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De werknemer heeft het recht, met behoud van zijn normaal loon, van het werk afwezig te blijven voor 
een als volgt bepaalde duur : 
 
 
Redenen van de afwezigheid  Duur van de afwezigheid 
 
Huwelijk van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen 

tijdens de week waarin de gebeurtenis 
plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende 
week. 

 
Huwelijk van een kind van de De dag van het huwelijk. 
werknemer of van zijn 
echtgeno(o)t(e), van een broer, 
zuster, schoonbroer, 
schoonzuster, van de vader, 
moeder, schoonvader, 
stiefvader, schoonmoeder, 
stiefmoeder, van een kleinkind 
van de werknemer. 
 
Priesterwijding of intrede in De dag van de plechtigheid. 
het klooster van een kind van 
de werknemer of van zijn 
echtgeno(o)t(e), van een broer, 
zuster, schoonbroer, 
schoonzuster van de 
werknemer. 
 
Geboorte van een kind van de Maximum 10 dagen naar keuze, binnen de 4  
werknemer zo de afstamming  maanden na de bevalling (3 dagen betaald  
van dit kind langs vaderszijde door de werkgever, 7 dagen betaald door de  
vaststaat. ziekteverzekering). 
 
Overlijden van de echtgeno(o)t(e),  Vier dagen door de werknemer te kiezen 
van een kind van de werknemer of van  tijdens de periode welke begint met de dag van 
zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, het overlijden en eindigt op de eerste werkdag 
moeder, schoonvader, stiefvader,  na de dag van de begrafenis. Als deze periode 
schoonmoeder of stiefmoeder van de minder is dan 4 werkdagen dan kunnen de 
werknemer. resterende dagen opgenomen worden binnen 
 een periode van 1 week na de uitvaart. 
 
Overlijden van een broer, zuster,  Twee dagen door de werknemer te kiezen in 
schoonbroer, schoonzuster,  de periode welke begint met de dag van het 
van de grootvader, de grootmoeder,  overlijden en eindigt met de dag van de 
van een kleinkind, van een overgrootvader,  begrafenis. 
een overgrootmoeder, van een achterkleinkind,   
van een schoonzoon of schoondochter   



die bij de werknemer inwoont.  
 
Overlijden van een broer, zuster,  De dag van de begrafenis. 
schoonbroer, schoonzuster,  
van de grootvader, de grootmoeder,  
van een kleinkind, van een overgrootvader,  
een overgrootmoeder, van een achterkleinkind,  
van een schoonzoon of schoondochter  
die niet bij de werknemer inwoont. 
 
Plechtige communie van een kind van de  De dag van de plechtigheid. (Wanneer de 
werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e). plechtige communie samenvalt met een  
 zondag, een feestdag of een gewone  

inactiviteitsdag, dan mag de werknemer 
afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de 
gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt). 

 
Deelneming van een kind van de werknemer  De dag van het feest. (wanneer het feest van 
of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest de "vrijzinnige jeugd" samenvalt met een  
van de vrijzinnige jeugd daar waar  zondag, een feestdag of een gewone  
dit feest plaats heeft. inactiviteitsdag, dan mag de werknemer 

afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de 
gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt). 

 
Verblijf van de dienstplichtige De nodige tijd met een maximum van drie  
werknemer in een dagen. 
recruterings- en selectiecentrum 
of in een militair hospitaal ten 
gevolge van zijn verblijf in een 
recruterings- en selectiecentrum. 
 
Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde  De nodige tijd met een maximum van drie  
op de Administratieve Gezondheidsdienst  dagen. 
of in één van de verplegingsinrichtingen,  
die overeenkomstig de wetgeving houdende  
het statuut van de gewetensbezwaarden  
door de Koning zijn aangewezen. 
 
Bijwonen van een bijeenkomst van een  De nodige tijd met een maximum van één  
familieraad, bijeengeroepen door de  dag. 
vrederechter. 
 
Deelneming aan een jury, of oproeping    De nodige tijd met een maximum van vijf  
als getuige voor de rechtbank of   dagen. 
persoonlijke verschijning op aanmaning  
van de arbeidsrechtbank 
 
Uitoefening van het ambt van bijzitter of   De nodige tijd. 
in een hoofdstembureau of enig stembureau  
bij de parlements-, provincieraads- en  
gemeenteraadsverkiezingen. 
 



Uitoefening van het ambt als bijzitter in   De nodige tijd met een maximum van vijf  
één van de hoofdbureaus bij de verkiezing   dagen. 
van het Europese Parlement. 
 
Uitoefening van het ambt van bijzitter    De nodige tijd met een maximum van vijf  
in een hoofdbureau voor stemopneming   dagen. 
bij de parlements-, provincieraads- en  
gemeenteraadsverkiezingen. 
 


