Alles wat je moet weten over het
rapport Urenoverzicht in UiB!*
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Jaar uren saldo
Jaar uren saldo vorige maand
Reguliere dienst (dag-, avond- en nachtdienst)
Bereikbaarheidsdienst (bij 3 oproepen of meer) (a)
Zie Artikel 27 Bereikbaarheidsdienst
Werkoverleg buiten diensttijd (eerste 4) (b)
Zie Artikel 21 Vergoeding werkoverleg
Geregistreerde arbeidstijd

Dit saldo is het verschil tussen de
geregistreerde arbeidstijd (3) en de totale
contractverplichting (6) tot en met de vorige
maand. Heb je extra uren gewerkt is dit getal
positief. Heb je te weinig uren gewerkt dan is
dit getal negatief.
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Het aantal gewerkte uren
in deze maand.

Totaal aantal daadwerkelijk gewerkte
uren inclusief de bereikbaarheidsdienst
(a) en werkoverleg buiten diensttijd (b)

De totale contractverplichting is het
aantal uren dat je – rekening houdend
met feestdagen, persoonlijke vrijstellingen
en oproepen in de bereikbaarheidsdienst –
daadwerkelijk moet werken in die maand.

Jaar uren saldo deze maand
bereken je als volgt: het jaar
uren saldo vorige maand
(1) min het verschil tussen de
geregistreerde arbeidstijd (3) en de
totale contractverplichting (6). Dit saldo
kan positief (meer gewerkt) en negatief
(te weinig gewerkt) zijn.
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Dit is het JUS saldo
dat je vorig jaar
hebt opgebouwd en
kan je in het eerste helft van het
erop volgende jaar (tot 30 juni)
opnemen in vrije tijd. In juli wordt
dit saldo automatisch naar de
betaalstaat overgeheveld met
een toeslag van 25% en moet het
worden uitbetaald. Deze uren
kunnen tussen 1 januari en 1 juli
ook eerder worden uitbetaald via
een saldo correctie, ook met een
toeslag van 25%.

Wettelijke vakantieuren van vorig jaar
die nog niet zijn
opgenomen. Deze
vervallen per 1 juli van dit
jaar.
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0.00 1
0.00 2
0.00
0.00
0.00 3

Contractverplichting
Ouderschapsverlof Zie www.rijksoverheid.nl
Partiële ziekte
Feest- en gedenkdagen
Onbetaald verlof Zie www.rijksoverheid.nl
Bereikbaarheidsdienst (oproepen)
Zie Artikel 27 Bereikbaarheidsdienst
Totale contractverplichting

0.00 4
0.00
0.00
0.00 5
0.00
0.00

Jaar uren saldo deze maand
Overheveling saldo JUS nieuw naar JUS oud in het volgende jaar

0.00 7
0.00 8

Jaar eindsaldo JUS nieuw

0.00 9

Dit saldo wordt alleen getoond op het
urenoverzicht van december. Is het Jaar
uren saldo deze maand (7) in december
positief (meer gewerkt) dan wordt dit saldo
hier overgeheveld naar JUS Oud en staat
hier hetzelfde saldo als onder (7). Is het saldo
negatief staat deze post op 0.

0.00 6

De contractverplichting varieert
per maand omdat het een
resultaat is van een rekensom
van het aantal contracturen en de
werkbare dagen in de maand.
Als voorbeeld 24 uur contract: 24
uur verdeeld over 5 dagen = 4,8 uur
contractverplichting per dag. 4,8 uur
x het aantal werkbare dagen in de
maand (maandag t/m vrijdag) = de
contractverplichting.

Voor iedere feestdag die valt
op een doordeweekse dag heb
je recht op feestdagcompensatie.
De feestdagcompensatie is gelijk aan
je contractverplichting per dag (zie
4). Deze uren worden op je totale
contractverplichting in mindering
gebracht.

Dit saldo wordt alleen getoond op het urenoverzicht van
december. Is het Jaar uren saldo deze maand (7) in december
positief blijft deze post op 0 staan. Is het saldo (7) negatief (te
weinig gewerkt) dan staat hier hetzelfde saldo als onder (7). Je start
dan met een negatief JUS saldo in het nieuwe jaar (zie (1) op het
urenoverzicht van januari).

Opname
0.00

Saldo correcties
0.00

Saldo deze maand
0.00 10

Vakantie
Wettelijk oud
Bovenwettelijk oud
Wettelijk nieuw
Bovenwettelijke
Totaal

Saldo vorige maand
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Opname
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo correcties
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo deze maand
0.00 11
0.00 12
0.00 13
0.00 14
0.00

Toeslagen
Toeslagen in uren

Saldo vorige maand
0.00

Opname
0.00

Opbouw / correcties
0.00

Saldo deze maand
0.00 15

Betaalstaat
Verrekening bereikbaarheidsdienst Zie Artikel 27 Bereikbaarheidsdienst
Betaling cursus buiten diensttijd Zie Bijlage 6 bij Artikel 38 Studiekosten
Betaling saldo correcties
Betaling JUS oud saldo Zie Artikel 15 Overwerk
Betaling Toeslaguren Zie Artikel 23 Algemene bepalingen bijzondere diensten
Betaling werkoverleg buiten dienststijd (5de en volgende)
Zie Artikel 21 Vergoeding werkoverleg
Extra of minder uren te betalen

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 16

0.00
0.00
0.00
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Alle uren die op de
betaalstaat staan
die in het loon moeten
worden meegenomen.
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Saldo vorige maand
0.00

Toeslagen in uren zijn uren die je opbouwt
door diensten (avond- en of nachtdiensten)
te draaien en te werken op feest- en
gedenkdagen. Per jaar mag je als medewerker
aangeven of je de toeslaguren uitgekeerd wilt
krijgen in geld of in vrije tijd.
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JUS
JUS OUD

Ziekte uren
Volledig ziek
Partieel ziek
Totaal
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* Let op: Deze uitleg dient uitsluitend om de verschillende posten op het
rapport urenoverzicht te verduidelijken. Voor een officiële en complete
uitleg Jaarurensystematiek zie artikel 13, Cao Apotheken.

Bovenwettelijk oud
is het aantal uren dat
de verjaringstermijn
van 5 jaar heeft bereikt. Deze
uren komen aan het einde van
het lopende jaar te vervallen en
moeten na Wettelijk oud uren als
eerste worden opgemaakt.
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Het totaal aantal
wettelijk nieuwe
vakantie-uren is
altijd vier maal het
aantal contracturen per week.
Deze uren vervallen een half
jaar na opbouwjaar.
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Bovenwettelijke uren
is het aantal uren
bovenop de wettelijke
uren die per jaar worden gegeven
op basis van de op dat moment
geldende Cao Apotheken.
Deze uren verjaren vijf jaar na
opbouwjaar.

