
 

 

 

   

SAMENLOOP VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT  

EN ANDERE SCHORSINGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

1. Vakantie 

Tijdelijke werkloosheid is niet mogelijk tijdens geplande en reeds 

goedgekeurde vakantiedagen. Deze dagen boekt u dus nog steeds onder 

de looncode voor vakantie (0200 – V – vakantiedagen). 

De collectieve vakantie in de bouwsector … 

2. Feestdag 

Indien er een feestdag valt binnen de periode van 14 dagen die volgen op 

de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft de 

werknemer het loon behouden voor die feestdag. In dit geval laat u de 

code voor feestdag staan in uw prestaties. 

Valt de feestdag echter na die periode hoeft u geen loon meer te betalen 

voor deze feestdag. Die feestdag valt ten laste van de werkloosheid. 

3. Ziekte 

Hier kunnen verschillende scenario’s aan de orde zijn: 

Scenario 1: De werknemer is al langer dan 30 dagen ziek  

In dit geval blijft de werknemer zijn uitkering ontvangen van de mutualiteit. U 

gebruikt hiervoor dezelfde codes als voorheen. 

Scenario 2: De werknemer was al ziek voor de periode van tijdelijke 

werkloosheid inging.  

In dit geval bent u slechts gewaarborgd loon verschuldigd tot en met de 

dag vóór de aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in 

uw bedrijf. Vanaf het moment dat de periode van tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht aanvangt in uw bedrijf, zal er ziekte tijdens werkloosheid 

geboekt moeten worden (0341 – ZTW - ziektedagen tijdens werkloosheid). 

 

 
Scenario 3: De werknemer wordt ziek tijdens een periode van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht: 

Werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens een periode van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht, zullen geen recht hebben op 



 

 

 

   

werkloosheidsuitkeringen of gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. 

Zij moeten contact opnemen met hun mutualiteit. Arbeidsgeschikt zijn is 

immers 1 van de voorwaarden om recht te kunnen hebben op uitkeringen 

tijdelijke werkloosheid. 

Voor deze dagen gebruikt u de looncode 0341 – ZTW - ziektedagen tijdens 

werkloosheid. 

 

 
 

Indien de werknemer nog ziek blijft na de periode van tijdelijke werkloosheid, 

heeft hij nog recht op het resterende gedeelte van het gewaarborgd loon. 

Scenario 4: De werknemer wordt ziek tijdens een periode van gedeeltelijke 

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: 

In dit geval zullen uitkeringen van de mutualiteit afgewisseld worden met 

dagen van gewaarborgd loon betaald door de werkgever. 

Op de geplande dagen tijdelijke werkloosheid gebruikt u de code 0341 – 

ZTW en op de geplande arbeidsdagen gebruikt u de gewone ziektecode. 

 

 
 


