Richtlijn gebruik
A-uren

Samenvatting:
Dit document beschrijft de verschillende situaties waarin A-uren
ingezet kunnen worden. Als algemene regel wordt gesteld dat A-uren
ingezet kunnen worden tijdens de arbeidstijd. Hieronder worden een
aantal situaties beschreven waarin A-uren wel of niet mogelijk zijn.
Voor volgende situaties kunnen A-uren ingezet worden:
1. Vergaderingen, congressen of dienstreizen
- Deze activiteiten vallen normaal gezien binnen de werktijd.
Inzet van A-uren kan dus.
- Wat buitenlandse dienstreizen betreft, wordt aan de voorwaarden
voldaan die in het reglement ter zake vermeld staan.
- Een aanvraag voor het buitenland moet minstens 15 dagen voor de
vertrekdatum van de reis ingediend worden.
- Voor bovenstaande activiteiten geldt dat dit enkel geldt voor
de uren op de dag van de bijeenkomst, dus geen uren na
middernacht.
2. Situaties waarin de werkgever zelf iets organiseert buiten de
werkuren, bv. een personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie of
teambuilding
- A-uren kunnen ingezet worden op voorwaarde dat de werkgever dit
organiseert en enkel voor de dag van de bijeenkomst, dus geen
uren na middernacht.
- Een verklaring van de werkgever dat hij de organisator is, is
vereist.
3. Middagpauze
- Dit beschouwen we als een deel van de arbeidstijd, A-uren
kunnen dus ingezet worden.
4. Netwerkactiviteiten/mentorprogramma’s
- Indien deze in opdracht van de werkgever worden bijgewoond,
kunnen A-uren ingezet worden, dit kan geattesteerd worden door
de werkgever.
- Hier geldt eveneens dat dit enkel kan voor de uren op de dag
van de bijeenkomst, dus geen uren na middernacht.
- Voor zelfstandige ondernemers valt dit onder hun arbeidstijd.
Voor volgende situaties kunnen geen A-uren ingezet worden:
Voor bijeenkomsten zoals een babyborrel, sportactiviteit buiten de
werkuren of culturele uitstap met de vriendenkring of
personeelsclub, kunnen geen A-uren ingezet worden. De collega’s
nemen hier zelf het initiatief en dit valt niet onder een opdracht
van de werkgever.
Uitzonderingen:

Het CAB kan steeds situaties voorleggen aan VDAB, waarop bekeken kan
worden of een uitzondering op bovenstaande regels mogelijk is.

