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ONDERWERP

Cumul tussen het verrichten van prestaties in een stelsel van arbeidsherverdeling
en de uitbetaling van bijkomende prestaties (overuren).

Referenties

1. Interpretatie DGP/DPS/A – dd. 23-12-2003.
2. Nota DGP/DPM/Coord van maart 2003.
Contactcenter SSGPI – Tel 02 554 43 16

Dossierbeheerder

1. Personeelsleden die prestaties verrichten in een stelsel van arbeidsherverdeling (vrijwillige vierdagenweek,
loopbaanonderbreking, halftijdse vervroegde uittreding) hebben geen recht op de uitbetaling van bijkomende
prestaties (overuren). De uitbetaling van weekenduren en nachturen daarentegen zijn wel mogelijk (ze zijn in het
stelsel van de arbeidsherverdeling niet uitgesloten maar anderzijds is het ook geen gewaarborgd recht).
2. Het presteren van bijkomende prestaties (overuren) strookt dus niet met het stelsel van de
arbeidsherverdeling. Indien in uitzonderlijke omstandigheden toch bijkomende prestaties worden verricht, dan
moeten die, telkens als het mogelijk is, worden gerecupereerd. Is het omwille van dienstredenen niet mogelijk om
de bijkomende prestaties te recupereren, dan kan het diensthoofd beslissen om uitzonderlijk over te gaan tot de
uitbetaling van deze prestaties.
3. Vanaf de weddecyclus oktober 2005 (betaling op 31-10-2005) wordt er door de Centrale Dienst der Vaste
Uitgaven een bijkomende controle uitgeoefend op dit gegeven. Dit betekent dat het vanaf deze datum voor het
weddesysteem CDVU niet langer mogelijk zal zijn om bijkomende prestaties te berekenen voor personeelsleden
die een code hebben die overeenkomt met de code van het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, de
loopbaanonderbreking of de halftijdse vervroegde uittreding. Indien er voor de personeelsleden, die van dit stelsel
kunnen genieten, bijkomende prestaties worden geseind, dan zullen deze onmiddellijk en automatisch worden
verworpen door het weddesysteem.
UITZONDERING: Indien het SSGPI beschikt over een schriftelijke verklaring van de hiërarchisch overste van
het betrokken personeelslid, waarin er expliciet gemeld wordt dat er omwille van dienstnoodwendigheden tóch
dient overgegaan worden tot de berekening van bijkomende prestaties, dan zal het SSGPI instaan voor de
encodage van deze prestaties in het weddesysteem CDVU.
Indien u bijkomende vragen heeft, kunt u zich steeds wenden tot het contactcenter SSGPI op het nummer 02 554
43 16.
Hoogachtend,
Robert ELSEN
Waarnemend directeur-diensthoofd
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