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Geachte Heer ,

Betreft : Overuren
Uw briefvan 12 februari 2004

Naar aanleiding van uw bovengenoemde briefbetreffende de problematiek van de
overuren, willen wij er op wijzen dat de procedure inzake recuperatie en uitbetaling
van overuren een vrij ingewikkelde materie betreft. Er werd op diverse ogenblikken
getracht de na te leven procedure zo duidelijk mogelijk over te maken aan de
diensthoofden (c fr. mededelingen van D. Desombere en D. Adriaensens
respectievelijk op 05.07.1993 en 22.04.02). De gehanteerde werkwijze bestaat erin
dat de diensthoofden aan de personeelsdienst een overzicht bezorgen van de te betalen
overuren.
Zoals reeds gemeld in ons schrijven van 16.12.03 zullen wij opnieuween oproep doen
tot de diensthoofden om de bestaande procedure in herinnering te brengen. Nieuw
hierbij is dat wij bovendien zullen vragen dat de personeelsdienst, vóór de 15e van de
maand volgend op het kwart~ in het bezit gesteld wordt van de lijsten van
gepresteerde overuren. In de loop van de daaropvolgende week zullen de lijsten
voorgelegd worden aan de syndicale delegaties.

De procedure (volgens het KB van 14.04.1988 betreffende arbeidsduur in de
instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen)
bepaalt dat er enkel van overuren kan gesproken worden indien het uren zijn die :

.

.
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meer gepresteerd werden dan 494 uur gedurende het kwartaal;
werden gepresteerd boven de daggrens van 11 uur;
werden gepresteerd boven de weekgrens van 50 uur, berekend over een
periode van 4 weken.

Enkel bij overschrijding van die grenzen dient overloon betaald te worden.



Het is juist dat in een beperkt aantal gevallen de afrekening op het einde van het
kwartaal niet werd overgemaakt aan de personeelsdienst, daar deze enkel op de
hoogte gebracht wordt van de uit te betalen overuren. Sommige personeelsleden
verkiezen immers hun overuren te recupereren in plaats van deze uitbetaald te krijgen.
Enkel de uitbetaling wordt voorzien door de CAO AZ-VUB van 21/04/1989.

Uw standpunt dat artikel 5 van deze CAO nooit werd nageleefd, willen wij
weerleggen. In het verleden werden immers regelmatig overuren aan 150% en 200 %

uitbetaald.

Zoals ook voorgesteld in ons schrijven van 16.12.03, inzake de werking van de dienst
Apotheek, zijn wij ook nu bereid tot overleg om naar een billijke oplossing te streven
voor diensten waar veeloveruren werden gepresteerd. Daarbij kan eventueel worden
overgegaan tot een combinatie van recuperatie en uitbetaling.
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Een efficiëntere registratie van overuren kan op temlijn gerealiseerd worden via de
invoering van een geïnformatiseerd systeem waarbij de aanwezigheden dagelijks
worden geregistreerd en vergeleken met de geplande uurroosters.

Zoals telefonisch reeds voorgesteld door het secretariaat, nodigen wij u nogmaals uit
voor overleg op donderdag 19 februari as. om 12 u. in de kleine directievergaderzaal.

de gevraagde gegevens.


