
   

 

Nieuwsbrief oktober 2020 

Coronavirus 

Wij ontvangen nog steeds veel vragen n.a.v. het coronavirus. Het gaat vooral om 

vragen over werknemers die uit voorzorg in quarantaine moeten, die contact 

hebben gehad met een besmet persoon, die zelf ziek zijn of bij wiens kind op 

school een besmetting werd vastgesteld. 

De richtlijnen over wat er moet gebeuren in dergelijke situaties evolueren 

voortdurend. Daarnaast stellen wij vast dat de feitelijke omstandigheden vaak 

verschillend zijn en ook dat artsen gelijkaardige situaties anders behandelen. 

Bijgevolg is het dan ook zeer moeilijk om hier algemeen advies over te geven. 

Je kan steeds bij je dossierbeheerder terecht met concrete vragen of voor de 

meest actuele stand van zaken. Wij zijn er voor jou. 

 

 

 

 Vlaams opleidingsverlof 

Een werknemer in de privésector mag onder bepaalde voorwaarden afwezig zijn 

op het werk om een opleiding te volgen, terwijl zijn loon wordt doorbetaald. Als 

werkgever kunt u een forfaitair bedrag van € 21,30 per uur terugbetaald krijgen. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 kan u nog uiterlijk tot 31/10/2020 een 

terugbetalingsaanvraag indienen of binnen de 3 maanden na de start van de 

opleiding voor deze die gestart zijn op 1 augustus 2020 of later. 

Bij vragen kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder. 

 
  

 



   

 

 

 

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2021! 

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone 

inactiviteitsdag, dan moet de feestdag vervangen worden door een andere dag 

waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. Indien die vervangingsdagen niet 

sectoraal werden vastgelegd, kan u die op ondernemingsvlak bepalen. 

Wordt er in uw onderneming niet op zaterdag en zondag gewerkt, dan moet u in 

2021 voor drie feestdagen, namelijk voor de Dag  van de Arbeid op zaterdag 1 

mei 2021, O.L.V. hemelvaart op zondag 15 augustus 2021 en Kerstmis op 

zaterdag 25 december 2021 een vervangingsdag vastleggen. Deze moeten in de 

loop van hetzelfde kalenderjaar vallen. 

U dient dit vóór 15 december 2020 in orde te brengen. 

Als u geen vervangingsdag vastlegt, wordt de feestdag automatisch vervangen 

door de eerstvolgende werkdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de 

maandag die er op volgt: maandag 3 mei 2021, maandag 16 augustus 2021 en 

maandag 27 december 2021. 

In Paritair Comité 124 werden de feestdagen van zaterdag 1 mei 2021 en 

zaterdag 25 december 2021 vervangen door respectievelijk vrijdag 14 mei 2021 

en maandag 27 december 2021. Hierover kan in het bedrijf niet anders beslist 

worden. Zondag 15 augustus 2021 werd niet vervangen via een beslissing van 

het Paritair Comité 124 zodat, bij gebrek aan een andere beslissing in het bedrijf, 

de feestdag wordt vervangen door de eerstvolgende werkdag, zijnde maandag 

16 augustus 2021. 

Voor meer concrete informatie kan u terecht op onze website www.accuria.be of 

bij uw dossierbeheerder. 

  

  

  

Volg onze webinar over Officient op 29 oktober! 

https://accuria.createsend1.com/t/t-l-xshlkd-l-j/


   

 

Ben je van plan uw papieren ecocheques om te zetten in 

elektronisch formaat? 

Wijze beslissing. Het digitaliseren zou de kosten moeten verlagen. Is dat het 

geval? Dit is het ideale moment om te vergelijken met Monizze! 

 

 

Thuiswerk opnieuw de norm 

Ook bij Accuria werken onze medewerkers van thuis uit. Op deze manier kunnen 

wij de veiligheid van zowel onze klanten als van onze medewerkers garanderen. 

  

  

Social media 

Volg ons op Facebook  en LinkedIn. Op onze website vind je steeds de laatste 

updates.  

  

 

  

https://accuria.createsend1.com/t/t-l-xshlkd-l-m/
https://accuria.createsend1.com/t/t-l-xshlkd-l-k/
https://accuria.createsend1.com/t/t-l-xshlkd-l-h/

