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Overschakeling naar het 
winteruur in de nacht:  
hoe zit dat nu?  
 

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2015 schakelen we over naar het winteruur. De klok 

wordt dan 1 uur teruggedraaid: 3 uur 's nachts wordt 2 uur. Dat kan voor problemen zorgen voor de be-

rekening van het loon. Voor de werknemers die op dan ogenblik in ploegen werken is de betalings-

regeling uitgewerkt door de CAO nr. 30 van 28 maart 1977, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. 

CAO nr. 30 is van toepassing op de werknemers en werkgevers die: 

 in ploegenarbeid werken; en  

 die niet forfaitair per maand worden betaald; en  

 die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.  

Alles op een rijtje gezet 

Werknemers die in het totaal 16 uren presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur 

worden ingevoerd, ontvangen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon dat over-

eenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Bij de eerste betaling volgend op de over-

gang naar het zomeruur ontvangt men 8 uren, bij de eerste betaling volgend op de datum van over-

schakeling naar het winteruur krijgt men opnieuw 8 uren loon. 

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze 

worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, 

deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert. 

Laat de organisatie van het werk deze toerbeurt niet toe dan:  

 ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren presteren,  

het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en   

 ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteren,  

het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. 
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Arbeid in nachtploeg  Werkelijk 
gepresteerd 
aantal uren 

Verschuldigd 
loon 

Je werkt in de nachtploeg  bij de twee ‘uurveranderingen’ 
winter-> zomertijd 
zomer -> wintertijd 

 
7u 
9u 

 
8u 
8u 

Je werkt enkel in de nachtploeg: winter  zomertijd  
Je werkt enkel in de nachtploeg: zomer -> wintertijd 

7u 
9u 

8u 
9u 

 

Check bij je delegee of secretaris altijd of er op jouw bedrijf geen aparte regelingen bestaan 

 

 

 


