
Vervanging van de feestdagen welke met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen 
Beslissingen van paritaire organen (artikel 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen) 

 
Nr. 

Paritair 
Comité 

 K.B. 
Datum 

B.S. Datum Inhoud 

106.02 Paritair Subcomité voor de 
betonindustrie 

18/10/2017 30/10/2017 Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het 
Paritair Subcomité voor de betonindustrie : 
 

  wordt de feestdag van 21 juli 2019, die op een zondag valt, 
vervangen door maandag 22 juli 2019. 
 

 
124 Paritair Comité voor het 

bouwbedrijf 
22/02/2020 11/03/2020 Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair 

Comité voor het bouwbedrijf ressorteren : 
 

 wordt de feestdag van 1 mei 2021, die op een zaterdag valt, 
vervangen door vrijdag 14 mei 2021. 

 wordt de feestdag van 25 december 2021, die op een 
zaterdag valt, vervangen door maandag 27 december 2021. 

 
 

 wordt de feestdag van 1 januari 2022, die op een zaterdag 
valt, vervangen door maandag 3 januari 2022. 

 wordt de feestdag van 1 mei 2022, die op een zondag valt, 
vervangen door vrijdag 27 mei 2022. 

 wordt de feestdag van 25 december 2022, die op een 
zondag valt, vervangen door maandag 26 december 2022. 

 



216 Paritair Comité voor de 
notarisbedienden 

28/09/2016 13/10/2016 Voor het jaar 2018 wordt de feestdag van 11 november, die 
samenvalt met een zondag, vervangen door maandag 24 december 
2018. 
 
De andere feestdagen die met een inactiviteitsdag samenvallen en 
waarvoor het paritair comité gekozen heeft om geen beslissing te 
nemen met betrekking tot hun vervanging, zullen vervangen 
worden door een dag te kiezen door de bediende in hetzelfde jaar 
en in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in het 
arbeidsreglement voor het vastellen van verlofdagen. 
 
Indien deze vervangingsdag reeds als verlofdag is toegekend door 
de werkgever kan die op een andere dag in hetzelfde jaar worden 
genomen in overeenstemming met het arbeidsreglement. 

308 Paritair Comité voor de 
maatschappijen voor 

hypothecaire leningen, sparen en 
kapitalisatie 

28/09/2016 13/10/2016 Voor het jaar 2018 wordt de feestdag van 11 november die op een 
zondag valt, vervangen door woensdag 26 december. 
 
Voor het jaar 2018 wordt de feestdag van 21 juli die op een 
zaterdag valt, vervangen door een vrije dag te kiezen in 
overeenstemming met de bedrijfsleiding. 
 
Voor het jaar 2019 wordt de feestdag van 21 juli die op een 
zondag valt, vervangen door donderdag 26 december. 
 

 
310 Paritair Comité voor de banken 18/07/2019 04/09/2019 Voor het jaar 2020, genieten de werknemers van een verlofdag op 

vrijdag 10 april (ter vervanging van zaterdag 15 augustus) en op 
vrijdag 22 mei (ter vervanging van zondag 1 november). 
 
Voor het jaar 2021, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 2 april (ter vervanging van zaterdag 1 mei) en op vrijdag 
14 mei (ter vervanging van zondag 15 augustus). 



De feestdag van zaterdag 25 december is door een vrije dag 
vervangt. 
 
Voor het jaar 2022, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 15 april (ter vervanging van zaterdag 1 januari), op 
vrijdag 27 mei (ter vervanging van zondag 1 mei) en op maandag 
26 december (ter vervanging van zondag 25 december). 
 

324 Paritair Comité voor de 
diamantnijverheid en handel 
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09/12/2019 
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15/01/2020 
 
 
 
 

30/09/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor het jaar 2019, wordt 
 

- de feestdag van 21 juli 2019 die samenvalt met een zondag, 
vervangen door vrijdag 31 mei 2019. 

 
 
Voor het jaar 2020, wordt 
 

- de feestdag van 1 november 2020 die samenvalt met een 
zondag, vervangen door vrijdag 22 mei 2020. 

 
Voor het jaar 2021, wordt 
 

- de feestdag van 1 mei 2021 die samenvalt met een zaterdag, 
vervangen door vrijdag 14 mei 2021; 
 

- de feestdag van 15 augustus 2021 die samenvalt met een 
zondag, vervangen door dinsdag 29 juni 2021; 
 

- de feestdag van 25 december 2021 die samenvalt met een 
zaterdag, vervangen door dinsdag 24 december 2021. 

 



21/12/2021 17/01/2022 
 

 

Voor het jaar 2022, wordt 
 

- de feestdag van 1 mei 2022 die samenvalt met een zondag, 
vervangen door vrijdag 22 juli 2022; 
 

- de feestdag van 25 december 2022 die samenvalt met een 
zaterdag, vervangen door maandag 31 oktober 2022. 

 
325 Paritair Comité voor de openbare 

kredietinstellingen 
08/09/2019 25/09/2019 Voor het jaar 2020, genieten de werknemers van een verlofdag op 

vrijdag 10 april (ter vervanging van zaterdag 15 augustus) en op 
vrijdag 22 mei (ter vervanging van zondag 1 november). 
 
Voor het jaar 2021, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 2 april (ter vervanging van zaterdag 1 mei) en op vrijdag 
14 mei (ter vervanging van zondag 15 augustus). 
 
Voor het jaar 2022, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 15 april (ter vervanging van zaterdag 1 januari), op 
vrijdag 27 mei (ter vervanging van zondag 1 mei) en op maandag 
26 december (ter vervanging van zondag 25 december). 
 
 

341 Paritair Comité voor de 
bemiddeling in bank- en 

beleggingsdiensten 

09/12/2019 15/01/2020 Voor het jaar 2020, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 10 april (ter vervanging van zaterdag 15 augustus) en op 
vrijdag 22 mei (ter vervanging van zondag 1 november); 
 
Voor het jaar 2021, genieten de werknemers van een verlofdag op 
vrijdag 2 april (ter vervanging van zaterdag 1 mei); op vrijdag 
14 mei (ter vervanging van zondag 15 augustus) en op een vrije 
dag (ter vervanging van zaterdag 25 december); 
 
Voor het jaar 2022, genieten de werknemers van een verlofdag op 



vrijdag 15 april (ter vervanging van zaterdag 1 januari); op 
vrijdag 27 mei (ter vervanging van zondag 1 mei) en op mandag 
26 december (ter vervanging van zondag 25 december). 
 

 


