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Extern beroep
Nu de datum van 30 juni is verstreken geven we met deze nieuwsbrief wat duiding bij het extern beroep.
Er zijn twee niveaus van beroep voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst: intern beroep bij de werkgever en
nadien eventueel extern beroep, in te dienen bij IFIC (secretariaat). De indiening van een beroep is onderworpen aan
vormvereisten en deadlines beschreven in de CAO nr. 3.
Net zoals het intern beroep, moet het extern beroep voldoen aan een aantal criteria inzake ontvankelijkheid. Een
beroep kan bovendien alleen ingediend worden tegen de toegewezen sectorale referentiefunctie(s) omdat deze niet
overeen zou komen met de reëel uitgeoefende functie (en dus niet tegen de beschrijving op zich), de categorie in geval
van een ontbrekende functie, of de verdeling van de arbeidstijd bij een hybride functietoewijzing. Na afhandeling van
het intern beroep heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen de 15 dagen extern beroep aan te tekenen.
!Opgelet: het extern beroep kan enkel worden ingediend nadat de interne beroepsprocedure volledig
doorlopen is.
Je vindt het formulier van extern beroep hier. Om het externe beroepsformulier op een correcte manier in te
vullen en in te dienen hebben we hier de belangrijkste zaken nog eens opgesomd. Je vindt dit document op onze
website: https://www.if-ic.org/nl/pc-330/documenten
Opgepast, dit is belangrijke bijkomende informatie: om de correspondentie vlot te laten verlopen en
je rechtstreeks te kunnen informeren, hebben we een laatste blad toegevoegd aan het formulier
extern beroep, waar je als werknemer je contactgegevens kan invullen. De externe
beroepscommissie vraagt aan alle werknemers die een extern beroep indienen, om deze bijlage in te
vullen en toe te voegen aan het verzoekschrift. Op deze manier kan het secretariaat rechtstreeks
communiceren met de werknemer die een extern beroep heeft ingediend. (Bij afwezigheid van deze
gegevens verloopt de correspondentie via het postadres van de werkgever).
De gegevens in dit formulier zullen voor geen enkel ander doeleinde aangewend worden dan de correspondentie en
de verwerking van het dossier extern beroep door het secretariaat van de externe beroepscommissie. Voor alle
informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens door de vzw IFIC, gelieve onze privacy policy te
raadplegen op onze website: www.if-ic.org.
Alle communicatie met betrekking tot het extern beroep verloopt via volgend emailadres: externberoep@if-ic.org.
Raadpleeg ook zeker onze handleiding (hoofdstuk 4 -4.1.3 beroepsfase) voor meer informatie betreffende de
beroepsprocedure.
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