Overeenkomst SBOH – NVZ in verband met Corona-crisis
Overwegende dat:
er sprake is van een crisissituatie die de komende maanden zal voortduren
er behoefte is aan voldoende gekwalificeerde artsen op de SEH’s
aios huisartsgeneeskunde in overleg met hun opleidingsinstituut op de
SEH’s tewerkgesteld kunnen worden.

-

er noodzaak is aan rechtsgelijkheid tussen de werknemers van de SBOH.
eenduidigheid en administratieve eenvoud voor beide partijen van belang is.
inzet van aios valt onder de (tijdelijke) terbeschikkingstelling in het
kader van een medische beroepsopleiding en daarmee vrijgesteld is
van BTW.

Komen SBOH en NVZ het volgende overeen;
1.

NVZ en SBOH adviseren gedurende de crisistijd de volgende afspraken te

2.

Vanwege de bijzondere omstandigheden zijn partijen overeengekomen dat voor

hanteren.

de extra inzet van aios op de SEH’s geen kosten in rekening gebracht worden
behalve voor ORT en overwerk conform de vigerende CAO SBOH (Cao SBOH
2018-2019).

3.

De aios worden ingezet volgens de roosters van de SEH’s. De fulltime arbeidsuur

4.

Kosten samenhangend met ORT en overwerk worden na accordering door

per week is 38 uur.

tekeningsbevoegde van het ziekenhuis door de SBOH bij het ziekenhuis in

rekening gebracht. Het uurloon is conform CAO SBOH en afhankelijk van het
leerjaar. Het uurloon wordt incl. werkgeverslasten doorbelast aan de

ziekenhuizen (ca. € 30,00 per uur),. De ORT en de overwerkvergoeding is een
op basis van de CAO SBOH vastgesteld percentage van het uurloon. Door de

bijzondere omstandigheden is in afwijking van de CAO SBOH compensatie van
overwerk in vrije tijd niet mogelijk.

Er kan slechts sprake zijn van overwerk en overwerktoeslag indien de

feitelijke arbeidsduur hoger is dan 38 uur. Voor overwerk boven de omvang

van de arbeidsovereenkomst en onder de 38 uur wordt het reguliere uurloon
zonder toeslag vergoed.

5.

De SBOH zal iedere SEH/ziekenhuis dat nog geen contract met de SBOH heeft

6.

De SBOH behoudt zich het recht voor aios terug te trekken uit SEH’s die

vragen akkoord te gaan met deze afspraken.

geen overeenkomst willen sluiten of zich niet aan de overeenkomst
houden.

7.

Het bovenstaande is van kracht met ingang van 20 maart 2020 en duurt
zolang NVZ en SBOH dit gezamenlijk wenselijk achten.

Voor akkoord getekend te Utrecht op 23 maart 2020
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