaarrooster
• Fase 2 – De referteperiode (13 weken)
• Fase 3 – Het vastgeklikte uurrooster per week
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1.1 - Opmaken uurrooster (variabele uurregeling)

• Fase 1 - Het jaarrooster
 is een ontwerp-rooster of voorstel
 wordt vrijgegeven begin juli voor volgend kalenderjaar
 bevat:
• Te werken weekends
• Te werken feestdagen (feestdagregeling)
• Ev. bijkomende gegevens (reeds goedgekeurd verlof, teamvergaderingen, roulement,…) zijn louter
informatief en niet bindend
 nog geen wijzigingen of wissels
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1.1 - Opmaken uurrooster (variabele uurregeling)
• Fase 2 – De referteperiode
 13 weken-rooster, behoudt karakter van een ontwerp-uurrooster
 wordt vrijgegeven 4 weken vóór ingang referte  in onderling akkoord vakbonden
 bevat:
• Te werken dagroosters en gekende afwezigheidsdagen
• Gemiddelde jobtime van de medewerker per 13 weken
• Afspraken tellers zijn gerespecteerd: JV, STW, meeruren, CAO45+,…
 wissels/wijzigingen zijn mogelijk enkel in onderling overleg WG-WN en mits akkoord van beide partijen
(schriftelijke aanvraag en goedkeuring)
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1.1 - Opmaken uurrooster (variabele uurregeling)
• Fase 3 – Het vastgeklikte uurrooster per week
 Definitief uurrooster
 Vastklikken van de week, die volgt op de reeds eerder vastgeklikte week,
telkens op maandagavond om 16u00.

 bevat:
• Goedgekeurde wissels en wijzigingen, doorgevoerd in fase 2
 in fase 3 geen wissels meer toegestaan behalve:
• Wijzigingen op verzoek van de WG en met akkoord van de WN owv noodwendigheden Flexpremie!
• Wissels tss medewerkers onderling, mits motivatie en akkoord van LG
 Wijzigingen zichtbaar via Correcties
39

1.2 – Afspraken dienstroosterbeleid
Bij vrijgeven van de referteperiode moeten de beleidsafspraken gevolgd zijn.
Enkele van deze afspraken zijn bv:

• Spreidingsregels rond verlof en CAO45+ dagen
• Limieten Tellerstanden:
o Tellers meeruren, Cbu (vorming), ADV : max. 15u24min (2 dagen)
o STW-teller binnen de afgesproken marges : tussen -20u en +20u
 overeenkomst met vakbonden
 flexibiliteit voor de medewerker
•
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Bij vrijgeven van de planning zijn de rustregels gerespecteerd:
- 11u rust tussen 2 dagroosters
- 35u rust na gewerkte zondag
- max 50u/week

2. Opvolging afspraken DRB
Opvolging vanuit dienst P&O:
• Monitoring en controle via trekken van rapporten
• Rapportage resultaten op directiecomité
• Terugkoppeling naar dienstverantwoordelijke en diensthoofd zorg

 LG worden hierdoor geresponsabiliseerd – medewerkers worden aangesproken
 Beleid = gekend op elk niveau
Enkele voorbeelden rapporten:
• Stand STW-tellers: 2x per referteperiode
• Meerurentellers: 2x per jaar
• Spreidingsregels verlofdagen
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3. Vaststelling - praktijkervaring
Historiek: afdelingen met hoge meerurentellers
 weinig opvolging door LG
 beleid meeruren niet gekend bij de medewerkers IT
Vandaag:
• tellers onder controle
 Sensibilisering en opleiding LG en administratief mw
 Implementatie beleid: medewerkers kennen de afspraken rond meeruren en recuperatie wordt
ingepland
• Steeds dezelfde afdelingen en dezelfde medewerkers met hoge tellers
 Blijvend sensibiliseren en terugkoppelen
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3. Vaststelling - praktijkervaring
Kritische succesfactoren:

• Rol van leidinggevende
• Toepassen en opvolgen van het beleid  door continue monitoring en terugkoppeling
 verankering van het dienstroosterbeleid op de werkvloer

 geen ingewikkelde constructie nodig om tellers onder controle te houden
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg

Vzw Seniorenzorg
St Vincentius Anzegem
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
Context (1)
GEEN regelgevende spitstechnologie

Context (2)
CULTUUR bepalend
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
Context (3)
De werkwijze hierna toegelicht :
-

Toont sterke gelijkenissen met
de sectorale CAO
Is evenwel niet genomen in
uitvoering van deze CAO

Zie artikel 11 van de Cao Arbeidsduur & Stabiliteit van de uurroosters « Slotbepalingen »
“§1. De voordeligere akkoorden op het niveau van de onderneming, die afgesloten
werden via Collectieve Arbeidsovereenkomst of wijziging van het Arbeidsreglement, blijven
voortbestaan. Bij de beoordeling van lokale afspraken aangaande uurroosters moeten de
bepalingen van hoofdstuk 3 als één geheel beschouwd worden. “
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
Werknemers met een VARIABEL uurrooster: opmaak uurrooster
• Fase 1: het TRIMESTERrooster (1)
• Bevat in detail de uurroosters voor de volgende periode van 3 maanden
• Conform regelgeving
• Bij opmaak zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de werknemers
• Wensen werknemers ten laatste op de eerste dag van de maand voorafgaand aan het trimester
doorgeven
•
•

Via de module « Wensen » ESS
Op papier indien zo afgesproken met planner

• Groot verlof: wensen ingediend tegen 15 januari
•
•

Planners maken de spreiding van deze langere verlofperiodes duidelijk tegen 15/02
Werknemers die geen wensen ingediend hebben: ingepland i.f.v. de planning van de collega’s

• Er kan evenwel niet vastgehouden worden aan het idee van vast verworven vrije dagen …
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
Werknemers met een VARIABEL uurrooster: opmaak uurrooster
• Fase 1: het TRIMESTERrooster (2)
• Het lopende trimesterrooster is steeds consulteerbaar voor de werknemer
• Het volgende trimesterrooster wordt ten laatste op de 21ste van de maand
voorafgaand aan het nieuwe trimesterrooster bekendgemaakt
15/02 /
GROOT
VERLOF IN
PLANNING

15/01 : UITERSTE
DATUM WENSEN
GROOT VERLOF

JANUARI

FEBRUARI
LOPENDE
TRIMESTERROOSTER
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01/03 :
UITERSTE
DATUM COM
WENSEN

MAART

21/03 :
BEKENDMAKING
VOLGENDE
TRIMROOSTER

April
VOLGENDE
TRIMESTERROOSTER

5/05/2022

Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
• Fase 2: het VASTGEKLIKT rooster
• 7 kalenderdagen voor de te presteren week wordt het uurrooster vastgeklikt
• Ten laatste op maandagmiddag 17u krijgt het uurrooster van de volgende
werkweek een definitief karakter
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
• WIJZIGINGEN aan het vastgeklikt rooster : WEDERZIJDS AKKOORD
• Vereisen steeds een akkoord tussen werkgever en werknemer
• Wijzigingen door beide partijen afgetekend
• Wijzigingen bijgehouden in speciaal daarvoor voorzien wijzigingsdocument met
vermelding of de vraag …
• uitgaat van de werkgever
• uitgaat van de werknemer
• Voortvloeit uit een wissel tussen 2 WN
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Belangrijk voor betaling overloon
(zie volgende slide) …
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
• WIJZIGINGEN aan het vastgeklikt rooster : OVERLOON

• Vanaf het eerste gewijzigde uur is een overloontoeslag verschuldigd op voorwaarde
dat de wijziging op vraag van de werkgever plaatsvindt,

• Verschuiving van het uurrooster op dezelfde dag als oorspronkelijk gepland, op
vraag van de werkgever: overloon voor de uren die niet overlappen met de
oorspronkelijke shift
• Voorbeeld: verschuiving van vroegdienst van 6u tot 15u naar laatdienst (van 12u tot 20u)
 overloon verschuldigd voor de uren van 15u tot 20u
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
• WIJZIGINGEN aan het vastgeklikt rooster : OVERLOON
• Niet verschuldigd ingevolge
• een omwisseling van het uurrooster tussen 2 werknemers
• een verschuiving van het uurrooster op verzoek van de werknemer

• Duiding: KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds
tewerkgestelde werknemers met overwerk
• Overurentoeslagen niet verschuldigd voor de prestaties die worden verricht buiten het
werkrooster dat werd bekendgemaakt :
• wanneer er een omwisseling van werkrooster is na een schriftelijk vastgesteld akkoord van de
betrokken werknemers;
• wanneer er een verschuiving van werkrooster is op schriftelijk verzoek van de werknemer.
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg
• WIJZIGINGEN aan het vastgeklikt rooster : RECUPERATIE
• Gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer
• Op het einde van het trimester: buffer van maximaal 16+ of 16- uren
• Indien 16 +uren niet opgenomen zijn binnen de volgende referentieperiode: betaling uren
boven buffer van 16 uren
• Indien de buffer van 16 -uren niet zijn ingepland tijdens de volgende referentieperiode:
kwijtschelden buffer en uitbetaling basisloon

• Opmerking ZNI: tijdens onderhandelingen besproken met de
werknemersvertegenwoordigers dat een openstaand urensaldo op het einde van
de referentieperiode mogelijk is (en niet noodzakelijk problematisch)
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Voorbeeld uit de sector Woon/Zorg

Met dank aan AZ Sint-Lucas
&
Vzw Seniorenzorg
St Vincentius Anzegem
voor deze inspirerende voorbeelden
van een roostering die geen grote niet-vereffende
urensaldo’s aan het einde van de referteperiode
creëren
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Afspraak voor deel IV:
donderdag 12/05 van 12u00 -14u00

Op de agenda:
Toepassing van de
arbeidsduurregelgeving in de praktijk:
Vraag & Antwoord

Stuur uw vragen naar
hr@zorgneticuro.be
op uiterlijk 06/05
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