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Uitvoering van de vermindering van kredietdagen

Voor een voltijdse tewerkstelling zal, telkens het aantal dagen gecumuleerde afwezigheid wegens
medische redenen en afiuezigheid wegens een andere reden dan compensatieverlof (vast en
variabel) of rust (zondagen en feestdagen) de 18 bereikt, het aantal toe te kennen kredietdagen met
één worden verminderd.

Deze gecumuleerde afwezigheidsperiode bestaat uit 17.5 dagen voor een tewerkstelling in een
stelsel van 32ulweek en uit 17 dagen voor een stelsel van halftijdse tewerkstelling.

De cumulatie wordt terug op 0 gezet op 1 januari van elk kalenderjaar.

Alle onbezoldigde afwezigheden dienen in aanmerking genomen te worden voor de vermindering
van de kredietdagen, met uiÞondering van de onbezoldigde dagen geboorteverlof, opvangverlof en
pleegzorgverlof voor het niet-statutair personeel.

De lijst van bezoldigde afwezigheden die in aanmerking genomen dienen te worden voor de
vermindering van de kredietdagen is de volgende:

Afwezigheid medische reden *

Kredietdag (of uitbetaling kredietdag)

Jaarl'rjks vakantieverlof

Syndicaalverlof

Dienstvrijstelling - premie 0%

Sociale promotie

Eetaald ducatief ve¡lof
*Uitzonderingen:

- Ziekte tijdens de prestatie
- Bevallingsvedof
- Profylactisch vedof
- Arbeidsongeval
- Ongeval op de weg naar of van het werk
- Beroepsziekte

De jaarlijkse vakantieverlofdagen en de kredietdagen die overgedragen werden van de jaren
voorafgaand aan het jaar 2016 dienen niet in aanmerking genomen te worden voor vermindering van
de kredietdagen.

De overige afwezigheden komen niet in aanmerking voor de vermindering van de kredietdagen.

*

De onmiddellijke chefs moeten hun personeel onmiddellijk op de hoogte brengen van het
verschijnen van deze omzendbrief. Zij moeten eveneens hun personeel informeren dat tijdelijk
afwezig is door ziekte, verwonding, loopbaanonderbreking, verlof, verlof zonder bezoldiging,
beschikbaarheidsverlof, of door terbeschikkingstelling naar een organisme buiten de Belgische
Spoorwegen (HR Rail, NMBS en lnfrabel).


