RICHTLIJNEN
INHAALRUSTDAGEN 2020
In bijlage vindt u één of meerdere formulieren die bestemd zijn voor uw arbeiders en die
recht geven op de vergoeding voor de inhaalrustdagen bouw 2020. Overhandig ze zo
spoedig mogelijk aan de betrokken arbeiders.
Welke formulieren vindt u in bijlage ?
• De formulieren voor één of meerdere van uw arbeiders die recht hebben op de rustdagen en nog steeds
in dienst zijn bij u
Welke formulieren vindt u NIET in bijlage ?
• de formulieren voor arbeiders die uit dienst zijn bij uw onderneming (deze krijgen het formulier thuis
gestuurd)
• de formulieren voor arbeiders die niet gewerkt hebben in 2020 ten gevolge van arbeidsongeschiktheid
• de formulieren voor uitzendkrachten die bij u tewerkgesteld zijn (deze krijgen het formulier thuis gestuurd)
• de formulieren voor arbeiders die heel recent in dienst getreden zijn. Deze formulieren volgen spoedig.
• aangezien leerjongens, stagiairs, studenten en arbeiders die op SWT (brugpensioen) zijn geen recht
hebben op de rustdagen, ontvangt u ook voor hen geen formulier
Wat moet u met de formulieren doen ?
• U mag het formulier aan de arbeider overhandigen behalve:
o indien hij op 31 december 2020 niet meer in dienst is/zal zijn. In dat geval mag u het formulier
vernietigen. Constructiv zal automatisch een correct formulier opmaken en versturen naar de
arbeider.
o indien de arbeider in het 4de kwartaal een lagere geschooldheid of een lagere
tewerkstellingsgraad had dan in het 3de kwartaal. Stuur het formulier terug met een loonfiche van
het 4de kwartaal.
o indien hij een rustdag toegekend kreeg tijdens een periode dat de arbeidsovereenkomst werd
geschorst (arbeidsongeval, onbetaald verlof, onwettig afwezig, voltijds tijdskrediet, volledige
loopbaanonderbreking, onderling akkoord,…). Stuur het formulier terug naar Constructiv en
vermeld de reden en de periode van schorsing.
Enkele speciale situaties:
• Uw arbeider heeft recht op rustdagen (u hebt het formulier ontvangen), maar het bedrag is niet berekend:
o Het betreft een arbeider die in het 4de kwartaal 2020 bij u in dienst kwam. Bij gebrek aan
informatie kon Constructiv het bedrag niet berekenen. Indien de arbeider een loonfiche toevoegt
zal de uitbetalingsinstelling (vakbond of PDOK) het bedrag berekenen en het formulier uitbetalen
• U hebt geen formulier ontvangen voor een arbeider die ziek was maar het werk ondertussen hervat heeft:
o Neem contact op met Constructiv om de datum van werkhervatting te melden
• Uw arbeider heeft in het 4de kwartaal een hogere geschooldheid of een hogere tewerkstellingsgraad dan
vermeld op het formulier:
o Het formulier mag aan de arbeider overhandigd worden. Constructiv zal in de loop van februari
(na ontvangst van de DmfA-aangifte van het 4de kwartaal) automatisch een bijkomend formulier
opmaken.
• Op het overzicht staat het formulier aangeduid met “Ingehouden”:
o Het formulier werd door Constructiv niet opgemaakt om één van volgende redenen: er is een
schuldbemiddelaar aangesteld, het loon maakt voorwerp uit van beslag, er is loonoverdracht van
toepassing, er is een bewindvoerder aangesteld,…

Andere vragen ? Neem per mail contact op met Constructiv (rustdagen@constructiv.be).
Wij antwoorden zo spoedig mogelijk !

Constructiv
Fonds voor bestaanszekerheid  Fonds de sécurité d’existence

Koningsstraat 132 bus 1, 1000 BRUSSEL  rue Royale 132 bte 1, 1000 BRUXELLES
t +32 2 209 65 55  f +32 2 209 65 86  www.constructiv.be  rustdagen@constructiv.be
RD_F1_NL + Bv

01/10/2020

