
BEWAKING PC 317: CONTRACTUELE UREN 2020 
• De werknemer moet zijn initiële planning ontvangen tussen de 22ste en de 25ste van de voorafgaandelijke 

maand. 
 

• De maandelijkse basisplanning is in principe gelijk aan het aantal contractuele uren. Omwille van operationele 
noodwendigheden kan de planning schommelen tussen het contractueel aantal uren min 15 en 175 uren.  

 
• De prestaties boven 175 uren kunnen enkel gebeuren op vrijwillige basis. 
 
• De werknemer die op basis van zijn of haar contractuele uren over een onvolledige planning beschikt, is 

verplicht om de oproep voor een prestatie na meer dan 48 uren te beantwoorden. 
 

De contractuele uren voor 2020 vind je in volgende tabellen: 
 

 
Neem contact op met je delegee voor alle vragen over planningen.  
 
Raadpleeg ook regelmatig de Facebook van ABVV Bewaking en de  website van de Algemene Centrale 
(www.accg.be). Je vindt er naast de syndicale actualiteit het recente nieuws over de sector en interessante links. 

 

Stelsel 6 dagen/week: Aantal dagen Aantal uren 

januari 26 160u25 

februari 25 154u15 

maart 26 160u25 

april 25 154u15 

mei 24 148u05 

juni 25 154u15 

juli 26 160u25 

augustus 25 154u15 

september 26 160u25 

oktober 27 166u36 

november 23 141u55 

december 26 160u25 

Vlaamse Gemeenschap in juli 25 154u15 

Franstalige Gemeenschap in 
september 25 154u15 

Duitstalige Gemeenschap in 
november 22 135u45 

Stelsel 5 dagen/week: Aantal dagen Aantal uren 

januari 22 162u48 

februari 20 148u00 

maart 22 162u48 

april 21 155u24 

mei 19 140u36 

juni 21 155u24 

juli 22 162u48 

augustus 20 148u00 

september 22 162u48 

oktober 22 162u48 

november 19 140u36 

december 22 162u48 

Vlaamse Gemeenschap in juli 21 155u24 

Franstalige Gemeenschap in 
september 21 155u24 

Duitstalige Gemeenschap in 
november 18 133u12 
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