Feestdagen

Wat zijn je rechten?
Je hebt recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar
• Nieuwjaar (1 januari)

• Pinkstermaandag

• Wapenstilstand (11 november)

• Paasmaandag

• Nationale feestdag (21 juli)

• Kerstmis (25 december)

• Feest van de Arbeid (1 mei)

• Tenhemelopneming (15 augustus)

• Hemelvaartsdag

• Allerheiligen (1 november)

Op deze feestdagen ontvang je je normale loon.
Buitenwettelijke feestdagen
Afhankelijk van je streek, sector of bedrijf, worden bovendien sommige feestdagen vervangen door andere dagen
(PC 104: 11 november wordt vervangen door Sint-Elooi in de streek van Charleroi).
Afhankelijk van je streek, sector of bedrijf, kun je ook genieten van buitenwettelijke feestdagen:
• PC 111.03: Feest van de cultuurgemeenschap;
• PC 142.01: 27 september (FR-taalgebied), 11 juli (NL-taalgebied) of op een andere dag bepaald in het kader van een

akkoord binnen de onderneming voor de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

COok op deze feestdagen heb je recht op je normale loon.
Werk je op een feestdag?

V.U.: JM Hutsebaut - rue de Namur 49, 5000 Beez

Dan heb je recht op betaalde inhaalrust bovenop je loon voor het werk dat je op die feestdag hebt geleverd.
Deze inhaalrustdag moet samenvallen met een normale activiteitsdag voor de werknemer en moet worden genomen
binnen een termijn van 6 weken (behoudens uitzonderingen). Als de inhaalrustdag niet binnen deze termijn kan worden
genomen omwille van de schorsing van de arbeidsovereenkomst (ongeval, moederschapsrust, ziekte...), dan zal hij
moeten worden toegekend binnen de 6 weken die volgen op de verdwijning van de oorzaak van de schorsing van de
overeenkomst.
Feestdag en gewone inactiviteitsdag
Indien de feestdag op een zondag valt of een dag van gewone inactiviteit dan moet die worden vervangen door een andere
gewone activiteitsdag. Deze dag kan worden vastgesteld ofwel op het niveau van de sector, ofwel, bij ontstentenis, door
een akkoord binnen de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging als er geen CPBW bestaat). Indien er geen
overlegorgaan zou zijn binnen de onderneming, dan zal deze vervangingsdag worden vastgesteld door een collectief
akkoord tussen de werkgever en het geheel van werknemers of door een individueel akkoord.
Bij afwezigheid van een akkoord hierover, zal de feestdag vervangen worden door de eerste gewone activiteitsdag die
in de onderneming op die feestdag volgt.
Je ontvangt je normale loon voor deze vervangingsdag.
Als je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met je afgevaardigde of je Metallo ABVV vakbond of stuur een
mail naar info@metallos.be !
metallos.be
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