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V.U.: Hans Lingier 

Via deze nieuwsflits brengen we jou graag op de hoogte van: 

• Rechtzetting van de betaling van de minuren van maart in de payroll van april 

 
 
Rechtzetting van de betaling van de minuren van maart in de payroll van april 
 
In de ondernemingsraad van woensdag 18 maart 2020 werd beslist omwille van de huidige 
omstandigheden en als maatregel met betrekking tot het Corona-virus om het minuren-rooster toe te 
passen in Productie.  
 
De programmatie om de betaling correct te laten verlopen met de payroll van maart was nog niet 
klaar. Daardoor zal je op je loonfiche van april deze correctie terugvinden. 
 
Hieronder worden de basisprincipes nog eens herhaald: 
 
Algemeen principe: de werknemer volgt het regime van de afdeling waarin men tewerkgesteld is.  
 
Alle vormen van verlof (ADV, Recuperatie overuren, Anciënniteitsverlof, cao, JV, …) die reeds in de 
persoonlijke kalender ingeput zijn op het moment van de minuren worden verwijderd en vervangen 
door afwezigheid omwille van minuren.  
 
Andere afwezigheden:  

• Ziekte – arbeidsongeval en zwangerschapsrust  
 
Hier geldt het buil-bluts principe. Tijdens een periode van minuren worden de bovengenoemde 
afwezigheden in de individuele kalender overschreven door minuren. Wie afwezig is door ziekte, 
arbeidsongeval of zwangerschapsrust wordt dus gelijkgesteld wat wil zeggen dat je recuperatie van 
minuren doet en dat bijgevolg de meeruren ook zullen moeten gepresteerd worden.  
De betaling van deze minuren gebeurt volgens dezelfde regels als de betaling van de afwezigheid.  
Vb: ben je in de eerste week ziekte => dan geldt het gewaarborgd loon  
Vb: ben je langer dan een maand ziek of ben je in zwangerschapsrust => de mutualiteit betaalt 
verder je uitkering.  
 

• Familaal verlof, klein verlet,…  
 
Afwezigheden zoals familiaal verlof, klein verlet, … kunnen niet opgenomen worden op 
minurendagen. Deze afwezigheden zullen verwijderd worden uit de kalender en overschreven 
worden door minuren.  
 

• Deeltijdse tewerkstelling  
 
Alle inactiviteitsdagen zoals tijdkrediet, ouderschapsverlof, medische bijstand, deeltijds werk op 
jaarbasis, deeltijds werk op weekbasis zijn niet combineerbaar met opname minuren. Hier blijft de 
initiële inactiviteitsdag staan.  
 
De betaling van de minuren is gelijk aan een normale werkdag. Per minurendag zul je ook een 
maaltijdcheque ontvangen. Aangezien je niet op het werk aanwezig bent zul je voor deze dagen 
geen transportvergoeding ontvangen. 


