
EINDE FLEXIBEL JAAR 2020-2021 

 

We brengen je met deze nieuwsflits graag op de hoogte van de praktische regeling bij afsluiting van 
het flexibel jaar 2020 - 2021.  
 
In de ondernemingsraad van woensdag 18 maart 2020 werd beslist omwille van de omstandigheden 
en als maatregel met betrekking tot het Corona-virus om het minuren-rooster toe te passen. Dit 
gebeurde op 18, 19 en 20 maart 2021. De meeruren werden gepresteerd op 19 of 26 september 
2020. 

Op het einde van elk flexibel jaar (voor de huidige toepassing is dit eind maart 2021) wordt voor elke 
medewerker een individuele afrekening gemaakt van de gerecupereerde minuren en gepresteerde 
meeruren. Normaal gezien moeten alle minuren tegengeboekt worden door een prestatie van 
evenveel meeruren. Voor het flexibel jaar van 2020/2021 zal voor elke werknemer zijn individueel 
gerecupereerde minuren maar voor de helft moeten tegengeboekt worden door een prestatie van 
meeruren.  

Concreet wil dit zeggen dat als je 2 dagen minuren recupereerde en je 1 dag meeruren deed , je het resterende 
saldo minuren niet meer moet compenseren met meeruren. Met andere woorden: je wordt voor 1 dag minuren 
vrijgesteld van prestatie meeruren. 

Als je maar 1 dag minuren recupereerde en je doet 1 dag meeruren dan zal je maar een halve dag moeten 
presteren om deze minuren te compenseren. De andere halve dag blijft in je meerurensaldo staan tot het einde 
van het lopende flexibel jaar.  

Als je geen minuren recupereerde en je doet 1 dag meeruren dan zal je een volledige dag in je meerurensaldo 
hebben op het einde van het flexibel jaar. 

 

De concrete berekening zal als volgt toegepast worden: 

Het aantal uren dat je recupereerde in het minurenrooster maart 2020 zal gehalveerd 
worden. Daar worden de prestaties van de meeruren terug aan toegevoegd.  

 Een positief saldo zal uitbetaald worden onder de looncode 1715 op de 
loonfiche van maart 2021 

 Een negatief saldo zal NIET afgerekend worden 

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden ter verduidelijking: 

1.  Volledige recuperatie minuren en volledige prestatie meeruren 
Maart 2020:   15,25 minuren /2 =   7,63 minuren 
September 2020:   7,75 meeruren =   7,75 meeruren 
Afrekening flexibel jaar: 7,63 minuren + 7,75 meeruren = 0,12 meeruren 
 
Het positief saldo van 0,12 zal uitbetaald worden met payroll maart 2021 

 
 



2. 0nvolledige recuperatie minuren en volledige prestatie meeruren 
Maart 2020:   7,5 minuren /2 =    3,75 minuren 
September 2020:   7,75 meeruren =   7,75 meeruren 
Afrekening flexibel jaar:  3,75 minuren + 7,75 meeruren = 4 meeruren 
 
Het positief saldo van 4 zal uitbetaald worden met payroll maart 2021 
 

 
 

3. Geen recuperatie minuren en volledige prestatie meeruren 
Maart 2020:   0 minuren /2 =    0 minuren 
September 2020:   7,75 meeruren =   7,75 meeruren 
Afrekening flexibel jaar:  0 minuren + 7,75 meeruren =  7,75 meeruren 
 
Het positief saldo van 7,75 zal uitbetaald worden met payroll maart 2021 

 
 

Het is belangrijk om bij de berekening van je individuele saldo’s rekening te houden met de principes 
zoals die in de cao voorzien zijn. We herhalen nogmaals de belangrijkste: 

 Ziekte – arbeidsongeval en zwangerschapsrust 
Hier geldt het buil-bluts principe. Wie afwezig is door ziekte, arbeidsongeval of 
zwangerschapsrust tijdens de meeruren wordt gelijkgesteld. Dat wil zeggen dat deze 
vormen van afwezigheid gelijkgesteld worden met prestatie van de meeruren. Dit geldt ook 
voor de minuren.  
 

 Zwangere werkneemsters  
Wie zwanger is op het moment van de meeruren heeft de keuze tot prestatie van 
meeruren. Indien je niet kiest voor de prestatie van meeruren zal er ook geen afrekening 
gebeuren.  
 

 Wettiging op een meeruren-zaterdag 
Kon je de meerurendag op zaterdag niet presteren omwille van een afwezigheid dan moest 
je dit ook wettigen met een afwezigheidsattest en worden de meeruren gelijkgesteld met 
prestatie.  
 

 Alle vormen familaal verlof, klein verlet,…  
Afwezigheden zoals familiaal verlof, klein verlet, … worden eveneens gelijkgesteld met 
prestatie.  
 

 Deeltijdse tewerkstelling 
Alle inactiviteitsdagen zoals tijdkrediet, ouderschapsverlof, medische bijstand, deeltijds 
werk op jaarbasis, deeltijds werk op weekbasis worden niet gelijkgesteld met recuperatie 
van minuren of prestatie meeruren. Hier blijft de initiële inactiviteitsdag staan. 

Mocht je na het ontvangen van je loonfiche nog vragen hebben kun je altijd terecht in het spreekuur 
of kun je je vraag stellen op het volgende e-mailadres: ES@daikineurope.com 

 



 

 

 


