
VERBLIJFSDAGEN 

De volgende dagen worden als verblijfsdagen aangemerkt : 

 een gedeelte van een dag (een gedeelte van een dag is gelijk aan een dag) 

 de dag van aankomst 

 de dag van vertrek 

 de zaterdagen, zondagen en feestdagen indien ze worden doorgebracht in de Staat 

waar de activiteit wordt uitgeoefend : 

 de vakantiedagen die worden doorgebracht in de Staat waar de activiteit wordt 

uitgeoefend 

 vóór de uitoefening van de activiteiten 

 tijdens de uitoefening van de activiteiten 

 na het stopzetten van de activiteiten 

 al de andere dagen of gedeelten van dagen die doorgebracht worden in de Staat waar 

de activiteit wordt uitgeoefend, vanwege de volgende redenen : 

 ziekte 

 opleiding 

 overlijden of ziekte in de familie 

 onderbreking te wijten aan stakingen 

 onderbrekingen te wijten aan laattijdige leveringen 

 korte onderbreking (2 of 3 dagen) tussen twee opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten in. 

De volgende dagen worden niet als verblijfsdagen aangemerkt:  

 de dagen die in de werkstaat werden doorgebracht op doorreis, bij het afleggen van 

een traject (met het vliegtuig, met de wagen of met enig ander vervoermiddel) tussen 

twee punten die buiten die werkstaat zijn gelegen, en op voorwaarde dat de duur van 

de doorreis 24 uren niet te boven gaat 

 de vakantiedagen die tijdens de werkperiode buiten de werkstaat werden doorgebracht. 

 de korte onderbrekingen (ongeacht de redenen) die buiten de werkstaat plaatsvonden 

 de volledige werkdagen die buiten de werkstaat in kwestie werden doorgebracht. 
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