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V.U.: Hans Lingier 

Klein verlet naar aanleiding van een overlijden 

Naar aanleiding van een overlijden van een familielid in de eerste graad bestaat het recht voor de 
werknemer op drie dagen betaald klein verlet. 

Deze kunnen door de werknemer vrij gekozen worden in de periode vanaf de dag voorafgaand aan 
het overlijden tot (uiterlijk) de dag volgend op de begrafenis. 

Gezien de strenge corona-maatregelen is het in de huidige omstandigheden vaak moeilijk om de 
begrafenis te laten samengaan met een afscheidsdienst. 

Veelal wordt de beslissing genomen om de afscheidsdienst pas te laten doorgaan na afloop van de 
strenge corona-beperkingen. 

In dit geval staat Daikin toe om uitzonderlijk 1 dag klein verlet over te dragen naar de dag van die 
uitgestelde afscheidsplechtigheid. 

We vragen hiervoor een schriftelijk bewijs van de begrafenisondernemer of instelling die de 
uitgestelde dienst verzorgd. 

Ook bij een overlijden van een familielid in de tweede graad, waarvoor het recht op betaald klein 
verlet  (afhankelijk van situatie inwonend familielid of niet) beperkt is tot 1 dag  of 2 dagen (vanaf 
dag van overlijden t.e.m. dag van begrafenis) zal tijdens de Corona-maatregelen deze uitzondering 
analoog worden toegepast. 

Deze regeling geldt enkel voor de werknemers die geconfronteerd worden met een overlijden 
tijdens de periode der strenge corona-maatregelen, waarbij het aantal aanwezigen bij begrafenissen 
wordt beperkt. 

Update Corona-Ouderschapsverlof 

De regeling rond het Corona-OV is recent verschenen op de RVA-website. We informeren je hierbij 
over een uitbreiding die in het toepassingsgebied werd opgenomen. Werknemers die aan de 
voorwaarden voldoen en momenteel in een schorsing zijn omwille van tijdskrediet of medische 
bijstand kunnen ook gebruik maken van het recht op Corona-Ouderschapsverlof. 

Je kunt je huidige schorsing (OV, TK of MB) stopzetten of omzetten naar Corona-OV. Het resterende 
deel kan je op een later moment opnemen door een NIEUWE aanvraag te doen volgens de geldende 
afspraken. Het Corona-OV zal dus niet automatisch de einddatum van je huidige schorsingsperiode 
verlengen. 

Werknemers die hun aanvraag indienden via de formstack-link zullen een antwoord ontvangen via e-
mail, ten laatste drie werkdagen na de aanvraag. 

Indien je kan instappen zal je ook via e-mail de documenten voor de RVA-aanvraag toegestuurd 
krijgen. 

Het formstack formulier zal morgen, woensdag 20 mei aangepast worden. 

https://daikin.formstack.com/forms/aanvraag_coronaouderschapsverlof

