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c. bedienden
G. tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock–out

319
319
320
320
320
322
323
325

09 wijziging van de arbeidsvoorwaarden.
01 de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden
A. principe
B. belangrijke wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde
a. het loon
b. de arbeidsplaats
c. de arbeidstijdregeling
d. de functie en de aard van het werk
C. reactiemogelijkheden

10 overdracht van onderneming.
01 voorafgaande bemerking overdracht krachtens overeenkomst
A. wie is beschermd?
B. hoe zijn de werknemers beschermd?
a. de overdracht is geen reden tot ontslag
b. de arbeidsvoorwaarden
c. bestaande schulden
C. het lot van de overlegorganen na de overdracht van onderneming
a. wat betreft de ondernemingsraad en het CPBW
i) Eerste hypothese: de overlater + de overnemer hebben een OR en/of een CPBW
ii) Tweede hypothese: enkel het overgenomen bedrijf heeft een OR en/of een CPBW
b. wat betreft de vakbondsafvaardiging
02 overdracht in geval van overname van activa na faillissement
A. welke werknemers worden beschermd?
B. de principes van cao nr. 32 bis
a. de vrije keuze van de kandidaat-werkgever en de werknemer
b. het lot van de arbeidsvoorwaarden
c. het lot van de overlegorganen

327
327
327
330
333

334
335
335
335
336
336
337
337
337

339
340
341
341
341
342
342
343
343
343
343
343
344
344
344
344
344
345
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deel 4
het einde van de arbeidsovereenkomst.
01 voorafgaande vraag: is de werknemer beschermd?
A. inleiding: essentiële problematiek
B. een overzicht van de beschermingsstatuten
C. enkele kanttekeningen bij bepaalde beschermingsstatuten
a. kandidaten bij sociale verkiezingen voor ondernemingsraad en/of preventiecomité
b. zwangere werkneemsters
c. praktische conclusie
02 beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging of verbreking
A. algemeen
B. opzegging van de arbeidsovereenkomst
a. filosofie van de opzeggingstermijn
b. vormvereisten
c. aanvang en duur van de opzegging
C. verbreking van de arbeidsovereenkomst
a. vormvereisten
b. onmiddellijk einde van de arbeids-overeenkomst
c. begroting van de opzeggingsvergoeding
d. uitbetaling van de opzeggingsvergoeding
e. afwijkingen en bijzonderheden
f. cao 109: ontslagmotivering
03 beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of welomschreven werk
door opzegging of verbreking
A. duur opzeggingstermijn
a. afwijkingen
04 recht op outplacement voor oudere werknemers
A. toekenningsvoorwaarden
a. algemeen stelsel outplacement
b. specifiek stelsel outplacement
B. aftrek van 4 weken
C. wat is outplacementbegeleiding?
D. het outplacementbureau
a. kwaliteitsvereisten van het outplacementbureau
b. inhoud van het outplacementaanbod
E. duur van de outplacementbegeleiding
F. procedure
a. standaardprocedure en standaardtermijnen
b. in geval van beëindiging met een opzeggingstermijn
c. voor werknemers die om outplacement moeten verzoeken
d. voortzetting na verlies nieuwe baan
e. voortzetting in geval van tegenopzegging
f. vormvereisten
g. gevolgen weigering
G. principe goede trouw
H. wie betaalt?
I. sollicitatieverlof
J. de werkgever komt zijn verplichtingen niet na
a. sanctie
K. de werknemer komt zijn verplichtingen niet na
L. besluit

346
347
347
347
353
353
353
353
354
354
354
354
354
356
367
368
368
368
369
369
370
373
373
373
374
375
375
375
376
377
377
377
378
378
379
379
379
380
380
380
380
380
381
381
381
381
381
382
382
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05 het ontslag om dringende reden
A. begrip
B. de vormvereisten
a. ontslag binnen drie werkdagen na kennisname van de feiten
b. kennisgeving van de motieven
c. ondertekening door bevoegde personen
d. ten gronde
e. bewijs
06 recht op een uitwinningsvergoeding voor handelsvertegenwoordigers
A. wie kan als handelsvertegenwoordiger worden beschouwd?
B. wat is de uitwinningsvergoeding?
C. voorwaarden om aanspraak te maken op een uitwinningsvergoeding
a. uitoefening handelsvertegenwoordiging op bestendige wijze en als hoofdactiviteit
b. anciënniteit van minstens één jaar in hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger
c. aanbreng van cliënteel
d. nadeel
D. in welke gevallen is een uitwinningsvergoeding verschuldigd?
E. hoeveel bedraagt de uitwinningsvergoeding?
07 stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
A. ontslag door de werkgever
B. leeftijds- en loopbaanvoorwaarden SWT
C. het bedrag van de bedrijfstoeslag
D. het statuut van de SWT’er
E. de vervangingsplicht van de werkgever
a. wegens schaarste op de arbeidsmarkt
b. wegens een structurele vermindering van het personeelsbestand
08 Canada Dry-regeling
09 activeringsbijdrage
1. inleiding
2. toepassingsgebied
3. bedrag van de bijdrage

383
383
384
384
385
385
385
388
389
389
390
390
390
391
391
392
393
393
394
395
396
398
399
400
400
400
401
402
402
402
403

18

deel 5
controleinstanties.
01 de sociale inspectie op bezoek.

404
405

inleiding
01 wie zijn de inspectiediensten?
02 de bevoegdheden van de sociale inspecteurs
A. toegang tot de arbeidsplaatsen
B. identificatie van personen
C. verhoren afnemen
D. documenten doen voorleggen
E. varia
F. inlichtingen overmaken en opvragen
a. mededeling van inlichtingen door de sociale inspecteurs aan andere administraties
b. mededeling van inlichtingen aan de sociale inspecteurs door andere administraties
G. waarschuwingen geven
H. opmaken van een proces-verbaal
I. politie opvorderen
03 waarom krijgt men bezoek van de inspectie?
04 verhinderen van toezicht?
05 sociaal strafwetboek

406
406
408
408
409
410
411
412
413
413
413
413
414
414
415
416
417

02 de rijksdienst voor sociale zekerheid.

419

de intresten

420
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deel 6
praktische info.

422

01 nuttige adressen
A. arbeid
B. sociale zekerheid
C. andere

423
423
424
425
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deel 1

voorafgaande
keuzes.
terug naar inhoud variabel !!!
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01
keuze tussen
zelfstandigen
01
keuze tussen
en
zelfstandigen
en werknemers.

werknemers.
terug naar inhoud variabel !!!
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een verscheurende keuze
Wanneer een bedrijf een beroep
wenst te doen op extra mankracht, is de eerste vraag die
rijst: besteedt men een bepaalde activiteit uit in het kader van
een zelfstandige samenwerking
(aannemingsovereenkomst) of
worden er nieuwe werknemers
aangeworven?

Het is een cruciale keuze, die bijzonder doordacht moet zijn. Voor
men het beseft, kan men immers
verglijden in de problematiek van
de schijnzelfstandigheid, namelijk dat een zelfstandige relatie
toch wordt geherkwalificeerd als
een arbeidsovereenkomst. Dit
kan zeer verregaande financiële
gevolgen hebben.

01 de zelfstandige

samenwerking onder vuur
Sinds jaar en dag is er een verbeten
strijd aan de gang over de vraag of een
bepaalde samenwerking een zelfstandige
samenwerking is dan wel een verbloemde
arbeidsovereenkomst. Deze discussie ontspint
zich zowel in alle sectoren van het bedrijfsleven
als binnen alle geledingen van een bepaalde
onderneming.
In het verleden zijn er een aantal opmerkelijke
gerechtelijke beslissingen genomen
betreffende de problematiek van de
schijnzelfstandigheid. Hierbij werden enkele
feitelijke situaties, die men op het eerste
gezicht als zelfstandige samenwerking zou
beschouwen, geherkwalificeerd in een
arbeidsovereenkomst. De gerechten en sociale
inspectie stellen zich duidelijk streng op
tegenover de zelfstandige samenwerking. Dit is
bijzonder opmerkelijk omdat we precies in een
tijdperk leven waarin het niet meer zozeer het
bedrijfsleven is dat het initiatief neemt tot een
relatie van zelfstandige samenwerking, maar
degene die zijn diensten wenst te verlenen.

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

Velen kiezen er resoluut voor alleen nog te
werken voor een opdrachtgever in het kader
van een zelfstandige samenwerking. Tevens
dient men er rekening mee te houden dat
vandaag de dag mensen veel mondiger
zijn dan vroeger en zich met kennis van
zaken in het professionele leven begeven.
Bij het verwerven van die kennis speelt het
internet duidelijk een substantiële rol. Wie
tegenwoordig een contract van zelfstandige
samenwerking ondertekent, weet wel degelijk
dat er essentiële verschillen zijn met een
arbeidsovereenkomst. Het valt te betreuren
dat men in sommige gerechtelijke beslissingen
of bij controles door de sociale inspectie
nog al te sterk uitgaat van het dogma dat
een zelfstandige samenwerking per definitie
verdacht is en wellicht opgedrongen is door
de opdrachtgever. Hierbij vergeet men dat
het statuut der zelfstandigen hoe dan ook
een wettelijk statuut is! In elk geval dient
elke situatie op zich beoordeeld te worden
om te zien of er al dan niet sprake is van
schijnzelfstandigheid.
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02 het determinerende
criterium

Om uit te maken of er sprake is van
schijnzelfstandigheid dient men te verifiëren
of er sprake is van een ondergeschikt verband
tussen de opdrachtgever en diegene die de
opdracht uitvoert. Met andere woorden, is er
al dan niet een relatie werkgever-werknemer
aanwezig, waarbij echt werkgeversgezag
wordt uitgeoefend? Het ondergeschikte
verband is het wezenskenmerk van de
arbeidsovereenkomst.

hoofdorde rekening moest houden met de
kwalificatie die partijen zelf gaven aan hun
overeenkomst, of daarentegen met allerlei
feitelijke elementen die zich voordoen tijdens
de uitvoering van de overeenkomst. Vervolgens
ontstonden er ook heroïsche discussies
over de vraag welke feitelijke elementen nu
precies tot herkwalificatie van een zelfstandige
samenwerking noopten. De Programmawet
van 27 december 2006 heeft deels een einde
gemaakt aan die discussies.

Jarenlang is er discussie gevoerd, zowel in de
rechtspraak als in de rechtsleer, over het punt
of men bij de beoordeling van deze vraag in

03 programmawet

van 27 december 2006
A. uitgangspunt: de algemene kwalificatie
De partijen kiezen in principe vrij de aard
van hun professionele samenwerking. De
kwalificatie van de professionele samenwerking
door partijen staat dus centraal.
Er moet evenwel voorrang worden gegeven
aan de kwalificatie die uit de feitelijke
uitoefening blijkt indien die de door de partijen
gegeven kwalificatie uitsluit. De wetgever
benadrukte daarbij uitdrukkelijk dat hij met dit
artikel de rechtspraak ter zake van het Hof van
Cassatie wilde formaliseren (Parl. Doc., Kamer,
2006-2007, 51-2773/001, 205).

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

Hiermee wordt verwezen naar de fundamentele
cassatierechtspraak van 2002-2003, waarbij
de kwalificatie der partijen als een essentieel
element werd beschouwd bij de beoordeling
van de situatie. Hierbij werd gepreciseerd
dat deze kwalificatie slechts in uitzonderlijke
gevallen aan de kant geschoven kon worden,
namelijk in geval van bedrog, dwaling of
onverenigbare clausules in de overeenkomst
(Cass. 23 december 2002, J.T.T., 2003, 271;
Cass. 28 april 2003, J.T.T., 2003, 261; Cass. 8
december 2003, J.T.T., 2004, 122).
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Uiteraard kan de keuze van de partijen bij de
beoordeling slechts een rol spelen mits de
partijen zich duidelijk hebben uitgesproken. Het
is daarbij allicht voorzichtig dat deze keuze ook
effectief schriftelijk wordt vastgelegd.
Naar mijn mening is de wil der partijen terecht
een zeer belangrijk element bij de evaluatie
van de overeenkomst. Hoe hebben de partijen
zelf hun samenwerking gekwalificeerd? Dit
element verdient een centrale plaats. Zoals
voorheen aangegeven, weet men vandaag wel
degelijk wat men ondertekent en wat hiervan
de gevolgen zijn.

samenwerking. Men moet er in de eerste
plaats voor zorgen dat de overeenkomst
duidelijk is benoemd als een zelfstandige
samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld
door in de titel duidelijk ‘overeenkomst
zelfstandige samenwerking’ aan te geven, een
artikel op te nemen waarin de contractspartijen
duidelijk stellen dat het zelfstandig karakter
van de samenwerking als essentieel moet
worden beschouwd. Vervolgens mogen er in
de overeenkomst geen clausules voorkomen
die doen denken aan een arbeidsovereenkomst
(verplichte uurroosters, automatische
indexering van vergoedingen gelijklopend aan
de index voor werknemers, …).

Gezien de kwalificatie als uitgangspunt geldt,
dient er extreme zorg te worden besteed aan de
redactie van de overeenkomst van zelfstandige

B. de beperkte mogelijkheden tot herkwalificatie
Indien een rechter geconfronteerd wordt met
een verzoek tot herkwalificatie, zal hij vooreerst
moeten vertrekken vanuit de kwalificatie,
die door de partijen aan de overeenkomst
is gegeven. Daarnaast zal hij op basis van
verschillende feitelijke elementen onderzoeken
of de uitvoering in de dagdagelijkse praktijk,
strookt met de kwalificatie als een zelfstandige
samenwerking.
De rechter zal enkel besluiten tot een
herkwalificatie van de aard van de professionele
samenwerking indien:
1. hetzij de uitoefening van de professionele
samenwerking voldoende elementen naar
voren brengt die onverenigbaar zijn met
de kwalificatie die door de partijen aan de
professionele samenwerking wordt gegeven
(algemene regime);
2. hetzij de kwalificatie die door partijen aan de
professionele samenwerking wordt gegeven
niet overeenstemt met het vermoeden van
de aard van de professionele samenwerking
en dat vermoeden niet wordt weerlegd

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

(specifiek regime voor welbepaalde
sectoren). Pagina 25
3. hetzij indien de kwalificatie die door
partijen aan de professionele samenwerking
wordt gegeven niet overeenstemt met het
vermoeden van de aard van de professionele
samenwerking en dat vermoeden niet wordt
weerlegd (specifiek regime enkel voor
welbepaalde sectoren).
a. neutrale regime: beoordeling op basis van
algemene en specifieke criteria
Er is een herkwalificatie mogelijk indien de
uitoefening van de professionele samenwerking
voldoende elementen naar voren brengt die
onverenigbaar zijn met de kwalificatie die
door de partijen aan de samenwerking wordt
gegeven. De elementen worden beoordeeld
op basis van de neutrale en de eventueel
toepasselijke specifieke criteria.
Het is in ieder geval niet vereist dat er voor
elk van deze algemene criteria tot hetzelfde
besluit wordt gekomen. Zo kan de rechtbank
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oordelen dat de wil van de partijen nijgt naar
een zelfstandige samenwerking, maar de
nadruk bij onder meer de vrije organisatie van
de werktijd, de vrije organisatie van het werk en
de mogelijkheid tot hiërarchische controle, op
het werknemersstatuut ligt.

element naargelang de specifieke
situatie beschouwd kan worden als
een aanduiding van een ondergeschikt
verband of daarentegen gewoon deel
uitmaakt van een pure zelfstandige
samenwerking.

b. de algemene neutrale criteria

Met betrekking tot de timesheets dient
men na te gaan wat de bedoeling van
de partijen is bij het opleggen van
deze verplichting in hun contractuele
verhouding. Als het de bedoeling is na
te gaan hoe iemand zijn tijd precies
doorbrengt terwijl hij een bepaalde
opdracht uitvoert, en als men dit
systematisch controleert en vergelijkt
met anderen die soortgelijke opdrachten
uitvoeren, is dat duidelijk een uiting
van werkgeversgezag. Zeker als men
op de timesheets ook nog eens de
niet-vergoede tijd moet vermelden:
de tijd die men besteedt aan vorming,
marketing, sociale contacten … Men
gaat de timesheets dan werkelijk
gebruiken als een element van het
humanresourcesmanagement.

De wet legt vier neutrale criteria op die het
mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid
van een gezagsband te beoordelen: de wil der
partijen, de vrije organisatie van de werktijd,
de vrije organisatie van het werk, en de
mogelijkheid om een hiërarchische controle uit
te oefenen. Die elementen worden hieronder
besproken, en er wordt tevens, bij wijze van
illustratie, een overzicht gegeven van bepaalde
feitelijke aanwijzingen.
01 de wil der partijen
De wil van partijen zoals die in hun
overeenkomst werd uitgedrukt, is een
criterium om uit te maken of we al dan
niet voor een zelfstandige samenwerking
staan. Dat bevestigt nogmaals het belang
van de kwalificatie van de professionele
samenwerking door de partijen.
02 de vrije organisatie van de werktijd
Het gaat er daarbij om of degene die
de prestaties levert zelf beslist wanneer
het werk wordt uitgevoerd, en of hij al
dan niet aanwezig moet zijn volgens een
uurrooster, dat in de onderneming is
vastgelegd.
Dit criterium moet evenwel in concreto
beoordeeld worden. In bepaalde situaties
zal de verplichting op zichzelf geen
aanwijzing zijn voor het bestaan van een
ondergeschikt verband. Zo wordt in de
voorbereidende werken het voorbeeld
gegeven van een handelaar werkzaam
in een handelsgalerij, die slechts open is
tijdens bepaalde uren.
Hier komen we onder meer in de
problematiek van de in te vullen
geroemde én gevreesde timesheets.
Het is meteen ook een schitterend
voorbeeld van hoe een bepaald feitelijk

terug naar inhoud variabel !!!

Als men de timesheets daarentegen
enkel en alleen gebruikt voor facturatie
aan cliënten, dan zijn ze hoegenaamd
geen element van ondergeschikt
verband. Het is immers een commerciële
realiteit dat in bepaalde sectoren de
tijd die nodig is voor het uitvoeren van
een bepaald project, wordt verrekend
tussen klant en aannemer. Het verdient
aanbeveling op de timesheets duidelijk
aan te geven voor welk doeleinde ze
worden gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘enkel en
alleen voor facturatiedoeleinden’.
Ook het feit dat een werknemer weinig
tot geen invloed heeft op zijn arbeidstijd,
kan erop wijzen dat er sprake is van een
band van ondergeschiktheid. Zo kan het
feit dat binnen een kinderdagverblijf de
arbeidstijd grotendeels wordt bepaald
door de behoeften eigen aan het
kinderdagverblijf, onder invloed van de
wensen van de ouders (cliënteel), er
op wijzen dat er weinig tot geen marge
is zelf de arbeidstijd te organiseren.
Hetzelfde geldt voor de situatie waarbij
een persoon verhinderd wordt zijn
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‘zelfstandige’ activiteit uit te oefenen
gedurende de periode van sluiting
van het bedrijf, zijn arbeidstijd niet
eigenhandig kan verdelen en zich niet
eigenhandig kan laten vervangen.
03 de vrije organisatie van het werk
Het al dan niet beschikken over de
vrijheid om het werk te organiseren,
behoort eveneens tot de algemene
criteria om uit te maken of er al dan
niet een band van ondergeschiktheid
bestaat.
De precieze omschrijving van de taken
die door de medecontractant vervuld
dienen te worden, evenals het bestaan
van precieze onderrichtingen en van
beslissingen van een hiërarchische
meerdere, zijn dan ook aanwijzingen
voor het bestaan van een band
van ondergeschiktheid. In de mate
waarin de zelfstandige evenwel een
resultaatsverplichting op zich neemt,
kunnen algemene onderrichtingen,
verplichtingen en richtlijnen verenigbaar
zijn met een aannemingsovereenkomst.
Zo ook kunnen wettelijke of
reglementaire verplichtingen op
het vlak van organisatie of werking
op zich niet worden beschouwd als
aanwijzingen voor het bestaan van
een ondergeschikt verband. Zo zal
een bepaalde functieomschrijving,
organigram of een zogenaamde “staffdirectory”, niet onmiddellijk aanleiding
geven tot de vaststelling van een gebrek
aan een vrije organisatie van het werk
(Arbh. Brussel 20 juni 2017, JTT 2017, afl.
1283, 294.) Zo ook verhinderen regels
van deontologische aard niet dat de
beroepsactiviteit in de hoedanigheid
van zelfstandige wordt uitgeoefend.

04 de mogelijkheid tot hiërarchische
controle
Wanneer controle en toezicht worden
gekenmerkt door de macht van een
van de partijen om de andere echte
tuchtsancties op te leggen, wijst dat op
een ondergeschikt verband.
Wellicht is dit het meest eenduidige
van de opgesomde algemene criteria.
Daar waar de criteria inzake vrijheid
van organisatie van de werktijd en
het werk, blijkens de parlementaire
voorbereiding, steeds moeten worden
toegepast met aandacht voor de aard
van de specifieke relatie, en zij dus door
de wetgever zelf worden gerelativeerd,
is dit voor de hiërarchische controle
niet het geval. In de praktijk moet men
dus, in het kader van een zelfstandige
samenwerking, zich onthouden
van messcherpe terechtwijzingen,
eisen en/of ingebrekestellingen.
Let wel, in dit laatste geval zal niet
automatisch tot herkwalificatie worden
overgegaan. Het is de opdrachtgever
namelijk in ieder geval toegestaan
bepaalde kwaliteitseisen voorop te
stellen én bij verkeerdelijk geleverde
werkzaamheden, de persoon in kwestie
daarop aan te spreken. (Arbh. Brussel 7
juni 2017, JTT 2018, afl. 1288, 385)
c. ter illustratie: feitelijke aanwijzingen
Bij de beoordeling van de vraag of er sprake
is van een zelfstandige samenwerking
of een arbeidsovereenkomst gaan de
controle–instanties hoe dan ook heel vaak
ook kijken naar de feitelijke uitvoering van
de overeenkomst. Een hele reeks feitelijke
elementen worden naast elkaar geplaatst en
afgewogen om te zien of er meer elementen
zijn die wijzen op een arbeidsovereenkomst
dan wel op een zelfstandige samenwerking.
Hieronder worden een aantal klassiekers
en hun beoordeling in het algemene
regime besproken. We stippen meteen aan
dat bepaalde elementen die in het kader
van de beoordeling van de aard van de
samenwerking in het algemene regime eerder
als neutraal worden bestempeld, weliswaar

terug naar inhoud variabel !!!
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als uitdrukkelijk door de wet opgesomd
criterium doorslaggevend kunnen zijn in het
kader van een beoordeling van de aard van
de samenwerking in een sector waarvoor in
welbepaalde gevallen een vermoeden van
arbeidsovereenkomst geldt.

01 economische afhankelijkheid
De exclusieve tewerkstelling, namelijk
het feit dat een persoon slechts voor
één klant werkt, kan in bepaalde
gevallen wijzen in de richting van een
ondergeschikt verband. Dit is echter
hoegenaamd niet in alle gevallen zo. We
leven nu eenmaal in een tijd waar meer
projectmatig wordt gewerkt. Men kan
perfect volstrekt zelfstandig werken voor
één bepaalde opdrachtgever en aan één
bepaald project, dat meerdere maanden
of jaren kan duren. Zo zal het feit dat een
persoon gedurende 8 tot 9 uren per dag
voor één en dezelfde opdrachtgever
werkzaamheden uitvoert, niet per se
onverenigbaar zijn met het bestaan van
een aannemingsovereenkomst.

03 verplichte aanwezigheid op
vergaderingen
Ook met betrekking tot dit feitelijke
element kan weer discussie ontstaan.
Als deze vergaderingen worden
aangegrepen om werkelijk iedereen
duidelijke en niet in vraag te stellen
bevelen te geven, dan zijn die verplichte
vergaderingen een uiting van en een
middel om werkgeversgezag uit te
oefenen.
Als deze vergaderingen echter enkel
en alleen dienen om bijvoorbeeld
technische informatie uit te wisselen, te
kunnen discussiëren over de voortgang
en problemen van een project, dan
is dit hoegenaamd geen uiting van
ondergeschikt verband. Immers, ook in
de reinste aannemingsovereenkomst
dient er toch gecommuniceerd te
worden tussen opdrachtgever en
aannemer. Hoe kan de aannemer anders
een werk uitvoeren dat beantwoordt
aan de verwachtingen van een
opdrachtgever?

02 controle en het geven van instructies

04 toekenning van een vast loon

Ook in het kader van een zelfstandige
samenwerkingsovereenkomst is het
mogelijk dat de opdrachtgever, aan de
aannemer een aantal bemerkingen maakt
bij de uitvoering van deze overeenkomst.
Weliswaar mag dit niet buiten proportie
zijn. Wanneer bijvoorbeeld een bepaald
persoon prestaties levert, nadat hem hier
door de opdrachtgever de nauwkeurige
instructie alsook memo met een af te
werken takenlijst werden gegeven, zal
ook hier richting het bestaan van een
gezagsverhouding en een herkwalificatie
worden beslist. Hetzelfde geldt wanneer
de nood aan het krijgen van instructies
te wijten is aan een gebrek aan beroepskennis. De combinatie van een gebrek
aan beroepskennis en het ontbreken
van vrijheid in de organisatie van zijn of
haar werkzaamheden, is onverenigbaar
met het uitoefenen van een zelfstandige
activiteit.

Dit element zal heel vaak beschouwd
worden als een element van ondergeschikt verband, omdat het onweerstaanbaar doet denken aan bedienden,
die maandelijks hun vast loon ontvangen.
Bij een zelfstandige ligt het eerder
in de verwachting dat zijn prestaties
voortdurend variëren in intensiteit en
omvang, en dat dus ook de bezoldiging
varieert. Dergelijk financieel-economisch
risico is zelfs inherent aan het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit.
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05 het bezit van een firmawagen
Het woord ‘firmawagen’ wijst onmiskenbaar in de richting van het bestaan van
een arbeidsovereenkomst. Het is hoogst
ongebruikelijk dat een zelfstandige een
persoonlijke wagen zou krijgen van zijn
klant.
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06 afwezigheid door ziekte verplicht
rechtvaardigen

09 vroeger eenzelfde activiteit als
bediende uitgeoefend

Dit is onmiskenbaar een verplichting
die voortvloeit uit de arbeids
overeenkomst. Artikel 31 van de
Arbeidsovereenkomstenwet legt de
werknemer op, zijn werkgever op de
hoogte te brengen van zijn ziekte en
hem een medisch getuigschrift te
overhandigen. Pas dan kan hij aanspraak
maken op gewaarborgd loon.

In sommige vonnissen wordt het loutere
feit dat men voorheen dezelfde taken
uitvoerde als werknemer onverbiddelijk
beschouwd als een zeer zware indicatie
van schijnzelfstandigheid.

In dezelfde orde van ideeën is het
doorbetalen van een ‘zelfstandige’
tijdens periodes van ziekte een element
dat wijst op het bestaan van een
arbeidsovereenkomst.
07 beschikken over een eigen persoonlijk
bureau
In vele situaties zal dit een element
zijn dat wijst op een ondergeschikt
verband. Het toont een zeer vergaande
verknochtheid aan een bepaalde
opdrachtgever of een bepaald bedrijf.
Anderzijds moet men er rekening mee
houden dat het uitvoeren van bepaalde
opdrachten nu eenmaal aanwezigheid ter
plaatse vereist in de lokalen van de klant.
Hierbij kan men dan een onderscheid
maken tussen een gepersonaliseerd
bureau – wat eerder de situatie is van een
werknemer – en anderzijds een bureau
dat aan niemand specifiek is toegewezen,
en waar een zelfstandige contractor dus
tijdelijk gebruik van kan maken.
08 werken met materialen van de
opdrachtgever
Opnieuw kan over de betekenis van
dit element gediscussieerd worden
naargelang de specifieke situatie. De
rechtspraak beschouwt dit element
in de ene situatie als een element van
ondergeschikt verband, in andere
situaties eerder als een neutraal element.
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Persoonlijk ben ik van oordeel dat
dit element op zich niet beschouwd
kan worden als een element van
ondergeschikt verband. Want de aard
van het werk is geen relevant criterium
om uit te maken of we te maken hebben
met een arbeidsovereenkomst of een
aannemingsovereenkomst. Beide
overeenkomsten hebben nu eenmaal
het verrichten van arbeid door de ene
partij voor de andere als voorwerp. Het is
slechts op basis van de wijze waarop het
werk wordt uitgevoerd dat ze van elkaar
onderscheiden kunnen worden.
Heeft de uitvoerder de nodige
vrijheid hierbij of staat hij onder
strikt werkgeversgezag? Of zoals het
arbeidshof te Antwerpen het uitdrukt:
“Van de drie constituerende elementen
die een arbeidsovereenkomst uitmaken,
namelijk arbeid, betaling en gezag, zijn
er twee ook aanwezig bij zelfstandige
samenwerking: arbeid en betaling. Het
verschil tussen beide contracten ligt in
het derde element: de gezagsrelatie.
Ook een zelfstandige levert een
arbeidsprestatie, maar hij doet dit niet
onder het gezag van zijn opdrachtgever.”
(arbeidshof Antwerpen, 22 juni 1995,
J.T.T.1996, 270)
Vanuit praktisch oogpunt zal het vitaal
zijn dat men kan aantonen dat er een
fundamenteel verschil is in werkwijze en
de verhouding met de opdrachtgever
tussen de eerste periode als werknemer
en de tweede periode als zelfstandige.
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10 prestaties factureren
Dit is een element dat onmiskenbaar
wijst op een zelfstandige samenwerking.
Facturatie ontbreekt totaal in de verhouding werkgever-werknemer. Het is echter
duidelijk dat dit ene element op zich
onvoldoende is om elke discussie uit te
sluiten.

11 eigen briefpapier gebruiken
Het feit dat een persoon bij het uitvoeren
van een opdracht duidelijk aangeeft dat
hij in eigen naam handelt, is een belangrijk
element om te stellen dat we te maken
hebben met een zelfstandige.
12 opdrachten van andere opdrachtgevers
vrij aanvaarden
Ook deze omstandigheid is volkomen
in strijd met een wezenlijk kenmerk
van de arbeidsovereenkomst,
namelijk de loyauteitsplicht van de
werknemer tegenover de werkgever.
Met toepassing van artikel 17 van de
Arbeidsovereenkomstenwet wordt
immers algemeen aangenomen dat
“gezien de plicht van zorgvuldigheid
en trouwheid, gezien ook de ondergeschiktheid van de werknemer aan het
gezag van de werkgever, men moeilijk
kan aanvaarden dat concurrentie in de
arbeidsovereenkomst eerlijk kan zijn.”
(Steyaert, J., De Schrijver, L. en De Ganck,
C., Arbeidsovereenkomst, in APR-reeks,
nr. 204)
13 onderaannemers of eigen personeel
vrij kunnen inschakelen voor de uitvoering
van de opdracht
De mogelijkheid zich te laten vervangen
bij de uitvoering van de opdracht is
een zeer sterk element dat de balans
doet overhellen in de richting van
een zelfstandige samenwerking. De
mogelijkheid tot vervanging druist
diagonaal in tegen het persoonlijke
karakter van de arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst impliceert per
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definitie dat de arbeidstaken persoonlijk
door de werknemer worden uitgevoerd.
Een werknemer die geen zin of tijd heeft
om te werken, heeft hoegenaamd niet het
recht zich te laten vervangen door iemand
anders die hij zelf aanduidt.
14 opdrachten resoluut kunnen weigeren
Het wezenskenmerk van de arbeidsovereenkomst is het ondergeschikte verband,
wat impliceert dat de werknemer de
bevelen van zijn werkgever nauwgezet
moet opvolgen. Het feit dat iemand
daarentegen opdrachten kan weigeren,
en dat dit ook effectief aanvaard wordt
door de opdrachtgever, duidt erop dat
we te maken hebben met een echte
zelfstandige.
In de praktijk valt op dat dit element heel
vaak aanwezig is in een welbepaalde
zelfstandige relatie, maar dat de partijen
vergeten daar ook effectief akte van
te nemen. Zodoende kan in geval van
discussie met bijvoorbeeld de sociale
inspectie moeilijk bewezen worden dat er
effectief een mogelijkheid is opdrachten
te weigeren.
Dit element leidt in ieder geval niet
automatisch, zonder meer, naar een
zelfstandige activiteit. Zo zal het feit
dat de persoon bepaalde opdracht kan
weigeren, niet per se betekenen dat
vanaf het ogenblik dat die persoon de
werkzaamheden heeft aanvaard, de
opdrachtgever geen enkel gezag zal
uitoefenen.
d. de specifieke criteria
Om een sectoraal gedifferentieerde
aanpak mogelijk te maken, voorziet de
Arbeidsrelatiewet in de mogelijkheid tot
invoering, voor bepaalde sectoren of zelfs
beroepen, van specifieke criteria. Die criteria
zullen dan worden vastgelegd bij Koninklijk
Besluit. Tot op heden werd nog geen
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
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e. voor bepaalde sectoren: het vermoeden
betreffende de aard van de samenwerking
Er is een herkwalificatie van de aard van de
professionele samenwerking mogelijk indien
de kwalificatie die door partijen aan de
professionele samenwerking wordt gegeven
niet overeenstemt met het vermoeden van
de aard van de professionele samenwerking
en indien dat vermoeden niet wordt
weerlegd.
De Wet van 25 augustus 2012 heeft een
vermoeden betreffende de aard van de
professionele samenwerking ingevoerd in
de Programmawet van 27 december 2006.
Het vermoeden – dat niet van toepassing is
op familiale professionele samenwerkingen
– is momenteel slechts van toepassing
op professionele samenwerkingen die
bestaan in het raam van de bouwsector, de
bewakingssector, het vervoer van goederen
en/of personen en de schoonmaaksector,
doch kan in de toekomst bij Koninklijk
Besluit worden uitgebreid tot andere
sectoren.
De professionele samenwerkingen in de
beoogde sectoren worden weerlegbaar
vermoed een arbeidsovereenkomst
te zijn wanneer blijkt dat meer dan de
helft van de hiernavolgende criteria, die
op zich verband houden met de socioeconomische afhankelijkheid of juridische
ondergeschiktheid, zijn vervuld:
1. de ontstentenis van enig financieel of
economisch risico voor diegene die de
werkzaamheden uitvoert, zoals dat onder
meer het geval is:
• bij ontstentenis van een persoonlijke
en substantiële investering in de
onderneming met eigen middelen,
• of bij ontstentenis van een persoonlijke
en substantiële deelname in de winsten
en de verliezen van de onderneming;
2. de ontstentenis van verantwoordelijkheid
en beslissingsmacht aangaande de
financiële middelen van de onderneming
voor diegene die de werkzaamheden
uitvoert;

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

3. de ontstentenis van beslissingsmacht over
het aankoopbeleid van de onderneming
voor diegene die de werkzaamheden
uitvoert;
4. de ontstentenis van beslissingsmacht over
het prijsbeleid van de onderneming voor
diegene die de werkzaamheden uitvoert,
behoudens wanneer de prijzen wettelijk
zijn vastgelegd;
5. de ontstentenis van resultaatsverbintenis
betreffende de overeengekomen arbeid;
6. de garantie op betaling van een
vaste vergoeding, ongeacht de
bedrijfsresultaten of de omvang van de
prestaties geleverd door diegene die de
werkzaamheden uitvoert;
7. het zelf geen werkgever zijn van
persoonlijk en vrij aangeworven personeel
of het ontbreken van de mogelijkheid
om voor de uitvoering van het
overeengekomen werk personeel aan te
werven of zich te laten vervangen;
8. het zich niet voordoen als een
onderneming ten overstaan van andere
personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk
voor één medecontractant werken;
9. in ruimtes werken waarvan men niet
de eigenaar of de huurder is of werken
met materiaal dat ter beschikking wordt
gesteld, gefinancierd of gewaarborgd
door de medecontractant.
Wanneer daarentegen blijkt dat meer
dan de helft van die criteria niet is
vervuld, dan wordt de professionele
samenwerking weerlegbaar vermoed een
zelfstandigenovereenkomst te zijn.
Het vermoeden is weerlegbaar en het
tegenbewijs kan worden geleverd met alle
mogelijke middelen van recht, o.a. op basis
van de algemene criteria. Bij Koninklijk
Besluit kunnen tevens voor de beoogde
sectoren specifieke criteria worden
bepaald die de hierboven opgesomde
criteria vervangen of aanvullen. Voor de
bewakingssector is dit bijvoorbeeld gebeurd
bij Koninklijk Besluit van 29 april 2013.
Daarin wordt specifiek aandacht besteed
aan bijvoorbeeld de afwezigheid, in hoofde
van de bewakingsagent, van rechtstreekse
toegang tot informatie aangaande de te
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bewaken site van de klant of het werken
met materiaal dat ter beschikking wordt
gesteld, gefinancierd of gewaarborgd
door de medecontract, zoals het werken
met communicatiemiddelen waarvan de
bedrijfsagent zelf geen eigenaar of huurder
is, of het werken met een uniform met het
bedrijfslogo van de medecontractant.

Sinds 2013 zijn voor werken in onroerende
staat en ook in de paritaire comités
voor de landbouw (PC 144) en voor het
tuinbouwbedrijf (PC 145) specifieke criteria
vastgelegd. Indien blijkt dat meer dan de
helft van deze criteria vervuld zijn, kan
een weerlegbaar vermoeden ontstaan
dat er wordt gewerkt op basis van een
arbeidsovereenkomst.

04 wie zijn de watchdogs?
In de praktijk ontbrandt de discussie rond de
kwalificatie van een contractuele samenwerking
ofwel op initiatief van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid der werknemers of de
sociale inspectie of … de zelfstandige zelf. De
zelfstandige zelf maakt aan het einde van de
samenwerking vaak bewust een bocht van
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180 graden. Want, het is ontegensprekelijk
voordeliger om aan het einde van de rit de
hoedanigheid van werknemer te hebben. Al was
het maar om aanspraak te kunnen maken op
een verbrekingsvergoeding berekend zoals voor
bedienden, of om hogere pensioenrechten te
claimen.
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05 wat zijn de gevolgen van een
gedwongen herkwalificatie?
Een herkwalificatie van een zelfstandige
samenwerking tot arbeidsovereenkomst
kan een echte lawine aan vorderingen
teweegbrengen:

verjaringstermijn daarvan pas begint te lopen
op het ogenblik dat de laatste niet-betaling of
incorrecte betaling heeft plaatsgevonden.
Voorbeeld

1.		Een vordering tot het verkrijgen van een
verbrekingsvergoeding voor de (gehele)
periode van vermeende zelfstandige
samenwerking;
2.		Een loonvordering tot het verkrijgen
van achterstallig loon. Het kan namelijk
voorkomen dat de werknemer, gedurende
de periode van vermeende zelfstandige
samenwerking, een vergoeding kreeg
uitbetaald die beduidend lager lag dan het
wettelijk minimumloon voor die sector, voor
die functie;
3.		Een vordering tot het verkrijgen van het
(enkel en dubbel) vakantiegeld;
4.		Een vordering tot het verkrijgen van
achterstallig vergoeding voor feestdagen;
5.		Een vordering tot het verkrijgen van
achterstallig dertiende maand;
let op!
In principe verjaren de vorderingen die uit
de overeenkomst ontstaan, één jaar na het
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na
het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder
dat deze termijn één jaar na het eindigen van
deze overeenkomst mag overschrijden. Voor de
bovenstaande gevallen, is het opmerkelijk dat
de zogenaamde ‘zelfstandige’, onbeperkt in de
tijd kan teruggaan om zijn loonvorderingen in te
stellen. Dit is het gevolg van het feit dat de nietbetaling, of de incorrecte betaling van het loon,
die gedurende een periode wordt herhaald,
omschreven wordt als een zogenaamd
voortgezet misdrijf. Dit heeft tot gevolg dat de
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Stel dat een kinesitherapeut sinds 1 januari
1982 tewerkgesteld wordt, als bediende, in
een ziekenhuis. Op 1 januari 1988 oefent zij
diezelfde activiteiten uit in het kader van een
zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.
Op 1 januari 2018 wordt de overeenkomst
beëindigd. Deze werknemer heeft voor de
periode vanaf 1 januari 1988 nooit enig (enkel
of dubbel) vakantiegeld mogen ontvangen.
Hetzelfde geldt voor de eindejaarspremie.
De kinesitherapeut zal een vordering tot het
verkrijgen van achterstallig (enkel en dubbel)
vakantiegeld kunnen instellen, en dit tot vijf jaar
na het einde van de overeenkomst.

6.		De vordering tot betaling van de RSZbijdragen over de uitbetaalde vergoedingen.
		In principe zal dit enkel kunnen voor de
periode van de laatste drie jaar. Hierbij moet
worden gepreciseerd dat de schijnwerkgever
niet alleen werkgeversbijdragen ter waarde
van ± 35% zal moeten betalen, maar ook de
werknemersbijdrage van 13,07%, eventueel
verhoogd met boetes en nalatigheidsinteresten. In deze context moet ten
zeerste benadrukt worden dat eventuele
overeenkomsten, die zouden bepalen dat de
betaling van die RSZ-bijdragen vervolgens
verhaald kan worden op de voormalige
zelfstandige die als natuurlijke persoon
optrad, volkomen nietig zijn.

33

06 sociale ruling
Door de Programmawet van 27 december
2006 werd een zogenaamde ‘sociale ruling’
ingevoerd. Dit is een systeem waarbij een
specifiek daarvoor op te richten rulingcommissie zich uitspreekt over de aard van
arbeidsrelatie na het voorleggen van de vraag
hiervoor door de partijen. Deze beoogde
rulingcommissie is nooit operationeel geweest.
De regering Di Rupo nam, in de strijd tegen
(sociale) fraude, het initiatief tot oprichting
van de ‘Administratieve commissie ter regeling
van de arbeidsrelatie’ op met de wet van 25
augustus 2012, alsook twee Koninklijke Besluiten
van 11 februari 2013 die de samenstelling en
werking van naderbij uiteenzetten.

Op voorwaarde dat er onzekerheid bestaat
over het statuut van werknemer of zelfstandige,
kan deze vraag gesteld worden aan de
administratieve commissie:

De partijen kunnen op gezamenlijk initiatief
of op initiatief van één van partijen bij de
arbeidsrelatie aldus hun arbeidsrelatie
voorleggen aan deze administratieve
commissie, dewelke uiteindelijk een bindende
beslissing zal nemen omtrent de aard van
de arbeidsrelatie. Let wel, deze beslissing zal
enkel bindend zijn ten aanzien van de RSZ,
de RSVZ en de sociaal verzekeringsfondsen
voor zelfstandigen, en dit gedurende een
periode van drie jaar op voorwaarde dat de
omstandigheden van de samenwerking niet
wijzigen.

–		hetzij op initiatief van één van de partijen bij
de arbeidsrelatie of beoogde arbeidsrelatie.
Dit kan u doen wanneer u niet zeker bent
over de kwalificatie van uw statuut, namelijk
of u tewerkgesteld zal worden in een
zelfstandigen- of werknemersstatuut. Dit
hetzij vóór de aanvang van de arbeidsrelatie,
hetzij binnen een termijn van één jaar na
aanvang van de arbeidsrelatie. In zo’n
geval richt u zich rechtstreeks tot de
administratieve commissie.
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–		hetzij op initiatief van één van de partijen
bij de arbeidsrelatie. Dit kan u doen
op het ogenblik dat u een zelfstandige
beroepsactiviteit opstart, hetzij op
het ogenblik van aansluiting bij het
socialeverzekeringsfonds, hetzij binnen
een termijn van één jaar na aanvang van de
arbeidsrelatie. De socialeverzekeringsfonds
maakt deze vervolgens over aan de
administratieve commissie;

Indien er sectorspecifieke criteria ingeluid
worden, dient de vraag gesteld te worden
binnen het jaar volgend op de inwerkingtreding
van deze criteria. Binnen een maand na
het vellen van de beslissing kan hiertegen
beroep worden aangetekend. De uiteindelijke
beslissing geldt gedurende drie jaar, voor zover
de omstandigheden van de samenwerking
ongewijzigd blijven.
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07 besluit
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat wie
scheep wil gaan met een zelfstandige, zich
goed moet bezinnen. Vitaal is dat men deze
samenwerking schriftelijk contractueel
vastlegt met een overeenkomst die werkelijk
de zelfstandigheid uitademt, zodat er geen
enkele discussie kan bestaan over de werkelijke
bedoeling van de partijen om een zelfstandige
samenwerking aan te gaan.
Vervolgens moet er zorgvuldig over gewaakt
worden dat men tijdens de uitvoering van de
overeenkomst niet geruisloos gaat verglijden in
een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om
op elk moment van de samenwerking en vooral
na verschillende jaren steeds in het achterhoofd
te houden dat bepaalde feitelijke elementen
onverenigbaar zijn met een zelfstandige
samenwerking.
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Indien de professionele samenwerking
plaatsvindt in het raam van een van de
sectoren waarvoor een vermoeden van
arbeidsovereenkomst kan gelden, is het
daarenboven van vitaal belang dat men
voor ogen houdt dat de samenwerking –
indien meer dan de helft van de door de wet
bepaalde criteria vervuld is – in principe niet
op zelfstandige basis kan gebeuren, tenzij
men voldoende elementen kan aanbrengen
die het vermoeden van arbeidsovereenkomst
weerleggen.
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02 keuze tussen
eigen personeel
definitief aanwerven
en personeel van een
andere werkgever
tijdelijk inhuren.
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01 de verboden

terbeschikkingstelling
A. een kleine situatieschets
In vele dagelijkse situaties doet een onderneming al dan niet tijdelijk een beroep op de
hulp en expertise van werknemers van een
andere onderneming.
Die beslissing kan ingegeven zijn door het
feit dat de werkgever geen nieuwe vaste
werknemers wil aanwerven, bijvoorbeeld
omdat het slechts om een tijdelijke opdracht
gaat. Het inlenen van andere werknemers
steunt dan ook veelal op het feit dat het de
onderneming ontbreekt aan de desbetreffende
expertise, dan wel dat de onderneming zich
bewust wil beperken tot haar corebusiness of
zo kostenefficiënt mogelijk te werk wil gaan.
De laatste jaren doen fenomenen zoals
bodyshopping, outsourcing of uitbesteding,

uitlening, onderaanneming … zich veel vaker
voor. Het zijn allemaal benamingen voor die
terug te leiden zijn tot het ter beschikking
stellen van het (eigen) personeel aan een
derde. Juridisch kunnen al deze ronkende
benamingen worden herleid tot één en dezelfde
gevaarlijke noemer, namelijk deze van de
(verboden) terbeschikkingstelling. In vele van
deze dagelijkse situaties overtreedt men immers
artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve
van gebruikers (hierna de Wet Uitzendarbeid).
Het overtreden van dit verbod heeft verregaande
gevolgen, niet alleen op arbeidsrechtelijk vlak,
maar ook op strafrechtelijk vlak. Zo kan het
onder meer leiden tot niet malse administratieve
geldboetes.

B. evolutie van het verbod op terbeschikkingstelling
Gedurende de eerste jaren van de nieuwe
wetgeving was het op het terrein relatief windstil
rond dit verbod. Vanaf het begin van de jaren
negentig werd het toezicht hierop verscherpt.
Verscheidene ondernemingen werden tot
hun niet-geringe verbijstering en ongeloof
geconfronteerd met processen-verbaal van
de sociale inspectie wegens overtreding van
het verbod. Het ongeloof vloeide voornamelijk
voort uit het feit dat het in de ogen van die
ondernemingen, de dagelijkse en onschuldige
situaties overtrof. Welke onderneming huurt
er nu bijvoorbeeld niet eens gedurende een
bepaalde periode – dag in, dag uit – een computerdeskundige of een technisch tekenaar in?

werd in het kader van een Programmawet van
12 augustus, door haar publicatie in het Belgisch
Staatsblad op 31 augustus 2000, een wijziging
aangebracht aan het toen reeds beruchte artikel
31 van de Wet Uitzendarbeid. In de praktijk
rees toen de vraag of het principieel verbod
op terbeschikkingstelling van werknemers aan
een andere werkgever, gebruiker slechts een
papieren tijger was geworden, of nog steeds
haar scherpe tanden kon tonen.

Door de Programmawet van 27 december
2012, die in werking trad op 10 januari 2013,
werd onder de vlag van de strijd tegen de
sociale fraude en misbruik in de vorm van
koppelbazerij1 de klok drastisch teruggedraaid en
De roep om verzachting van dit onverbiddelijke
het principieel verbod op terbeschikkingstelling
verbod klonk dan ook luider en luider. Uiteindelijk fundamenteel verstrengd. In de praktijk rijst
1 Koppelbazen zijn tussenpersonen die werknemers ronselen met de bedoeling om hen onder de normale marktprijs uit te lenen aan gebruikers.
Dit bijvoorbeeld door de werknemer een loon uit te betalen dat (ver) onder de wettelijk voorgeschreven minimumloonbarema’s ligt.
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dan ook de vraag naar het kader waarin de
onderneming zijn activiteiten uitoefent, namelijk
dat van een reële aannemingsovereenkomst of
dat van de verboden terbeschikkingstelling?
Het uitgangspunt is hoe dan ook dat het
principiële verbod van artikel 31 van de Wet
Uitzendarbeid blijft bestaan. Het blijft verboden
om in dienst genomen werknemers ter
beschikking te stellen van derden, die op hun
beurt deze werknemer in hun onderneming
inschakelen en over hem een deel van het

werkgeversgezag uitoefenen, dat normaal enkel
aan de initiële werkgever toekomt.
Het is in ieder geval zo dat het uitlenen van
personeel niet per se gekenmerkt moet worden
door een zekere substantie of langere duurtijd.
Er kan dus wel degelijk sprake zijn van verboden
terbeschikkingstelling wanneer het slechts gaat
om één uitgeleende werknemer en/of om een
zeer korte uitlening.

C. de juridische verhoudingen bij verboden
terbeschikkingstelling
In tegenstelling tot het principe van de
uitzendarbeid, waarbij het de onderneming
uitdrukkelijk is toegelaten werknemers bij een
derde ter beschikking te stellen, behoort deze
activiteit van (verboden) terbeschikkingstelling
in principe niet tot de dagdagelijkse activiteit
van de desbetreffende onderneming. In dit
kader spelen dan ook een aantal bijzondere
actoren:
− de werkgever-terbeschikkingsteller, zijnde
de onderneming die de werknemers ter
beschikking stelt van een derde;
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− de ter beschikking gestelde werknemer,
zijnde de werknemer verbonden door een
arbeidsovereenkomst met de werkgeverterbeschikkingsteller, waarbij hij zich ertoe
verbindt prestaties te leveren bij één of
meerdere gebruikers;
− de gebruiker of derde, zijnde de
natuurlijke persoon of rechtspersoon
aan wie de werknemers ter beschikking
worden gesteld binnen een vooraf
gesloten overeenkomst, en die over de ter
beschikking gestelde werknemers (een
deel van) het normaal werkgeversgezag
uitoefent.
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D. het beslissende criterium:
de delegatie van werkgeversgezag
In de praktijk is het criterium bij uitstek om
te oordelen of er al dan niet sprake is van
verboden terbeschikkingstelling, het feit dat de
gebruiker een deel van het werkgeversgezag
uitoefent op de uitgeleende werknemers.
Uit de woorden ‘een deel’ kan worden afgeleid
dat er van verboden terbeschikkingstelling
sprake is wanneer de werknemers die ter
beschikking gesteld worden, deels nog onder
het gezag vallen van de oorspronkelijke werkgever en deels onder het gezag van de
gebruiker. Hierbij dient te worden onderstreept
dat ook zeer minieme uitoefening van
werkgeversgezag door de gebruiker
volstaat om te spreken van een verboden
terbeschikkingstelling.
A fortiori is er sprake van verboden
terbeschikkingstelling als de gebruiker het
werkgeversgezag volledig uitoefent.
In de praktijk zullen de sociale inspectie en
de rechters die deze problematiek dienen
te toetsen, feiten gaan opsporen die erop
wijzen dat de gebruiker gezag uitoefent op de
werknemers die hem ter beschikking werden
gesteld.
Het eerste element dat de sociale inspectiediensten en de rechters in ogenschouw zullen
nemen, is de (schriftelijke) overeenkomst
tussen de werkgever die zijn personeel ter
beschikking heeft gesteld en de gebruiker
daarvan. Het gebeurt namelijk heel vaak
dat overeenkomst uitdrukkelijk voorziet dat
de terbeschikkingsteller zijn gezag over de
werknemers delegeert aan de gebruiker.
Bepaalde overeenkomsten vermelden zelfs
uitdrukkelijk de terbeschikkingstelling van
werknemers of het uitlenen van personeel.
In andere overeenkomsten ligt dan weer de
nadruk uitdrukkelijk op personen die diensten
moeten leveren, zodat hieruit kan worden
afgeleid dat het in wezen gaat over het inhuren
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van personeel. Het hoeft dan ook geen betoog
dat in dergelijke situaties de discussieruimte
bijzonder nauw wordt. De partijen hebben
immers zelf hun rechtsverhouding omschreven
als een verboden terbeschikkingstelling. Bij een
waarachtige aannemingsovereenkomst is het
voorwerp van de overeenkomst daarentegen
de uit te voeren taak, ongeacht wie de taak
uitvoert.
Ook in de begeleidende documenten zoals
bestelbonnen, facturen of timesheets,
kunnen aanwijzingen worden gevonden die
zonder twijfel richting de essentie van de
arbeidsrelatie wijzen, namelijk een verboden
terbeschikkingstelling van personeel. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de vermelding van
het totaalbedrag van een factuur. Wanneer
daarbij melding wordt gemaakt van de naam
van de ter beschikking gestelde werknemer,
vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde
arbeidsprestaties, zal het principieel verbod op
terbeschikkingstelling om de hoek komen kijken
(persoon X * aantal uren = …. euro).
Ook het dragen van de werkkledij van de
gebruiker kan een indicatie zijn voor de sociale
inspectie/arbeidsrechtbank om te besluiten tot
verboden terbeschikkingstelling. De betrokkene
profileert zich immers ten volle als een
werknemer van de gebruiker.
Een ander vaak aangehaald iets is de
handtekening onderaan in een e-mail met
melding van de gebruiker in plaats van de echte
werkgever, alsook het versturen van e-mails met
een e-mailadres van de gebruiker.
Of nog, de opname van de betrokkene in het
organigram van de onderneming. Dat gaat
immers regelrecht in tegen de logica dat
de betrokkene geen werknemer is van de
gebruiker.
In veel gevallen zal echter de feitelijke situatie
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determinerend zijn. Het gebeurt immers vaak
dat de uitlener, in beginsel geen toestemming
geeft om de activiteiten van zijn werknemers
door de gebruiker te laten leiden, maar dat het
werkgeversgezag zachtjesaan, deels verschuift
van de werkgever-terbeschikkingsteller naar
de gebruiker. In vele gevallen is dit een niet

te vermijden proces. Het is namelijk (bijna)
onmogelijk voor te stellen dat in het geval
iemand dag in dag uit samenwerkt met
personeel van een bepaalde onderneming, deze
zich uiteindelijk niet zal identificeren met het
eigen personeel.

E. wettelijke principes brengen duidelijkheid
Omdat het niet steeds eenvoudig is een
onderscheid te maken tussen het bestaan van
een (onder)aannemingsovereenkomst en de
tewerkstelling in strijd met het principieel verbod
op terbeschikkingstelling, heeft de wetgever een
aantal principes naar voren geschoven. Indien
één van deze principes niet wordt nageleefd,
en de gebruiker daarbij instructies geeft die
het werkgeversgezag van de werkgeverterbeschikkingsteller dermate uithollen, kan
besloten worden dat het werkgeversgezag
werd uitgehold en er bijgevolg sprake is van
een verboden terbeschikkingstelling van
werknemers.
Een aantal van de volgende principes zijn daarbij
van belang.
1.		De gebruiker mag in principe steeds
instructies geven met betrekking tot het
naleven van verplichtingen betreffende
het welzijn en veiligheid op het werk. Deze
instructies zullen niet aangemerkt worden als
het uitoefenen van werkgeversgezag.
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2.		De gebruiker kan ook een aantal andere
instructies geven, zonder dat daarbij het
werkgeversgezag wordt uitgehold. Daarvoor
is vereist dat hij/zij voldoet aan de volgende
cumulatieve voorwaarden. Indien dit niet
het geval is, zou dit aanleiding kunnen
geven tot een herkwalificatie als verboden
terbeschikkingstelling.
− Er moet een schriftelijke overeenkomst
bestaan tussen de gebruiker (klant) en de
werkgever (aannemer);
− In die overeenkomst moet uitdrukkelijk
en gedetailleerd bepaald worden welke
instructies precies door de gebruiker
(klant) kunnen worden gegeven, ongeacht
waar deze instructies betrekking op
hebben;
− Het instructierecht van de gebruiker
(klant) mag het werkgeversgezag van de
werknemer (aannemer) op geen enkele
wijze uithollen;
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Voorbeeld
Wanneer de gebruiker disciplinaire sancties mag opleggen, de vakantieplanning van de ter
beschikking gestelde werknemers op zich neemt, de administratie regelt voor de afwezigheid
wegens ziekte van de ter beschikking gestelde werknemers, of bepaalde nota’s gericht aan het eigen
personeel ook verstuurt naar de ter beschikking gestelde werknemers, zal er sprake zijn van een
uitholling van het werkgeversgezag en aldus een verboden terbeschikkingstelling.

− De feitelijke uitvoering van de overeenkomst
moet volledig overeenstemmen met
de uitdrukkelijke bepalingen van de
overeenkomst;
− De gebruiker die instructies geeft buiten
de in de overeenkomst opgesomde
instructies, zal zich geconfronteerd zien
met een herkwalificatie van verboden
terbeschikkingstelling.
− De gebruiker moet onmiddellijk zijn
ondernemingsraad op de hoogte brengen van
het bestaan van de geschreven overeenkomst
waarin hem een instructierecht wordt verleend
over de werknemers van de aannemer.
De voornoemde Programmawet voert ook een
bijzondere informatieplicht in voor de gebruikers,
opdrachtgevers die dergelijke overeenkomsten
met delegatie van het instructierecht hebben
afgesloten. Ze moeten hun ondernemingsraad,
of bij gebrek daaraan, het comité voor preventie
en bescherming op het werk, of bij gebrek
daaraan, de leden van de vakbondsafvaardiging,
op de hoogte brengen van het bestaan van een
dergelijke overeenkomst, zoals geregeld door
het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013.
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Uiteraard geldt deze verplichting niet
voor de ondernemingen waarin noch een
ondernemingsraad, noch een comité voor
preventie en bescherming op het werk, noch
een vakbondsafvaardiging aanwezig is.
Door deze wetgeving wordt de nadruk
gelegd op de feitelijke invulling van de
terbeschikkingstelling, die veel zwaarder
doorwegen dan louter de wil van de partijen die
tot uitdrukking komt in de schriftelijk gesloten
overeenkomst. Het blijft daarbij van belang te
melden dat zélfs wanneer slechts ‘een deel’ van
het werkgeversgezag door de gebruiker wordt
uitgeoefend, een herkwalificatie als verboden
terbeschikkingstelling zich opdringt.
De gebruiker die toch wenst instructies te geven
die buiten deze cumulatieve voorwaarden
vallen, zal zich moeten beroepen op de
uitzonderlijke procedure van de toegelaten
terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd
conform artikel 32 van de Wet Uitzendarbeid.
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02 sancties
A. civielrechtelijke sancties
De verboden terbeschikkingstelling wordt
civielrechtelijk gesanctioneerd op twee
manieren.
1.		De gebruiker wordt geacht door een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
verbonden te zijn met de ter beschikking
gestelde werknemer, en dit vanaf het begin
van de uitvoering van de arbeid.
Dit is inderdaad een sanctie die kan tellen, in
de mate dat men aldus tegen heug en meug
zijn personeelsbestand kan zien aangroeien.
Mogelijkerwijs is de betrokken werknemer
niet opgezet met zijn nieuwe werkgever. De
werkgever heeft met deze hypothese rekening
gehouden en als principe geponeerd dat
de betrokken werknemer de overeenkomst
kan beëindigen zonder opzegging noch
vergoeding. Van dat recht kan de werknemer
slechts gebruikmaken tot op de datum waarop
hij normaal niet meer ter beschikking zou zijn
gesteld van de gebruiker. Na deze datum zal
hij net zoals iedere andere werknemer een
opzeggingstermijn dienen te respecteren als
hij zijn nieuwe werkgever wenst te verlaten.
De oorspronkelijke werkgever ontsnapt
echter niet zomaar aan zijn verplichtingen
die normaliter voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. De gebruiker en de uitlener
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen
en voordelen die voortvloeien uit de aldus
ontstane nieuwe arbeidsovereenkomst (artikel
31 § 4 Wet 24 juli 1987).
De term ‘vergoedingen’ omvat onder meer de
eventueel te betalen opzeggingsvergoedingen.
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2.		De handelsovereenkomst tussen de uitlener
en de gebruiker wordt door nietigheid
getroffen, gelet op haar ongeoorloofde
oorzaak.
		Een overeenkomst heeft immers een
ongeoorloofde oorzaak wanneer zij door de
wet verboden is of strijdig is met de openbare
orde of de goede zeden (artikel 1133 BW).
Welnu, het verbod op terbeschikkingstelling
in artikel 31 van de Uitzendarbeidswet is
onmiskenbaar van openbare orde.
Dit karakter van openbare orde blijkt uit de
bestaansgrond van deze wetgeving, waaronder
de strijd tegen koppelbazen, en het feit dat het
verbod strafrechtelijk wordt bestraft.
Belangrijk in deze context is dat artikel 1131
BW stelt dat ‘een verbintenis aangegaan
zonder oorzaak of met een valse oorzaak of
een ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan
hebben’.
De nietigheid op grond van de ongeoorloofde
oorzaak heeft in de verhoudingen tussen
uitlener en gebruiker onder meer tot gevolg
dat de uitlener de som, die hij factureerde aan
de gebruiker voor de geleverde prestaties van
zijn werknemers, niet in rechte kan opeisen.
Aldus werden in de praktijk al ettelijke malen
vorderingen tot betaling van achterstallige
facturen voor een handelsrechtbank afgewezen,
omdat aan deze facturen prestaties ten
grondslag lagen in het kader van een verboden
terbeschikkingstelling.
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B. strafrechtelijke sancties
Overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek wordt
bestraft, iedere persoon die, in overtreding
met de wet van 24 juli 1987 betreffende de
uitzendarbeid, een werknemer ter beschikking
stelt buiten de bepalingen met betrekking tot
de uitzendarbeid. Niet alleen de uitlener wordt
bestraft, maar ook de gebruiker.

Voor deze inbreuk is een geldboete voorzien
van 800 euro tot 8.000 euro. Deze geldboete
wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.

C. administratieve geldboetes
Wanneer de arbeidsauditeur kennis krijgt van
een misdrijf kan hij oordelen dat er geen reden is
om een strafvordering in te stellen. In dat geval
kan de dienst Administratieve Geldboeten wel
nog een administratieve geldboete opleggen
waarvan het bedrag schommelt tussen de
400 euro en 4.000 euro. Opnieuw wordt deze
geldboete zoveel maal toegepast als er personen
in strijd met de wet ter beschikking gesteld
geweest zijn.

Zowel voor de strafrechtelijke geldboete,
als voor de administratieve geldboete geldt
de algemene regel: “De vermenigvuldigde
geldboete mag niet meer dan het honderdvoud
van de maximumgeldboete bedragen.”
Bijgevolg bedraagt de maximale strafrechtelijke
geldboete, 800.000 euro, en de maximale
administratieve geldboete, 400.000 euro.

D. besluit
Het is ontegensprekelijk zo dat de
programmawet d.d. 27 december 2012 het
feitelijke toepassingsgebied van het verbod
op terbeschikkingstelling gevoelig heeft
teruggeschroefd. Want, de wetgever heeft
zijn fiat gegeven voor bepaalde feitelijke
aanwijzingen die nu niet meer ingeroepen
kunnen worden als indicatie van een verboden
terbeschikkingstelling. Ongetwijfeld zal het
feit dat de gebruiker, klant, tegenwoordig
weldegelijk en zelfs krachtens de wet instructies
kan geven over de uit te voeren job, aan het
personeel van de aannemer, ertoe bijdragen
dat heel wat dagelijkse situaties tegenwoordig
uit de grijparmen blijven van de verboden
terbeschikkingstelling.
Bij elke aannemingsovereenkomst zal men
uiterst waakzaam moeten blijven om te beletten
dat het inhuren van personeel na verloop van
tijd niet geruisloos verglijdt in een verboden
terbeschikkingstelling. De gevolgen ervan op
civielrechtelijk en strafrechtelijk vlak zijn namelijk
genadeloos.
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Houd ook goed voor ogen dat het niet alleen de
sociale inspectie of de rechter is die het verbod
gaat inroepen om een beslissing ten gronde uit
te lokken, maar ook heel vaak een werknemer.
Zo is bij een expat die jarenlang tewerkgesteld
was in het moederbedrijf en vervolgens
gedetacheerd werd naar het Belgische
zusterbedrijf, de verleiding soms groot om bij het
einde van de missie op basis van de Wet op de
verboden terbeschikkingstelling de bescherming
in te roepen van het Belgische arbeidsrecht. Zo
kan hij eventueel een verbrekingsvergoeding
verkrijgen die fundamenteel hoger is dan in het
thuisland. Niet te onderschatten is hierbij dat
de Belgische arbeidsrechter de anciënniteit
verworven in het buitenland meerekent bij de
bepaling van de verbrekingsvergoeding.
Wees dus nog altijd waakzaam bij het inhuren
van personeel van een andere werkgever buiten
de hypothese van de uitzendarbeid.
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03 uitzendarbeid
A. inleiding
Een perfect legale optie om tijdelijk personeel in te huren, is een beroep doen op
uitzendkrachten.

Opgelet, het hiervoor vermelde sanctiemechanisme geldt in bepaalde gevallen niet
indien het niet tijdig ondertekenen van de
(elektronische) arbeidsovereenkomst voor
Het gaat hier in wezen ook om een vorm van
uitzendarbeid te wijten is aan de uitzendkracht
terbeschikkingstelling. Het uitgangspunt is
zelf. De wetgever vond het niet opgaan het
immers dat een uitzendkracht een werknemer is uitzendkantoor te bestraffen in het geval
van het uitzendbureau en uitgeleend wordt aan
waarin de uitzendkracht een (elektronische)
een gebruiker. Deze gebruiker oefent dan dag in arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet
dag uit gezag uit op de uitzendkracht.
ondertekent maar zich toch bij de gebruiker
aanbiedt voor het uitvoeren van uitzendarbeid.
Deze vorm van terbeschikkingstelling van
Het vermelde sanctiemechanisme zal dan ook
personeel is toegelaten krachtens de Wet van
niet van toepassing zijn indien de volgende
24 juli 1987 betreffende de uitzendarbeid. Deze
voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
wet somt limitatief de hypotheses op waarbij
•		de bedoeling van beide partijen om een
een onderneming al dan niet een beroep kan
arbeidsovereenkomst te sluiten werd
doen op uitzendarbeid.
schriftelijk vastgesteld;
•		het uitzendkantoor heeft de elektronische
Sinds 1 oktober 2016 moeten arbeidsovereenarbeidsovereenkomst voor aanvang van de
komsten voor uitzendarbeid verplicht
prestaties aan de uitzendkracht verzonden
uiterlijk op het moment van indiensttreding
maar de uitzendkracht heeft nagelaten de
worden ondertekend. De regel dat een
elektronische overeenkomst voor aanvang
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid pas
van de prestaties te ondertekenen;
ondertekend moest worden uiterlijk twee
•		de uitzendkracht heeft op het afgesproken
werkdagen nadat de werknemer in dienst trad
tijdstip zijn prestaties bij de gebruiker
van het uitzendkantoor werd vanaf deze datum
aangevat;
dus afgeschaft. Als de arbeidsovereenkomst
•		het uitzendbureau heeft een correcte
voor uitzendarbeid niet tijdig wordt ondertekend,
Dimona-aangifte gedaan, wat betekent dat
zal de arbeidsovereenkomst in principe worden
het uitzendkantoor de indiensttreding van de
beschouwd als een arbeidsovereenkomst van
uitzendkracht uiterlijk op het moment dat de
onbepaalde duur. Het uitzendkantoor zal in
uitzendkracht de prestaties bij de gebruiker
dat geval de algemeen geldende regels inzake
aanvat, heeft aangegeven.
de beëindiging van arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur moeten respecteren,
Wanneer een uitzendkracht daarentegen
indien het de arbeidsovereenkomst van
nalaat een papieren arbeidsovereenkomst
de uitzendkracht wenst te beëindigen.
voor uitzendarbeid te ondertekenen maar zich
De uitzendkracht daarentegen zal ingeval
toch bij de gebruiker zou aanbieden, zal ook
de arbeidsovereenkomst niet tijdig werd
indien de hiervoor vermelde voorwaarden
ondertekend, de arbeidsovereenkomst binnen
cumulatief zouden zijn vervuld, toch een
zeven dagen na indiensttreding kunnen
arbeidsovereenkomst van onbepaalde
beëindigen zonder betaling van een vergoeding duur ontstaan. Op deze manier wenst de
of het presteren van een termijn.
wetgever het gebruik van de elektronische
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te
stimuleren.
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Sinds 1 oktober 2016 werden de mogelijkheden
om elektronische arbeidsovereenkomsten
voor uitzendarbeid te sluiten verruimd
aangezien het in de praktijk dikwijls bijzonder
lastig is voor een uitzendkracht om zich
nog naar het uitzendkantoor te begeven
om zijn of haar arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid te ondertekenen voor de
aanvang van de arbeid bij de gebruiker. Er
werd wettelijk geregeld dat de elektronisch
ondertekende arbeidsovereenkomst als een
normale schriftelijke arbeidsovereenkomst
wordt beschouwd, op voorwaarde dat de
elektronische ondertekening gebeurt door
ofwel een zogenaamde gekwalificeerde
elektronische handtekening/zegel ofwel
door een andere elektronische handtekening
die het mogelijk maakt de identiteit van de
partijen, hun instemming met de inhoud
van de overeenkomst en het behoud van de
integriteit van die overeenkomst te verzekeren
(bijvoorbeeld via het gebruik van een pincode
op smartphone of tablet).
Ten slotte wordt met de inwerkingtreding
van de Wet van 5 maart 2017 betreffende het
werkbaar en wendbaar werk in de mogelijkheid
voorzien om een uitzendovereenkomst voor
onbepaalde duur te sluiten. De bedoeling
is dan dat de uitzendkracht opeenvolgende
uitzendopdrachten kan uitvoeren bij een of
meer gebruikers. Voor de dagen waarop de
uitzendkracht geen uitzendopdrachten heeft,
heeft hij recht op een minimum gewaarborgd
uurloon. Op deze uitzendcontracten zullen
niet alleen de bepalingen van de wetgeving
betreffende de uitzendarbeid, maar in grote
mate ook dezelfde regels van toepassing zijn als
voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde
duur.
De nieuwe wet vereist dat een dergelijk contract
van uitzendarbeid voor onbepaalde duur
schriftelijk moet worden vastgesteld volgens
het model dat door het paritair comité voor de
uitzendarbeid ter beschikking wordt gesteld,
ten laatste op het ogenblik dat de uitzendkracht
in dienst treedt van het uitzendkantoor. In het
contract moet o.a. een beschrijving worden
opgenomen van de betrekkingen waarvoor
de uitzendkracht kan worden ingezet, in
overeenstemming met de beroepskwalificaties
van de uitzendkracht.
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Het kader dat de Wet Werkbaar en Wendbaar
Werk biedt, moet nog worden uitgewerkt door
de sociale partners zodat momenteel nog geen
gebruik kan worden gemaakt van deze nieuwe
mogelijkheid.
Op 16 juli 2013 werd het akkoord van de sociale
partners betreffende de modernisering van de
uitzendarbeid van begin 2012 omgezet in cao
nr. 108. Met deze cao werd onder andere het
wettelijk kader inzake uitzendarbeid uitgebreid
met een nieuw motief, namelijk ‘instroom’.
Naast de reeds bestaande toegelaten redenen
van uitzendarbeid, zullen bedrijven tevens een
beroep kunnen doen op uitzendkrachten voor
de invulling van een vacante betrekking met
de bedoeling om na afloop van de periode van
terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast in
dienst te laten nemen door de gebruiker voor
diezelfde betrekking (cf. infra, punt IV).
Daarnaast zet Cao nr. 108, aangevuld met
cao nr. 108/2, ook de voorwaarden uiteen
waaronder opeenvolgende dagcontracten
van uitzendarbeid kunnen worden afgesloten.
Essentiële voorwaarde hiervoor is dat
de nood aan flexibiliteit bij de gebruiker
wordt aangetoond. Dit wordt bewezen
door de gebruiker door aan te tonen dat
het werkvolume afhankelijk is van externe
factoren, sterk fluctueert of gekoppeld is aan
de aard van de opdracht. Voor het gebruik
van opeenvolgende uitzendcontracten dient
een informatie- en raadgevingsverplichting te
worden gerespecteerd. In toepassing van deze
procedure wordt de ondernemingsraad, of bij
ontstentenis hiervan de vakbondsafvaardiging,
op de hoogte wordt gebracht van
gedetailleerde informatie over het gebruik
van deze opeenvolgende dagcontracten,
de reden voor het gebruik hiervan, namelijk:
nood aan flexibiliteit en, op verzoek van
de werknemersvertegenwoordigers of de
vakbondsorganisatie zelf, over het aantal
uitzendcontracten per schijf van opeenvolgende
dagcontracten. Deze gegevens worden
meegedeeld aan de ondernemingsraad
(of de vakbondsafvaardiging) bij het
begin van elk semester. Jaarlijks wordt de
ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging
geraadpleegd met betrekking tot het gebruik
van deze opeenvolgende dagcontracten
voor uitzendarbeid en het motief hiervoor
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naar de toekomst toe. Indien er geen
vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad
is in de onderneming, is het Sociaal Fonds
bevoegd om voor elke gebruiker bovenstaande
informatie te verstrekken aan de representatieve
werknemersorganisaties. Het uitzendkantoor is
verplicht deze informatie aan het Sociaal Fonds
voor de Uitzendkrachten te bezorgen.

Bovendien heeft deze cao ook duidelijk de
gevallen opgenomen wanneer het niet is
toegestaan als werkgever om een beroep te
doen op een uitzendkracht:
1.		vervanging van een werknemer wiens
arbeidsovereenkomst werd beëindigd;
2.		tijdelijke vermeerdering van werk;
3.		uitvoering van een uitzonderlijk werk;
4.		staking of lock-out;
5.		en ingeval van een schorsing van de
arbeidsovereenkomst van de vaste
uitzendkrachten ingevolge economische
werkloosheid.

Hierna volgt een overzicht van deze
mogelijkheden.
Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse lokale
besturen kunnen sinds 26 mei 2018 ook een
beroep doen op uitzendarbeid. Het motief
‘instroom’ kan echter niet worden gebruikt als
motief voor uitzendarbeid bij overheidsdiensten
omwille van eventuele tegenstrijdigheden die
zouden kunnen ontstaan met betrekking tot het
principe van de gelijke toegang tot het openbare
ambt en het gelijkheidsbeginsel als beginsel van
behoorlijk bestuur.
Sinds 1 februari 2019 is uitzendarbeid nu
ook toegelaten in bepaalde federale overheidsdiensten, overheidsbedrijven en HR Rail.

Via de onlinedienst Interim@work kan
de uitzendkracht zijn arbeidsrelaties als
uitzendkracht controleren. Er kan worden
nagegaan of het uitzendbureau een Dimonaaangifte heeft gedaan en of het uitzendbureau
zijn wettelijke aangifteplicht vervuld heeft. Er
kan ook worden gecontroleerd of de juiste
gebruiker aangegeven staat. Aanmelden kan
via de website van de rijksdienst voor sociale
zekerheid: www.mysocialsecurity.be.

terug naar inhoud voorafgaande keuzes
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I. vervanging van een vaste werknemer
In het geval u een beroep wil doen op uitzendarbeid ter vervanging van een vaste werknemer, kan
dat in het geval de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer wordt geschorst enerzijds en in
het geval de arbeidsovereenkomst van een vaste werknemer werd beëindigd.
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de toegelaten duur van vervanging en de daarvoor
te volgen procedure.
Te volgen procedure
Reden

Schorsing van de
arbeidsovereenkomst
van een vaste
werknemer
Beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
van een vaste
werknemer in geval
van ‘ontslag om
dringende reden’
en ‘ontslag met
opzegtermijn’

Beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
van een vaste
werknemer om
andere redenen

Bedrijven zonder
vakbondsffvaardiging

Geen te volgen procedure

Geen te volgen procedure

Voor de duur van de
schorsing.

Voorafgaand akkoord van
de Vakbondsafvaardiging.

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.

Tot 6 maanden na
het einde van de
arbeidsovereenkomst.

Voorafgaand akkoord van
de Vakbondsafvaardiging.
Binnen de 3 werkdagen
melding aan de Inspectie
Sociale Wetten.

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten

Eventueel een
verlenging mogelijk
tot 6 maanden.

Geen te volgen procedure

Geen te volgen procedure

Tot 6 maanden na
het einde van de
arbeidsovereenkomst.

Voorafgaand akkoord van de
Vakbondsafvaardiging.

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.

Binnen de 3 werkdagen
melding aan de Inspectie
Sociale Wetten.

Binnen de 3 werkdagen
melding aan de Inspectie
Sociale Wetten.
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Toegelaten duur

Bedrijven met
vakbondsafvaardiging

Eventueel een
verlenging mogelijk
met totale duur van
maximaal 6 maanden.
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II. tijdelijke vermeerdering van werk
Als u een beroep wilt doen op uitzendarbeid om een tijdelijke vermeerdering van werk op te vangen,
dient u volgende regels te respecteren.

Bedrijven
met vakbondsafvaardiging

Bedrijven
zonder vakbondsafvaardiging
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Te volgen procedure

Toegelaten duur

Voorafgaand akkoord met de
Vakbondsafvaardiging.
Melding aan Toezicht Sociale
Wetten binnen de drie werkdagen.

Duur en eventuele verlenging(en)
te bepalen in onderlinge
overeenstemming met de
vakbondsafvaardiging.

Melding aan het Sociaal Fonds
voor de Uitzendkrachten.

6 maanden

Melding aan het Sociaal Fonds
voor de Uitzendkrachten.

Eventueel verlenging
met 6 maanden

Aanvraag verlenging met opgave
van de reden van verlenging,
bij de Commissie van Goede
Diensten uiterlijk de 20ste van
de kalendermaand waarin de
uitzendkracht 10 maanden is
tewerkgesteld.

Eventueel bijkomende verlenging
met 6 maanden

Voorafgaand akkoord van de
werknemersorganisaties in het
Paritair Comité of de Nationale
Arbeidsraad conform een
bijzondere procedure.

Eventueel verlenging per
kalendermaand
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III. uitzonderlijk werk
Te volgen procedure
Reden

Voorbereiding,
werking en voltooiing
van jaarbeurzen,
salons, congressen,
seminaries, openbare
manifestaties,
verkiezingen, …
Lossen van
vrachtwagens
Secretariaatswerk
voor zakenlui die
tijdelijk in België
verblijven
Werkzaamheden
voor ambassades,
consulaten en
internationale
organen

Bedrijven met
Vakbondsafvaardiging

Geen te volgen procedure

Voorafgaand akkoord met
de Vakbondsafvaardiging.

Werkzaamheden in
het kader van een
voorgekomen of
dreigend ongeval
(conform artikel 26
van de Arbeidswet)

Geen te volgen procedure.

Geen te volgen procedure.

Voorafgaand akkoord met Belgische representatieve
werknemersorganisaties.

Voorafgaand akkoord met
de Vakbondsafvaardiging.
Kortstondige
uitvoering van
gespecialiseerde
opdrachten die
een bijzondere
beroepsbekwaamheid
vereisen

Bedrijven zonder
vakbondsafvaardiging

Voorafgaand beroep
op subregionale
tewerkstellingsdienst
VDAB/ACTIRIS
Voorafgaande melding – 24
uur – aan Toezicht Sociale
Wetten

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.
Voorafgaand beroep
op subregionale
tewerkstellingsdienst
VDAB/ACTIRIS

Toegelaten duur

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

6 maanden

Eventueel verlenging
met 6 maanden

Voorafgaande melding
24 uur – aan Toezicht
Sociale Wetten

Geen te volgen procedure.

3 maanden

Dringende arbeid aan
machines of materieel
Onvoorziene
noodzakelijkheid

terug naar inhoud voorafgaande keuzes
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Inventarissen en
balansen
Werkzaamheden
in het kader van
vormingsprojecten
waardoor de
uitzendkracht zich
gemakkelijker kan
integreren in de
arbeidsmarkt.
Werkzaamheden als
uitzendkracht in het
kader van begeleidingsprojecten die als
doel hebben om werknemers na collectief
ontslag of bedrijfssluiting te helpen bij
het vinden van een
nieuwe dienstbetrekking.
Uitzonderlijke
werkzaamheden in
de diensten van de
Europese Commissie
ter uitvoering van
werkzaamheden in
de administratieve,
sociale diensten en
restaurantsector

7 dagen per
kalenderjaar

Geen te volgen procedure.

6 maanden

Voorafgaand akkoord met
de Vakbondsafvaardiging.

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.

Eventueel verlenging
met 6 maanden.

6 maanden

Voorafgaand akkoord met
Vakbondsafvaardiging.

Melding aan het
Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.

Eventueel verlenging
met 6 maanden

6 maanden

Geen te volgen procedure.

Let wel, een nieuwe tewerkstelling als uitzendkracht voor uitzonderlijke werkzaamheden in de diensten van
de Europese Commissie ter uitvoering van werkzaamheden in de administratieve en sociale diensten, en in
de restaurantsector kan slechts gebeuren na een onderbreking van ten minste 1 maand. Deze beperking is
niet van toepassing wanneer de uitzendkracht deelneemt aan een vergelijkend examen ingericht door de
Commissie. In geval van toelating tot het examen zal de betrekking van de uitzendkracht een einde nemen ten
laatste 3 maanden na betekening van de uitslagen.
De maximale duurtijd van 6 maanden is niet van toepassing wanneer uitzendkrachten aangeworven zijn voor
bijzondere arbeidsprestaties waartoe wordt besloten door de communautaire overheden, in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk.

terug naar inhoud voorafgaande keuzes
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IV. instroom
Hebt u een openstaande vacature en wilt u hiervoor een kandidaat via uitzendarbeid aanwerven met
de bedoeling hem/haar na een gunstige evaluatie vast aan te werven? Dan geldt de 3-6-9-regel.

Te volgen procedure

Informatie en raadpleging van de
vakbondsafvaardiging m.b.t. de
motivering, beoogde werkpost(en)
en beoogde functie(s)
Bedrijven
met vakbondsafvaardiging

Geen toelating vereist.
Informatie in verband met de
specifieke kenmerken van het
contract.

Bedrijven
zonder vakbondsafvaardiging

Geen te volgen procedure.

Toegelaten duur

−		U mag maximaal 3 uitzendkrachten testen voor een
bepaalde vacature. De gebruiker
meldt het uitzendkantoor over
welke instroompoging het gaat.
−		U mag een kandidaat maximaal
6 maanden tewerkstellen als
uitzendkracht, en minstens
1 week. Dit wordt minimaal
1 maand indien hij/zij een
arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur heeft
opgegeven.
−		Deze regel wordt (nog) niet
toegepast op personen verboden
door een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur.
−		Voor elke vacature mag u in
totaal maximaal 9 maanden
uitzendkrachten testen.
− U mag wel gebruik maken van
opeenvolgende dagcontracten.

6 maanden

−		De gebruiker is niet verplicht de uitzendkracht aan te werven. Als de persoon niet aangeworven wordt,
heeft hij recht op een mondelinge verklaring. Hij/zij kan een mondeling verslag bij het uitzendkantoor
opvragen.
−		Indien de uitzendkracht nadien wordt aangeworven, moet dit met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur. Hij mag hiervan afwijken in de gevallen bepaald voor een gebruik dat wordt bevestigd
door een op sectoraal niveau gesloten akkoord.
−		Enkel de periodes die onder het contract, de activiteit vallen, tellen mee voor de berekening van deze
3-6-9-termijn.
−		Indien de uitzendkracht zelf het contract verbreekt of in het geval van ontslag wegens dringende reden,
telt deze periode niet mee voor de totale toegelaten duur en het aantal pogingen.

terug naar inhoud variabel !!!
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V. artistieke projecten/erkend tewerkstellingstraject
Vooreerst kunt u uitzendkracht aan het werk zetten in uw organisatie voor artistieke prestaties of
artistieke werken. Het gaat dan bijvoorbeeld over een buurtcomité dat beroep doet op een clown om
het buurtfeest op te fleuren of een onderneming dat een orkest inhuurt voor het opluisteren van hun
bedrijfsfeesten.

Bedrijven
met vakbondsafvaardiging

Te volgen procedure

Toegelaten duur

Er is geen te volgen procedure.

De toegelaten duur van de
uitzendarbeid is beperkt tot de
duur van de artistieke prestaties of
werken.

Daarnaast kan beroep worden gedaan op uitzendarbeid voor bepaalde doelgroepen in het kader van
een inlooptraject dat erkend werd door het gewest op wiens grondgebied de vestiging waarin deze
persoon wordt tewerkgesteld, te situeren valt.

Bedrijven met
vakbondsafvaardiging
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Te volgen procedure

Toegelaten duur

Voorafgaand schriftelijk
kennisgeving aan het Sociaal
Fonds voor de Uitzendkrachten
met vermelding van:
− de naam van de betrokken
uitzendkracht,
− de periode gedurende dewelke
uitzendarbeid zal worden
uitgeoefend,
− de identificatie van het betrokken
tewerkstellingstraject,
naam, adres en nummer paritair
comité van de gebruiker.

6 maanden

Bij verlenging van de periode
van uitzendarbeid dient opnieuw
dezelfde procedure te worden
toegepast. Een afschrift van de
hierboven beschreven kennisgeving
moet binnen 3 werkdagen na
aanvang van de periode van
uitzendarbeid worden opgestuurd
naar de bevoegde inspecteurdiensthoofd van de Algemene
Directie van het Toezicht op de
Sociale Wetten van de FOD WASO;
m.a.w. het Toezicht op de Sociale
Wetten.

Eventueel een verlenging
met 6 maanden.
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Voorafgaand schriftelijk
kennisgeving aan het Sociaal Fonds
voor de Uitzendkrachten met
vermelding van:
− de naam van de betrokken
uitzendkracht,
− de periode gedurende dewelke
uitzendarbeid zal worden
uitgeoefend,
− de identificatie van het betrokken
tewerkstellingstraject,
− naam, adres en nummer paritair
comité van de gebruiker.
Bedrijven zonder
vakbondsafvaardiging
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Bij verlenging van de periode
van uitzendarbeid dient opnieuw
dezelfde procedure te worden
toegepast. Een afschrift van de
hierboven beschreven kennisgeving
moet binnen 3 werkdagen na
aanvang van de periode van
uitzendarbeid worden opgestuurd
naar de bevoegde inspecteurdiensthoofd van de Algemene
Directie van het Toezicht op de
Sociale Wetten van de FOD WASO;
m.a.w. het Toezicht op de Sociale
Wetten.

6 maanden

Eventueel een verlenging
met 6 maanden.
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03 keuze voor
werknemers uit
andere lidstaten.

terug naar inhoud variabel !!!
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de lokroep van de
andere lidstaten
Heel wat ondernemingen richten
hun blik naar andere EU-lidstaten om bepaalde expertise in te
huren. Tevens worden heel wat
filialen opgericht in andere lidstaten en gaan ook Belgische werknemers daar tijdelijk of definitief
werken. Gelet op de EU-context
rijst de vraag of er vrij verkeer van
werknemers mogelijk is van

en naar alle lidstaten, en of ook
diensten zonder enige beperking
over de grenzen heen geleverd
kunnen worden. Het gaan werken
over de grenzen heen heeft ook
consequenties op het vlak van
het toepasselijke socialezekerheidsstelsel en mogelijk op het
toepasselijke arbeidsrecht.

01 vrij verkeer van werknemers van
en naar de andere lidstaten
Binnen de EU geldt in principe het vrij verkeer
van werknemers. Indien een Belgische werkgever een werknemer in dienst wil nemen die
onderdaan is van een EU-lidstaat, dan geldt in
principe een vrijstelling van de verplichting tot
het aanvragen en bekomen

van een arbeidsvergunning en/of arbeidskaart,
resp. tot het aanvragen en bekomen van een
gecombineerde vergunning (“single permit”).
Het verblijfsrecht wordt tevens uitgebreid tot
de naaste familie van de werknemer.

02 limosa–aangifteplicht
Sinds 1 april 2007 geldt voor naar België
gedetacheerde buitenlandse werknemers,
zelfstandigen en stagiairs een Limosaaangifteplicht. Limosa staat voor
‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten
behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale
Administratie’.
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Met deze voorafgaande aangifte kan de
Belgische overheid meer zicht houden op de
aanwezigheid van buitenlandse werknemers,
zelfstandigen en stagiairs op het Belgische
grondgebied.
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A. wie heeft aangifteplicht?
gedetacheerde werknemers
De Limosa-meldingsplicht geldt voor alle
werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België
komen werken en in principe niet onderworpen
zijn aan de Belgische sociale zekerheid.
Het begrip ‘gedetacheerde werknemer’
is geïnspireerd op het begrip uit de
wet van 5 maart 2002 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten,
maar het dekt een bredere lading. Het
gaat om werknemers die in België tijdelijk
arbeidsprestaties komen leveren. Die
werknemers zijn ofwel gewoonlijk tewerkgesteld
in een ander land dan België of zijn
aangeworven in een ander land dan België.
Bijvoorbeeld: een Roemeense bezetter in
dienst van een Roemeense firma die normaal in
Roemenië werkt, komt gedurende 3 maanden
werken in een gebouw in België voor een
Belgische klant van zijn Roemeense werkgever.
Let wel, grensarbeiders vallen niet onder de
meldingsplicht. Een grensarbeider is een
werknemer die in het buitenland woont en die
voor onbepaalde duur in België werkt, voor
een Belgische of buitenlandse werkgever. Deze

categorie van werknemers beantwoordt niet aan
de definitie van gedetacheerde werknemer.
Werknemers die, voor een Belgische
werkgever, gewoonlijk op het grondgebied
van verschillende landen werken, zoals een
handelsvertegenwoordiger, worden hier
niet geviseerd en vallen dus ook buiten het
toepassingsgebied.
Aan werkgeverszijde is de meldingsplicht
van toepassing op werkgevers, natuurlijke
of rechtspersonen, die de gedetacheerde
werknemers tewerkstellen. Het gaat om alle
werkgevers die werknemers naar België
detacheren, ongeacht het land waar ze zijn
gevestigd.

zelfstandigen
De meldingsplicht geldt eveneens voor
zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in
België komen werken binnen een risicosector
en die niet permanent in België verblijft of hier is
gevestigd.
Het gaat om:
• bouwactiviteiten;
• activiteiten in de vleessector;
• schoonmaakactiviteiten.

B. wie is vrijgesteld van aangifte?
Rekening houdend met het vrij verkeer van
diensten zijn een aantal categorieën uitgesloten
van de Limosa-aangifte. De vrijstelling is meestal
gelinkt aan de reden waarom iemand naar
België komt en de duur van het verblijf in België.
De volgende categorieën van gedetacheerde
werknemers en zelfstandigen worden
vrijgesteld van de meldingsplicht:
1. De werknemers en zelfstandigen
tewerkgesteld in de sector van het
internationaal vervoer van personen
of goederen, tenzij deze werknemers
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cabotageactiviteiten (vervoer tussen
twee punten in België) op het Belgische
grondgebied verrichten. Het gaat hier
om chauffeurs, piloten, cabinepersoneel,
binnenschippers ...Zo is de Duitse firma die
goederen ophaalt in Frankrijk en naar een
klant in België brengt, vrijgesteld. Brengt
diezelfde Duitse transportfirma goederen
van Gent naar Brussel dan geldt de
vrijstelling niet.
2. De werknemers en zelfstandigen die naar
België worden gedetacheerd voor de initiële
assemblage en/of eerste installatie van
een goed dat een wezenlijk bestanddeel
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uitmaakt van een overeenkomst voor
de levering van goederen. Die initiële
assemblage en/of eerste installatie moet
noodzakelijk zijn voor het in werking
stellen van het geleverde goed en moet
worden uitgevoerd door gekwalificeerde
en/of gespecialiseerde werknemers van
de leverende onderneming. De duur van
de bedoelde werken mag niet meer dan
acht dagen bedragen. Deze afwijking geldt
echter niet voor een aantal activiteiten
in de bouwsector. Het gaat om alle
activiteiten die betrekking hebben op
onroerende goederen uit hun aard of door
incorporatie en die de verwezenlijking,
het herstel, het onderhoud, de wijziging of
de vernietiging van bouwwerken beogen
(onder meer uitgravingswerk, grondwerk,
opbouw, montage en demontage van
geprefabriceerde elementen ...).
3. De werknemers en zelfstandigen die als
gespecialiseerde technici tewerkgesteld
worden door een in het buitenland
gevestigde werkgever en die naar België
komen om dringende onderhouds- of
reparatiewerken uit te voeren aan machines
of apparatuur. Die machines of apparatuur
werden door hun werkgever of door de
zelfstandige geleverd aan de in België
gevestigde onderneming waar de reparaties
of het onderhoud plaatsvinden. Hun
verblijf nodig voor de activiteiten mag niet
meer dan vijf dagen per maand bedragen.
Bijvoorbeeld: wanneer de meetapparatuur in
een Belgisch labo defect is en men laat een
technicus van de Spaanse leverancier van de
meetapparatuur een dag komen om dat te
herstellen, moet er geen melding gebeuren
voor de technicus.
4. Werknemers en zelfstandigen die naar
België komen voor het bijwonen van
wetenschappelijke congressen. De
vrijstelling geldt voor de gehele duur van de
aanwezigheid in België tijdens het bijwonen
van het congres.
5. Werknemers en zelfstandigen die naar België
komen voor het bijwonen van vergaderingen
in beperkte kring. Bij vergaderingen in
beperkte kring is er geen meldingsplicht als
de aanwezigheid in België voor het bijwonen
van dergelijke vergaderingen beperkt is tot
60 dagen per kalenderjaar wanneer alle
periodes worden samengeteld, en voor
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

zover de aanwezigheid per vergadering
niet meer dan 20 opeenvolgende
dagen bedraagt. Voorbeelden van
vergaderingen in beperkte kring zijn
contractonderhandelingen met een klant,
het houden van evaluatievergaderingen,
strategische vergaderingen ... De reisdagen
of dagen voor toerisme voorafgaand of
aansluitend op de vergadering worden niet
in rekening gebracht.
Werknemers die door een overheidsdienst
tewerkgesteld worden als statutair of
contractueel personeelslid.
Werknemers die tewerkgesteld worden
door een internationale instelling van
publiek recht die in België gevestigd is en
waarvan het statuut geregeld wordt door
een in werking getreden verdrag. Het gaat
bijvoorbeeld om werknemers van de NAVO,
het Internationale Comité van het Rode Kruis
...
De leden van een diplomatieke of consulaire
zending.
De werknemers die in het buitenland
verblijven, er tewerkgesteld worden
door een in het buitenland gevestigde
werkgever, en die naar België komen om
aan internationale sportwedstrijden deel te
nemen. Dat geldt ook voor scheidsrechters,
begeleiders, officiële vertegenwoordigers,
personeelsleden en alle andere personen
erkend door internationale of nationale
sportfederaties. Hun verblijf in België
mag de duur van de sportproef en ten
hoogste drie maanden per kalenderjaar niet
overschrijden.
Zelfstandige sporters en hun zelfstandige
begeleiders die geen hoofdverblijfplaats in
België hebben, worden eveneens vrijgesteld
op voorwaarde dat ze niet langer dan drie
maanden per jaar in België verblijven.
Artiesten met internationale faam en hun
begeleiders, op voorwaarde dat hun verblijf
in België, nodig voor hun activiteiten, niet
meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.
Dezelfde vrijstelling geldt voor zelfstandige
artiesten en hun zelfstandige begeleiders
die geen hoofdverblijfplaats hebben in
België. Bijvoorbeeld een Franse schilder die
exposeert in een Belgische galerij.
Vorsers en leden van een wetenschappelijk
team die door een universiteit of een
wetenschappelijke instelling gevestigd in het
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buitenland worden tewerkgesteld en die in
België aan een wetenschappelijk programma
deelnemen in een onthaaluniversiteit of een
wetenschappelijke instelling. Hun verblijf,
nodig voor deze activiteiten, mag niet meer
dan drie maanden per kalenderjaar bedragen.
12. Specifiek voor zelfstandigen is ook een
uitzondering voorzien voor zakenlui die zich
naar België begeven, voor zover de duur van
hun verblijf, nodig voor deze activiteiten,

niet meer dan vijf kalenderdagen per maand
bedraagt. Ook bestuurders en mandatarissen
van vennootschappen die naar België
komen, om deel te nemen aan raden van
bestuur en algemene vergaderingen van
vennootschappen, zijn vrijgesteld. Hier geldt
eveneens dat de duur van het verblijf, nodig
voor deze activiteiten, geen vijf dagen per
maand overschrijdt.

C. hoe, wanneer en door wie dient de aangifte te gebeuren?
De Limosa-aangifte kan gedaan worden door
de werkgever, de zelfstandige, de werknemer of
zelfs door de Belgische opdrachtgever. Ook een
aangestelde van de buitenlandse werkgever mag
de aangifte doen, zoals bijvoorbeeld een Belgisch
sociaal secretariaat. In elk geval dient de melding
te gebeuren voordat de werkzaamheden op het
Belgische grondgebied effectief een aanvang
nemen.
De melding gebeurt best elektronisch via
de website www.limosa.be, waar tevens
alle informatie m.b.t. de Limosa-aangifte op
terug te vinden is. Vooraleer de aangifte te
kunnen doen moet er wel eerst een account
worden aangemaakt. Indien de werkgever,
zijn aangestelde of zijn lasthebber in de
onmogelijkheid verkeren om de Limosa-melding
via elektronische weg te doen, kan de aangifte
ook per fax of per brief gebeuren, maar in dat
geval neemt de procedure meer tijd in beslag.
Gebeurt de melding elektronisch, dan kan men
meteen het ontvangstbewijs (Limosa-1) van de
Limosa-aangifte afdrukken.

Gebeurt de aangifte per brief of per fax, dan
stuurt de RSZ ook het ontvangstbewijs per brief
of per fax.
De gedetacheerde werknemers of zelfstandigen
zijn verplicht het ontvangstbewijs voor
te leggen aan de eindgebruiker of de
Belgische opdrachtgever. Kunnen zij
geen Limosa-1 voorleggen, dan moet de
Belgische opdrachtgever via elektronische
weg, voorafgaand aan het begin van de
tewerkstelling van die gedetacheerde persoon,
de identiteitsgegevens van de personen melden
die niet in staat zijn om het ontvangstbewijs
voor te leggen. Die melding gebeurt via de
site www.socialezekerheid.be. De melder
ontvangt daarvan een ontvangstbewijs. Doet
de Belgische opdrachtgever dat niet, dan kan
hij, samen met de werkgever of zelfstandige,
worden gesanctioneerd met strafrechtelijke of
administratieve sancties van niveau 4 of niveau
3 al naargelang de aard van de inbreuk. Het is
dus van het uiterste belang dat de Belgische
opdrachtgever het ontvangstbewijs controleert.
Met vragen of bij problemen kan men ook steeds
van maandag tot vrijdag van 7 tot 20 u. terecht
bij het contactcenter Limosa op het nummer
02 788 51 57.

terug naar inhoud voorafgaande keuzes
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D. inhoud van de Limosa–aangifte
De aangifte voor gedetacheerde werknemers
omvat volgende gegevens:
1.		 de identificatiegegevens van de
werknemer: persoonsgegevens,
adres en identificatienummer (bijv.
rijksregisternummer);
2.		 de identificatiegegevens van de werkgever en
zijn lasthebber als die de melding doet;
3.		 de datum waarop de detachering in België
begint en de datum waarop deze eindigt;
maximum 24 maand per melding;
4.		 de arbeidsplaats in België waar de prestaties
effectief zullen geleverd worden (tot 5
plaatsen in één melding);
5.		 de identificatiegegevens van de Belgische
klant of opdrachtgever (tot 10 Belgische
klanten in één melding).
6.		 het werkrooster
7.		 de identificatie- en contactgegevens van de
verbindingspersoon

8.		 voor uitzendkrachten moet het relevante
erkenningsnummer van het buitenlandse
uitzendkantoor worden ingevuld
9.		 de aard van de diensten moet worden
doorgegeven
10. voor werknemers bij een bouwbedrijf dient te
worden aangegeven of de werknemers tijdens
hun werk in België kunnen genieten van een
regeling die equivalent is met de Belgische
regeling betreffende de toekenning van de
getrouwheidszegels en weerverletzegels in de
bouwsector
Indien de detachering langer duurt dan eerst
gemeld, moet er een nieuwe melding gebeuren
voor het verstrijken van de aanvankelijk gemelde
duur. Gaat de detachering niet door, dan moet de
melding geannuleerd worden ten laatste op de
begindatum van de gemelde detachering.
De procedure voor die wijziging of annulering is
dezelfde als voor de initiële aangifte.

E. regelmatige tewerkstelling in België
In de praktijk is het niet altijd mogelijk en ook
praktisch moeilijk werkbaar om, voor elke
activiteit die in België wordt verricht een aparte
aangifte te doen.
Daarom werd in de mogelijkheid voorzien dat
gedetacheerde werknemers of zelfstandigen,
die regelmatig werkzaam zijn in België of in een
of meerdere andere landen, een eenmalige
(verlengbare) aangifte doen die geldig is voor
maximaal twaalf maanden.
Deze eenmalige aangifte is bedoeld voor
activiteiten die structureel in verschillende
landen worden uitgeoefend, en waarvan
een belangrijk deel in België plaatsvindt. De
betrokken werknemer of zelfstandige is hierdoor
frequent korte periodes in België aanwezig voor
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beroepsdoeleinden. Denken we bijvoorbeeld
aan een Franse werknemer van een Franse firma
die klanten moet bezoeken in Frankrijk, België
en Duitsland, waarbij hij ongeveer 40% van zijn
arbeidstijd in België doorbrengt.
De eenmalige aangifte geldt echter niet voor
activiteiten in de bouwsector en de sector van
de uitzendarbeid. In deze sectoren moeten alle
activiteiten afzonderlijk gemeld worden.
Dergelijke Limosa-aangifte is geldig voor
maximaal twaalf maanden en kan na afloop
opnieuw verlengd worden voor een volgende
periode van twaalf maanden.
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F. aanstelling van een verbindingspersoon
De werkgever die een werknemer detacheert
is verplicht om een verbindingspersoon aan
te stellen. De verbindingspersoon is iemand
waarmee de inspectiediensten contact kunnen
opnemen indien men inlichtingen wenst
betreffende de gedetacheerde werknemers.

werknemers, op verzoek documenten te
bezorgen aan de arbeidsinspectie.

Wanneer er een Limosa aangifte wordt gedaan,
moeten volgende gegevens meegedeeld
worden over de verbindingspersoon:
• de naam, voornaam en geboortedatum van de
De specifieke rol van deze verbindingspersoon
verbindingspersoon (de identificatienummer
bestaat er dan ook in om de sociale documenten
bij de Sociale zekerheid is hiervoor
van de gedetacheerde werknemers bij te
voldoende);
houden en op verzoek van de inspectie ter
• de hoedanigheid waarin de verbindingsbeschikking te stellen. De verbindingspersoon is
persoon optreedt;
verplicht om tot 1 jaar na het beëindigen van de
• zijn fysieke en elektronische adres alsook een
tewerkstelling van de gedetacheerde
telefoonnummer waarop deze persoon te
bereiken is.

G. de sociale documenten
Belgische werkgevers zijn verplicht een aantal
sociale documenten bij te houden zoals een
arbeidsreglement, een individuele rekening, een
personeelsregister … Op basis van de wetgeving
inzake de detachering zou de buitenlandse
werkgever die hier werknemers detacheert in
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principe ook verplicht zijn diezelfde sociale
documenten bij te houden. Er werd echter in
een afwijkende regeling voorzien wanneer er
een Limosa-aangifte wordt gedaan.
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Document
arbeidsreglement

Onderworpen aan Limosa

Vrijgesteld van Limosa

vrijstelling gedurende
12 maanden

vrijstelling gedurende
12 maanden

individuele rekening

vrijstelling gedurende
12 maanden mits voorlegging
vergelijkbaar document

vrijstelling

loonfiche

vrijstelling gedurende
12 maanden

vrijstelling

opstellen en bewaren
deeltijdse contracten
bekendmaking deeltijdse
uurroosters en bijhouden
afwijkingen
(speciaal) personeelsregister
studentencontract
overeenkomst huisarbeiders
beroepsinlevingsovereenkomst
overeenkomst tijdelijke arbeid
aanwezigheidsregister
register voor werktijdregeling

Werkgevers die een Limosa-aangifte hebben
gedaan, zijn gedurende de eerste twaalf
maanden van de detachering vrijgesteld
van het opstellen en het bijhouden van een
arbeidsreglement, een personeelsregister
en controledocumenten voor deeltijdse
werknemers. Daarnaast geldt gedurende
diezelfde periode van twaalf maanden ook
nog een vrijstelling voor een aantal sociale
documenten met betrekking tot het loon
(individuele rekening en loonafrekening
per betaalperiode), op voorwaarde dat er
vergelijkbare documenten worden opgesteld
volgens de wetten van het land van herkomst.
Indien de werkgever niet over deze documenten
beschikt, moet hij een individuele rekening en
betalingsfiche opmaken.
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De vergelijkbare documenten moeten
ter beschikking gehouden worden van
de inspectiediensten en op hun verzoek
overgezonden worden. De inspectiediensten
kunnen deze documenten tot één jaar na het
einde van de detachering opvragen.
Onder bepaalde voorwaarden zijn sommige
van de categorieën die zijn vrijgesteld van
de Limosa-melding ook vrijgesteld van de
verplichting om vergelijkbare documenten ter
beschikking te houden van de inspectiediensten.
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03 toepasselijke

socialezekerheidswetgeving
A. algemeen principe: werken in één lidstaat
Telkens wanneer er zich in het kader van een
tewerkstelling een grensoverschrijdend element
voordoet, stelt zich de vraag onder welke sociale
zekerheid de betrokkene ressorteert.
Wanneer het gaat om werkzaamheden
die worden verricht op het grondgebied
van de EU dan moet de toepasselijke
socialezekerheidswetgeving worden bepaald
op basis van de Verordening 883/2004 en haar
toepassingsverordening 987/2009.
Verordening 883/2004 vervangt Verordening
1408/71 sinds 1 mei 2010. Er werd in een
overgangsregeling voorzien. Werknemers die
voor 1 mei 2010 op grond van de Verordening
883/2004 al onderworpen waren aan de
socialezekerheidswetgeving van een bepaalde
lidstaat en wiens toestand ongewijzigd
blijft, zullen nog gedurende tien jaar aan die
wetgeving onderworpen blijven, tenzij de
werknemer uitdrukkelijk verzoekt dat de nieuwe
Verordening wordt toegepast. De Verordening
1408/71 blijft ook nog van toepassing voor
de EER-landen (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) tot wanneer Verordening
883/2004 ook op hen van toepassing is
verklaard (overgangsregeling tot 1 juni 2022).
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Het basisprincipe voor het bepalen van de
toepasselijke sociale zekerheid, is dat enkel
de sociale zekerheid van slechts één land
van toepassing kan zijn. In principe is dat de
wetgeving van het land waar de werknemer
zijn werkzaamheden uitoefent, zelfs als de
werknemer op het grondgebied van een
andere lidstaat woont of zijn werkgever in een
andere lidstaat is gevestigd. Een buitenlandse
werkgever kan dus verplicht zijn Belgische
socialezekerheidsbijdragen te betalen en in te
houden op het loon van zijn werknemer die in
België werkt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor
een werknemer die in dienst is van een firma
die in Frankrijk gevestigd is en die in België
werkt. Of een ander voorbeeld: een Belg die
in België woont en gaat werken in Frankrijk, is
onderworpen aan de Franse sociale zekerheid.
Men wil op die manier vermijden dat bij
een internationale tewerkstelling gelijktijdig
verschillende socialezekerheidsstelsels van
toepassing zijn of dat daarentegen geen enkel
socialezekerheidsstelsel van toepassing is, met
alle mogelijke conflicten en verwarring van dien.
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B. uitzonderingen op het algemene principe
a. detachering

b. werken in meerdere lidstaten

De verordening kent een belangrijke uitzondering
op het principe van de onderworpenheid aan de
sociale zekerheid van het land van tewerkstelling
in geval van de detachering. Detachering
impliceert dat een werknemer tijdelijk voor zijn
werkgever waarbij hij normaal tewerkgesteld is,
werkzaamheden gaat uitoefenen in een andere
lidstaat. Gedurende deze tijdelijke uitzending
blijft de werknemer onderworpen aan de
socialezekerheidswetgeving van het land waar hij
normaal werkt als aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
- de werknemer blijft verder onderworpen aan
het gezag van de werkgever die hem heeft
uitgestuurd;
• de werknemer wordt niet uitgezonden ter
vervanging van een andere werknemer wiens
detachering is beëindigd;
● de te verwachten duur van de detachering
bedraagt niet meer dan 24 maanden;
• de werkgever ontplooit economische
activiteiten van betekenis in het uitsturende
land. Let wel, het louter voeren van
administratie wordt niet beschouwd als een
economische activiteit;
• de werknemer was voorafgaand aan het
moment van de detachering sociaal verzekerd
in het uitsturende land.

Het is ook mogelijk dat werknemers in twee of
meer lidstaten werkzaamheden verrichten. Er
is pas sprake van gelijktijdige werkzaamheden
in twee of meer landen als men in een land
prestaties levert die ten minste 5% van het loon
en/of de arbeidstijd van de werknemer uitmaken.
Als iemand dus bv. 94% van zijn prestaties in
lidstaat A levert, 3% in lidstaat B en 3% in lidstaat
C, is voor het geheel van zijn prestaties de
wetgeving van lidstaat A van toepassing omdat
deze situatie beoordeeld moet worden volgens
de regels van de tewerkstelling in één lidstaat.

Men kan ook een werknemer aanwerven om
hem onmiddellijk te detacheren indien al de
bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn en de
werkgever gevestigd is in het land waar hij de
werknemer aanwerft.
Voor zelfstandigen geldt dezelfde basisregel.
Op de zelfstandige is de sociale zekerheid van
toepassing van de lidstaat waar hij werkzaam
is. Indien die zelfstandige voor een periode van
maximaal 24 maanden zijn activiteiten in een
andere lidstaat dan gewoonlijk gaat verrichten,
dan blijft de sociale zekerheid van de lidstaat
waar hij oorspronkelijk zijn gewoonlijke activiteit
verricht van toepassing.
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Een werknemer die gewoonlijk een werkzaamheid in loondienst uitoefent in twee of meer
lidstaten is onderworpen aan de wetgeving van
het land waar hij woont als die persoon daar ook
een substantieel deel van zijn werkzaamheden
uitoefent. Om te bepalen of iemand een substantieel deel van zijn werkzaamheden uitoefent in
een bepaald land, moet die persoon minstens
25% van zijn arbeidsduur daar uitoefenen en/of
ten minste 25% van zijn loon daar verkrijgen.
Indien er geen substantieel deel van de werkzaamheden in de woonstaat wordt verricht,
gelden de volgende regels:
–		als de werknemer werkt voor één werkgever:
de wetgeving van de lidstaat waar de
werkgever zijn hoofdzetel of exploitatiezetel
heeft;
–		als de werknemer werkt voor verschillende
werkgevers van wie de hoofdzetels of
exploitatiezetels in dezelfde lidstaat liggen:
de wetgeving van de lidstaat waar die zetels
gelegen zijn;
– als de werknemer werkt voor verschillende
werkgevers die hun hoofdzetel of
exploitatiezetel in twee lidstaten hebben
waarvan één lidstaat de woonstaat is: de
wetgeving van de andere lidstaat dan de
woonstaat;
– als de werknemer werkt voor verschillende
werkgevers van wie ten minste twee hun
hoofdzetel of exploitatiezetel in verschillende
lidstaten hebben doch niet in de lidstaat waar
de werknemer woont: de wetgeving van de
lidstaat waar de werknemer woont.

63

Bijvoorbeeld een werknemer die in Nederland
woont en die werkt voor één werkgever die zijn
hoofdzetel in België heeft. Hij werkt zowel in
België (3 dagen per week), Nederland (1 dag per
week) als Duitsland (1 dag per week). In dat geval
is de Belgische sociale zekerheid van toepassing,
omdat de werknemer geen substantieel deel van
zijn werkzaamheden in België uitoefent en er dus
gekeken moet worden naar de lidstaat waar de
werkgever zijn zetel heeft, hier dus Nederland.
Bovenstaande regels zijn van toepassing sinds
28 juni 2012. Indien de toepassing van die
nieuwe bepalingen de onderwerping aan de wet
van een andere lidstaat teweeg zou brengen dan
de wetgeving die toepasselijk was op de situatie
vóór 28 juni 2012, dan blijft de werknemer
onderworpen aan de wet die van toepassing
was voor 28 juni 2012 op voorwaarde dat er niets
verandert aan de situatie van de werknemer en
op voorwaarde dat de werknemer niet zelf de
toepassing van de wetgeving onder Verordening
883/2004 heeft gevraagd. Na 10 jaar worden
automatisch bovenstaande regels die in werking
zijn getreden op 28 juni 2012 hoe dan ook van
toepassing.

Dezelfde principes gelden voor de zelfstandige
die zijn zelfstandige activiteit gewoonlijk op
het grondgebied van twee of meer lidstaten
uitoefent. Op degene die in twee of meer
lidstaten werkzaamheden anders dan in
loondienst verricht, is van toepassing:
– de wetgeving van de lidstaat waar hij woont,
indien hij aldaar een substantieel gedeelte van
zijn werkzaamheden verricht;
– de wetgeving van de lidstaat waar zich
het centrum van belangen van zijn
werkzaamheden bevindt, indien hij niet
woont in een van de lidstaten waar hij een
substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden
verricht.
Voor werknemers die ook zelfstandige zijn in
verschillende lidstaten, is de wetgeving van
toepassing van de lidstaat waar hij werknemer is.
Wanneer hij werknemer is op het grondgebied
van twee of meer lidstaten en daarnaast ook
nog een zelfstandige activiteit heeft dan is de
wetgeving van toepassing volgens de regels die
hierboven uiteengezet zijn voor werknemers die
in twee of meer lidstaten werken.

04 toepasselijk arbeidsrecht
A. algemeen principe
Bij een tewerkstelling met grensoverschrijdende
elementen stelt zich ook steeds de vraag
naar welk arbeidsrecht van toepassing is en
moet er goed worden nagedacht over hoe
de internationale tewerkstelling contractueel
wordt geregeld. Een doordachte inrichting
van de internationale tewerkstelling kan
veel discussies of betwistingen lopende de
arbeidsovereenkomst maar ook en vooral bij de
beëindiging ervan, vermijden.
Het toepasselijke arbeidsrecht wordt in
grensoverschrijdende gevallen bepaald
door het Internationaal Privaatrecht. Op
de overeenkomsten die gesloten werden
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tussen 1 januari 1988 en 17 december
2009 zijn de bepalingen van het verdrag
inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst ondertekend
te Rome op 19 juni 1980 (EVO-verdrag) van
toepassing. Het toepasselijke recht op de
arbeidsovereenkomsten die werden gesloten
vanaf 17 december 2009 wordt bepaald door
de EG-verordening nr. 593/2008 van 17 juni
2008 inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, ook wel de
Rome-I Verordening genoemd. Stilletjes aan
is het EVO-verdrag dan ook aan belang gaan
inboeten. De regels voor het bepalen van het
toepasselijke recht zijn echter grotendeels
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dezelfde in de Rome I Verordening en het EVOverdrag.

Indien de partijen geen rechtskeuze maakten,
wordt de arbeidsovereenkomst beheerst door:

In het algemeen geldt het principe van de
wilsautonomie.

– het recht van het land waar de werknemer ter
uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk
zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk
De overeenkomst wordt beheerst door het recht
in een ander land tewerkgesteld is. Denken
dat de partijen hebben gekozen, waarbij die
we hier bijvoorbeeld aan de Amerikaanse
rechtskeuze uitdrukkelijk gedaan moet zijn of
werknemer die door de Amerikaanse
voldoende moet blijken uit de bepalingen van
moedermaatschappij wordt uitgezonden
de overeenkomst of de omstandigheden van het
om tijdelijk de leiding te nemen over het
geval.
Belgische filiaal. Het Amerikaanse recht zal
op die rechtsverhouding van toepassing zijn.
De partijen kunnen daarbij het toepasselijke
Wel stelt zich hier het probleem van wat onder
recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar
‘gewoonlijk zijn arbeid verrichten’ dient te
geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.
worden verstaan.
– het recht van het land waar zich de vestiging
Zo is het bijvoorbeeld zeer goed mogelijk om
bevindt die de werknemer in dienst heeft
een niet-concurrentiebeding aan een ander recht
genomen, wanneer die niet in eenzelfde land
te onderwerpen dan datgene dat de overige
gewoonlijk zijn arbeid verricht. Denken we
bepalingen van een arbeidsovereenkomst
hier bijvoorbeeld aan de Engelse werknemer
beheerst. De ontbinding van de overeenkomst
die door het Belgische filiaal van de Canadese
wegens wanprestatie zou daarentegen niet aan
moedermaatschappij in dienst werd genomen
twee verschillende rechtsstelsels – één voor de
en die zijn prestaties uitvoert in Frankrijk,
werknemer en één voor de werkgever – kunnen
België, Nederland, Luxemburg, Duitsland
worden onderworpen.
en Spanje. Op zijn arbeidsovereenkomst zal
normalerwijze het Belgische recht toepasselijk
Die rechtskeuze kan er echter niet toe leiden dat
zijn.
de werknemer de bescherming verliest welke hij
geniet op grond van de dwingende bepalingen
Indien echter uit het geheel der omstandigheden
van het recht dat bij gebreke van rechtskeuze op blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer
hem van toepassing zou zijn.
verbonden is met een ander land, dan zal het
recht van dat andere land toepasselijk worden
Indien in de arbeidsovereenkomst dus een
verklaard.
rechtskeuzeclausule is opgenomen, dan
nog moet er worden nagegaan welk recht
De toepasselijkheid van het recht overeentoepasselijk zou geweest zijn indien er geen
komstig de hierboven beschreven regels kan dan
rechtskeuze zou gedaan zijn. Van dat rechtstelsel toch nog worden beperkt.
moeten dan de dwingende bepalingen die
de werknemer beschermen, toch worden
De rechter kan inderdaad de dwingende
toegepast. Logischerwijze geldt dat echter
bepalingen van het recht van een ander
alleen indien die bepalingen een grotere
land waarmee het geval nauw verbonden is,
bescherming bieden dan de bescherming die de toepassen indien en voor zover die bepalingen
werknemer geniet onder het recht aangeduid in volgens het recht van dat land toepasselijk
de rechtskeuzeclausule.
zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst
beheerst.
Het lijkt hier om een zeer uitgebreide categorie
van bepalingen te gaan, althans onder het
De rechter kan het normaal toepasselijke recht
Belgische arbeidsrecht. Heel wat bepalingen
eveneens terzijde schuiven indien die toepassing
van het Belgische arbeidsrecht zijn immers
kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde
van dwingende aard en zijn gericht op de
van het land van de rechter.
bescherming van de werknemer.
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B. de detachering
Voor de tewerkstelling van werknemers uit
andere lidstaten die in het kader van de
dienstverrichting van hun werkgever tijdelijk
werkzaamheden komen verrichten in België,
geldt de detacheringswet van 5 maart 2002.
Deze wet is de omzetting van een Europese
richtlijn die als doel heeft om sociale dumping
en oneerlijke concurrentie via tewerkstelling
van buitenlandse werknemers tegen te gaan
door te verhinderen dat werknemers uit landen
met slechtere arbeidsvoorwaarden goedkoop
prestaties kunnen komen leveren in landen
met veel duurdere arbeidsvoorwaarden. De
detacheringswet bepaalt dat de werkgever
die een werknemer naar België detacheert,
verplicht is om voor de arbeidsprestaties
die hier worden verricht, de arbeids-,
loons- en tewerkstellingsvoorwaarden na te
leven die bepaald worden door wettelijke,
bestuursrechtelijke of conventionele
bepalingen die strafrechtelijk beteugeld
worden. Aangezien, met uitzondering
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, zowat alle sociale
wetten strafrechtelijk gesanctioneerd zijn en
dat ook het geval is met algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten,
betekent dat dat werkgevers die tijdelijk een
uit een ander land afkomstige werknemer
tewerkstellen in België ertoe gehouden zijn
om zo goed als het volledige Belgische sociaal
recht en de hier geldende arbeidsvoorwaarden
na te leven (minimumlonen, vakantiewetgeving,
feestdagen, arbeidsduur, uitzendarbeid …).
Er is ook bescherming voor werknemers die
vanuit België worden gedetacheerd naar
een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte of Zwitserland. Deze werknemers
mogen geen nadeel ondervinden als gevolg
van het feit dat zij een gerechtelijke of
administratieve procedure starten om hun
rechten als gedetacheerde werknemer te
vrijwaren. Om het toepassingsgebied van
deze bescherming te kunnen afbakenen,
werd het begrip gedetacheerde werknemer
in de wet verduidelijkt. Een gedetacheerde
werknemer is iemand die, als er wordt rekening
gehouden met de feitelijke elementen, “tijdelijk
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arbeidsprestaties verricht in België en die, hetzij
gewoonlijk werkt op het grondgebied van één
of meer andere landen dan België, hetzij is
aangeworven in een ander land dan België”.
Werkgevers die werknemers detacheren,
hebben ook de verplichting om voorafgaand
aan de detacheringen een zogenoemde
‘verbindingspersoon’ aan te duiden. Dit is
een contactpersoon die in verbinding zal
staan met de bevoegde autoriteiten en
die een aantal documenten (in papier of
in elektronische vorm) zal moeten kunnen
voorleggen indien dat wordt gevraagd door
de autoriteiten (bv. de arbeidsovereenkomst,
inlichtingen over de voordelen verbonden aan
de tewerkstelling, overzicht van de arbeidstijd
en de betalingsbewijzen van het loon van de
gedetacheerde werknemer). Ook zal via de
verbindingspersoon van de werkgever geëist
kunnen worden dat documenten vertaald
worden in een van de landstalen of in het
Engels. In het Sociaal Strafwetboek staan
sancties van niveau 2 voor bepaalde specifieke
inbreuken die verband houden met de
aanstelling van deze verbindingspersoon. Een
sanctie van niveau 2 kan bijvoorbeeld worden
opgelegd aan werkgevers die werknemers
detacheren maar via hun verbindingspersoon
niet de gevraagde documenten bezorgen aan
de autoriteiten of aan werkgevers die nalaten
aan de Belgische autoriteiten mee te delen wie
hun verbindingspersoon is inzake detachering.
De wetgeving bepaalt ook een systeem van
hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor de
(directe) medecontractant in bouwactiviteiten.
Volgens de wet is de opdrachtgever die voor
activiteiten in de bouwsector een beroep doet
op een aannemer, hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het loon dat verschuldigd is
aan de werknemer die tewerkgesteld wordt
door deze aannemer, en dat overeenstemt
met de arbeidsprestaties die deze werknemer
heeft verricht voor die opdrachtgever. De
hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking
op toekomstige loonschulden, behalve
wanneer de hoofdelijke aansprakelijke niet
de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft
gelegd. De regels in verband met hoofdelijke
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aansprakelijkheid gelden niet alleen voor
de in België gedetacheerde werknemers in
de bouwsector, maar ook voor alle in België
tewerkgestelde werknemers in de bouwsector.
Op 28 juni 2018 werd een nieuwe
Detacheringsrichtlijn gesloten, met name
Richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van
de Richtlijn 96/71/EG betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het
oog op het verrichten van diensten.
De nieuwe Detacheringsrichtlijn breidt
vooreerst de lijst van harde kern-bepalingen
uit. Gedetacheerde werknemers kunnen
voortaan ook aanspraak maken op de
huisvestingsvoorwaarden volgens de
lidstaat van ontvangst indien de werkgever
huisvesting aanbiedt, en op dezelfde
toeslagen of vergoedingen die gelden voor
lokale werknemers voor reis-, maaltijd- en
verblijfkosten wanneer ze beroepshalve van
huis zijn.
Daar waar in de oude Detacheringsrichtlijn
sprake was van “minimumlonen” bepaalt de
nieuwe Detacheringsrichtlijn voortaan dat
gedetacheerde werknemers recht hebben op
dezelfde “beloning” als lokale werknemers voor
hetzelfde werk op dezelfde plaats. Het is aan de
lidstaat van ontvangst om dit beloningsbegrip
te bepalen maar met dien verstande
dat het beloningsbegrip alle verplichte
beloningselementen moet bevatten en dus niet
beperkt mag zijn tot de minimumlonen.

Ook alle algemeen verbindend verklaarde cao’s
in alle sectoren moeten op gedetacheerde
werknemers van toepassing zijn.
Hoe dan ook hebben gedetacheerde
werknemers na 12 maanden recht op
alle arbeidsvoorwaarden die verplicht
van toepassing zijn volgens de lidstaat
van ontvangst met uitzondering van de
voorwaarden en procedures voor het sluiten
en beëindigen van de arbeidsovereenkomst
en de aanvullende pensioenregelingen. Deze
termijn kan op basis van een gemotiveerde
kennisgeving worden verlengd tot 18 maanden.
Het principe van gelijke behandeling
bij uitzendarbeid zoals voorzien in de
Uitzendarbeid Richtlijn is volgens de nieuwe
Detacheringsrichtlijn ook van toepassing op
gedetacheerde werknemers.
Tot slot werd bepaald dat de huidige
Detacheringsrichtlijn van toepassing blijft in
de transportsector totdat op Europees niveau
in een sectorspecifieke regelgeving zal zijn
voorzien.
België heeft op 12 juni 2020 deze nieuwe
Detacheringsrichtlijn omgezet in nationale
wetgeving

Hierbij wordt ook bepaald dat toeslagen
in verband met de detacheringen mogen
worden meegenomen in de vergelijking
tenzij deze toeslagen betrekking hebben
op daadwerkelijke kosten in verband met
de detachering, zoals reis-, maaltijd- en
verblijfkosten. De werkgever moet deze kosten
terugbetalen overeenkomstig de nationale
wetgeving en/of praktijk die van toepassing
is op de arbeidsrelatie. Wanneer uit de
voorwaarden die op de arbeidsrelatie van
toepassing zijn niet blijkt welke onderdelen
van de toeslag kosten dekt en welke loon
zijn, wordt de volledige toeslag vermoed
daadwerkelijke kosten in verband met de
detachering te dekken.

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

67

terug naar inhoud voorafgaande keuzes

68

deel 2

begin van de
arbeidsrelatie.
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01 werving
en selectie van
werknemers.
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01 eerste stap:

vacatures bekendmaken
Om de ideale kandidaat-werknemers aan te
trekken, maken ondernemingen hun vacatures
bekend via allerlei communicatiemiddelen. Dat
beperkt zich niet meer tot de klassieke publicatie
in een krant. Men kan ook online surfen naar
een nieuwe job. In tijden van schaarste op de
arbeidsmarkt halen bedrijven zelfs allerlei stunts
uit om toch maar de aandacht te trekken van de
sollicitanten. De vorm en de inhoud van deze
vacatures zijn nagenoeg niet gereglementeerd.

Wel heeft de wetgever elke discriminatie in de
kiem willen smoren, met als culminatiepunt
de Wet d.d. 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie (hierna: antidiscriminatiewet). Deze
wet herneemt alle hierna opgesomde verboden
en versterkt de bescherming van de slachtoffers
(zie ook Deel 3, hoofdstuk 6 punt 8).

A. verbod op discriminatie tussen man en vrouw
Het is fundamenteel verboden in werkaanbiedingen of advertenties voor promoties
direct of indirect te verwijzen naar het vereiste
geslacht (artikel 6 § 2, 1° Wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen
en mannen).
Om van die strenge regel te kunnen afwijken,
moet het gaan om een wezenlijke en bepaalde
beroepsvereiste (art. 13 bovenstaande wet) of

moet men een uitdrukkelijke uitzondering vinden
in de wet. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om
uitdrukkelijk het geslacht te bepalen van een
toneelspeler of -speelster, zanger of zangeres,
danser of danseres om een specifieke mannelijke
of vrouwelijke rol te vertolken. Een vereniging
die mishandelde vrouwen helpt, zou kunnen
kiezen om enkel vrouwen aan te werven om de
getraumatiseerde vrouwen te begeleiden.

B. verbod op rassendiscriminatie
Het is fundamenteel verboden bij het aanbieden
van vacatures te discrimineren op basis van ras,
huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit
(art. 5 § 2, 1° Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van
bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven
daden).
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C. verbod op leeftijdsdiscriminatie
Vroeger werd er in bijna elke jobadvertentie een
maximumleeftijdsgrens aangegeven voor de
kandidaten. Om te vermijden dat mensen van
een bepaalde leeftijd op systematische manier
zelfs geen kans kregen om te solliciteren, werd
de wet van 13 februari 1998 ingesteld. Deze
verbiedt om bij de werving van personeel een
maximumleeftijdsgrens vast te stellen (art. 3,
Wet 13 februari 1998 houdende bepalingen
tot bevordering van de tewerkstelling).
Nadien werd deze wet vervangen door de
antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.
Zowel uitdrukkelijke als impliciete verwijzingen
naar een leeftijdsgrens zijn verboden.
Wil men toch een leeftijdsgrens opnemen,
dan kan men terugvallen op een expliciete
vermelding in de wet. Zo bijvoorbeeld
bepaalt de wetgeving betreffende de
startbaanovereenkomsten specifieke
leeftijdsgrenzen. Die mogen dan wel in een
advertentie vermeld worden.

let op!
Elke onderneming die gemiddeld 20 of
meer werknemers tewerkstelt in de loop
van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de
bekendmaking van een vacature, heeft de
verplichting elke vacature te melden aan
de plaatselijke subregionale dienst voor
arbeidsvoorziening. Die kennisgeving moet
gebeuren uiterlijk de dag waarop de vacature
in de pers wordt bekendgemaakt. Indien de
vacature niet wordt bekendgemaakt in de pers is
de werkgever gehouden het gewestelijke bureau
van de RVA van de plaats waar de onderneming
is gevestigd in kennis te stellen van elke
betrekking die sedert ten minste 3 werkdagen
vacant is (Artikelen 7 t.e.m. 9 KB 5 december
1969 betreffende de aangifte van collectieve
afdankingen en de kennisgeving van vacante
betrekkingen).

D. conclusie
Een werkgever kan mogelijke betwistingen van
de gebruikte selectiecriteria in vacatures zoveel
mogelijk vermijden door vooraf grondig de
bestaande selectiecriteria en de achterliggende
verantwoording daarvoor te overdenken en op
een transparante wijze vast te leggen. Dat dient
te gebeuren op een objectieve, pertinente wijze,
waarbij de vraag moet worden gesteld of de
criteria redelijk en noodzakelijk zijn voor de job.
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02 tweede stap: sollicitatie
A. zijn er grenzen aan de vragen?
De hamvraag die hier rijst is: hoe ver kan een
bedrijf gaan in het afvuren van vragen op
sollicitanten?
Deze problematiek is niet strikt wettelijk
geregeld. Met het oog op de privacy poneert
men hier het relevantiebeginsel. De vragen
die gesteld worden aan de sollicitant, moeten
relevant zijn voor de openstaande betrekking.
Het is dus mogelijk dat vragen gesteld worden
die eerder in de privésfeer horen, op voorwaarde
dat ze van belang zijn voor de vacante job. Maar
er kunnen geen privévragen gesteld worden
die niets uit te staan hebben met de job. Deze
principes zullen van geval tot geval getoetst

moeten worden. Men kan geen algemeen
antwoord geven op de vraag of bepaalde
vragen al dan niet geoorloofd zijn. Zo lijkt de
vraag naar de politieke overtuiging van de
persoon die solliciteert voor de job als redacteur
van een krant met een zeer uitgesproken
levensbeschouwelijke visie aanvaardbaar,
terwijl diezelfde vraag als irrelevant en dus
ongeoorloofd voorkomt wanneer ze gesteld
wordt aan de kandidaat-kassierster van een
supermarkt. Houd er ook rekening mee dat
bepaalde informatie steeds delicaat zal zijn
ongeacht de situatie (bv. gezondheidstoestand,
verslavingen, psychologische toestand,
nationaliteit).

B. wat zijn de rechten en verplichtingen van de sollicitant
bij het verstrekken van gegevens?
a. bestaat er een spontane meldingsplicht?
De klassieker bij uitstek is de vraag of een
sollicitante de verplichting heeft om spontaan te
melden dat ze zwanger is.
Tussen partijen die met elkaar onderhandelen,
zoals sollicitant en potentiële werkgever,
ontstaat er hoe dan ook een vertrouwensrelatie.
Het algemene rechtsprincipe van de goede
trouw vereist dan ook dat men elkaar binnen
bepaalde grenzen zelfs ongevraagd moet
voorlichten.
De plicht tot spontane informatie bestaat binnen
de volgende grenzen:
–		de sollicitant moet weten of behoort te weten
dat het bedrijf belang hecht aan de betrokken
inlichting;
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– er bestaat geen informatieverplichting
betreffende gegevens waarvan de tegenpartij
op de hoogte is of kan zijn;
– de sollicitant moet zelf op de hoogte zijn van
de bewuste informatie;
– de te verstrekken informatie moet relevant zijn
voor de functie;
– de gevraagde inlichtingen mogen niet tot
gevolg hebben dat zij tot de niet-aanwerving
zouden leiden in strijd met de wet.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de
spontane meldingsplicht van een zwangerschap
slechts in een zeer beperkt aantal gevallen van
toepassing zal zijn. Een voorbeeld hiervan is een
sollicitatie voor een job waarbij men in aanraking
zal komen met gevaarlijke stoffen.
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b. bestaat er een zwijgrecht?
Uit het voorgaande volgt dat een sollicitant
verplicht is waarheidsgetrouw te antwoorden
op vragen van de toekomstige werkgever
die geoorloofd zijn, en dus relevant voor de
aangeboden functie. Het pendant hiervan is een
zwijgrecht als reactie op ongeoorloofde vragen,
die dus in de privésfeer liggen en geen verband
houden met de vacante functie.

hun verantwoording worden dan ook het best
schriftelijk gesteld en beantwoord door de
sollicitant.

Zodoende kan de sollicitant achteraf niet meer
beweren dat hij niet wist en niet geweten kon
hebben dat bepaalde informatie van belang is
voor de werkgever.
– Als de sollicitant verzocht wordt om bepaalde
documenten (diploma, bewijs van goed
zedelijk gedrag …) voor te leggen, dan doet
c. bestaat er een liegrecht?
men er goed aan de arbeidsovereenkomst
pas te ondertekenen wanneer deze
Sommige auteurs beweren dat een sollicitant
documenten effectief worden voorgelegd.
zou mogen liegen, zij het dan wel binnen strikte
In de praktijk blijkt immers maar al te vaak
grenzen.
dat talmen met het voorleggen van deze
documenten betekent dat er iets loos is. Als
Frank Hendrickx drukt dit zeer plastisch uit: ‘Het
de arbeidsovereenkomst al ondertekend is,
liegrecht is een schild, geen zwaard, en mag
kan het veel moeilijker worden om actie te
enkel uitgeoefend worden om een schending
ondernemen.
van de privacy af te wenden, en als andere
– De verwijzingen kunnen effectief gecheckt
middelen niet volstaan’, (Hendrickx, F., Privacy
worden. In veel curricula worden
en arbeidsrecht, Die Keure, 1999). Niet gespeend
contactpersonen opgegeven die kunnen
van enige ironie wordt hier het concept van de
getuigen over het beroepsverleden van
‘witte leugen’ ingevoerd. Het gaat dus enkel en
de sollicitant. Al te weinig wordt met deze
alleen om een situatie waarbij de werkgever
personen contact genomen alvorens iemand
volkomen ontoelaatbare vragen stelt, en de
aan te werven.
sollicitant dus met leugens mag repliceren om
zich te beschermen.
d. mag de werkgever bij andere personen
informatie over de sollicitant verkrijgen?
let op!
Als de vragen die de toekomstige werkgever
Wanneer de werkgever bij andere personen
stelt, wel degelijk relevant waren voor de functie informatie over de sollicitant wil verkrijgen (bv.
en de sollicitant toch liegt, dan kan dit aanleiding vorige werkgevers), dan mag hij dit enkel als
geven tot:
deze manier van informatieverzameling voor
– ontslag om dringende redenen, zonder
hem noodzakelijk is tijdens de selectieprocedure
betaling van enige verbrekingsvergoeding op
en als hij hiervoor de toestemming heeft van
het ogenblik dat later tijdens de duur van de
de sollicitant. ‘Noodzakelijk’ wil zeggen dat
arbeidsovereenkomst de waarheid naar boven de werkgever zonder die informatie geen
komt;
selectiebeslissing kan nemen en dat hij deze
– de ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
informatie niet op een andere manier kan
aangevraagd door de werkgever wegens
verkrijgen dan het bevragen van andere
bedrog, opnieuw zonder betaling van enige
personen dan de sollicitant. Bovendien moet de
verbrekingsvergoeding.
werkgever de sollicitant ook altijd informeren
wanneer hij over hem informatie opvraagt bij
praktische tips
andere personen, dus ook wanneer de sollicitant
zijn toestemming heeft gegeven.
- Het verdient aanbeveling om voorafgaand
aan het sollicitatiegesprek zeer duidelijk af te
Deze toestemming moet vrij zijn. Dat is
lijnen wat fundamenteel en relevant is voor de niet het geval als de sollicitatieprocedure
nieuwe job. Dat moet ook duidelijk gemaakt
wordt stopgezet indien de sollicitant een
worden aan de sollicitant. Deze vragen en
referentieonderzoek weigert. Dan is er immers
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sprake van een ‘toestemmingsverplichting’.
De sollicitant geeft zijn toestemming door
een verklaring te ondertekenen waarvan hij
de draagwijdte duidelijk kan begrijpen en
die minimum een aantal vermeldingen moet
bevatten: zijn identiteit, de identiteit van de
organisaties of personen die de werkgever wil
bevragen, de aard van de bevraagde gegevens,
de redenen voor bevraging van de gegevens en
de periode waarin de toestemming zal worden
gebruikt.
Wanneer in het CV een referentiepersoon is
opgegeven, kan dit gelden als toestemming van
de sollicitant.

In elk geval mag de werkgever niet systematisch
bij andere personen de informatie gaan
controleren die de sollicitant hem heeft
gegeven.
Stel dat een curriculum vitae duidelijke
leemtes bevat, dan moet de werkgever dus
eerst de sollicitant zelf bevragen over die
opvallende lacunes of hiaten in zijn opleidingsof professioneel parcours. Pas nadien, indien
de uitleg van de kandidaat hierover niet
zou volstaan, kan de kandidaat-werkgever
overwegen gegevens in te winnen bij andere
personen of organisaties, als de sollicitant
hierover vooraf werd geïnformeerd en zijn
toestemming daarvoor heeft gegeven.

C. wat zijn de verplichtingen van de onderneming
m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens
van de sollicitant?
Overeenkomstig de GDPR (General Data
Protection Regulation) heeft de onderneming
vanaf 25 mei 2018 de verplichting om de
sollicitant te informeren over de verwerking
van de persoonsgegevens van de sollicitant.
In de praktijk kan dit gebeuren door een zgn.
privacyverklaring (privacy policy) aan de
sollicitanten mee te delen.

categorieën van ontvangers aan wie de
onderneming de persoonsgegevens van de
sollicitant eventueel doorgeeft (bv. selectieen recruteringsbureau), de rechten van
de sollicitant m.b.t. de verwerking van de
persoonsgegevens (bv. recht op inzake, op
rechtzetting, op wissing van de gegevens) en de
bewaartermijnen van de persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring moet de sollicitant
geïnformeerd worden over onder meer de
categorieën van de persoonsgegevens die
door de onderneming worden verwerkt (bv.
identificatiegegevens, familiale gegevens,
gegevens m.b.t. beroepsloopbaan),
de doeleinden (bv. doorlopen van het
sollicitatietraject) en de rechtsgronden (bv.
toestemming) van de verwerking, de

praktische tip
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Zorg er als werkgever voor dat u ten allen tijde
kunt aantonen dat u d.m.v. de privacyverklaring
de sollicitant op de hoogte hebt gebracht van
de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

75

D. background check
Tegenwoordig wensen steeds meer werkgevers
een background check uit te voeren bij
sollicitanten. De hiervoor vermelde principes
hierop toepassend, zal het er dus op aankomen
of de verkregen informatie beschouwd zal
worden als een disproportionele aantasting van
de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant.
Uit een algemene background check zal immers
hoogstwaarschijnlijk ook enorm veel voor de

functie irrelevante informatie naar boven komen.
Het uitdrukkelijk akkoord van de sollicitant is dan
ook essentieel.
Men dient hier uiterst voorzichtig mee om
te gaan; zelfs informatie opvragen bij door
de sollicitant opgegeven referenties is in het
verleden niet risicoloos gebleken.

E. proefarbeid
De sollicitatieronde kan zich in de praktijk niet
alleen beperken tot het stellen van vragen, maar
kan ook proefarbeid omvatten. Vooral voor de
meer technische functies is het duidelijk dat het
tonen van praktische kennis sprekender is dan
vragen te beantwoorden.
Het hoeft geen betoog dat aan deze proefarbeid
grenzen zijn. Zo diende het arbeidshof te
Luik te oordelen over de situatie waarbij een
onderneming iemand gedurende drie volle
dagen liet ‘proefdraaien’ als mechanicus.
Ondanks het feit dat de kandidaat in die dagen
verschillende machines met succes had
hersteld, en zelfs een zaterdag de handen uit
de mouwen had gestoken, werd hij na deze
‘proef’ niet aangenomen. Het arbeidshof te
Luik oordeelde in haar arrest d.d. 9 september
1994 dat een sollicitatie wel degelijk kan
bestaan uit het effectief verrichten van arbeid.
Als de kandidaat goed is, kan daar zelfs enige
productiviteit uit voortvloeien, maar deze
productiviteit moet bijkomstig blijven en kan
nooit een doel op zich zijn. Ook dient een
dergelijke test strikt beperkt te zijn in tijd: hij mag
niet langer duren dan strikt noodzakelijk om de
capaciteiten van de kandidaat te testen.
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Het arbeidshof te Luik oordeelde dan ook dat
in casu de onderneming zwaar tegen deze
principes zondigde en dat er onmiddellijk sprake
was van een effectieve arbeidsovereenkomst.
Zo diende de onderneming niet alleen
het loon en overloon te betalen aan de
ongelukkige kandidaat, maar tevens een
verbrekingsvergoeding.
praktische tips
Het valt ten stelligste aan te raden om, voor
men iemand proefarbeid laat verrichten, de
sollicitant een document te laten ondertekenen
dat duidelijk stelt dat een specifieke test
verricht moet worden in het kader van een
sollicitatieprocedure. Met dit document wordt
elke mogelijke verwarring in hoofde van de
sollicitant en de sociale inspectie vermeden.
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02 het
arbeidscontract.
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01 een geschreven arbeids–
overeenkomst is de regel
De bekroning van een succesvolle sollicitatie is
een geschreven arbeidscontract.
let op!
In het Belgische arbeidsrecht is het perfect
mogelijk dat er sprake is van een arbeidsrelatie
zonder enig geschrift.
Als iemand onder het werkgeversgezag
bepaalde arbeidsprestaties verricht tegen een
bepaald loon, dan zal zelfs bij afwezigheid
van enige geschreven arbeidsovereenkomst
het arbeidsrecht van rechtswege van

toepassing zijn. Het arbeidsrecht vereist
wel dat bepaalde modaliteiten uitdrukkelijk
schriftelijk worden vastgelegd en
overeengekomen om van toepassing te
zijn. Zo bijvoorbeeld dient de beperking
in de tijd van een arbeidsovereenkomst
schriftelijk te zijn vastgelegd. Een mondelinge
arbeidsovereenkomst zal dan ook per definitie
van onbepaalde duur zijn. Zo ook zal er
geen sprake zijn van een proefperiode en
een concurrentiebeding wanneer er geen
geschreven arbeidsovereenkomst bestaat.

02 kan een arbeidsovereenkomst

elektronisch worden gesloten?
A. elektronische handtekening
Een arbeidsovereenkomst kan elektronisch
worden gesloten, wat wil zeggen dat
de werkgever en de werknemer de
arbeidsovereenkomst met een elektronische
handtekening kunnen ondertekenen.
De elektronische ondertekening moet
gebeuren via een gekwalificeerde
elektronische handtekening, bijvoorbeeld
de eID of via een ander systeem van
gekwalificeerde elektronische handtekening.
Een gekwalificeerde handtekening is een
elektronische handtekening die beantwoordt
aan een aantal technische kwaliteitsnormen. De
FOD Economie publiceert om de 4 maanden
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op haar website de lijst van de voor de
gekwalificeerde elektronische handtekening
erkende dienstverleners.
Opmerking: In de toekomst zal de elektronische
ondertekening van een arbeidsovereenkomst
niet enkel kunnen gebeuren door een
gekwalificeerde elektronische handtekening
maar ook door een andere elektronische
handtekening voor zover aan een aantal
veiligheidswaarborgen is voldaan (toelaten om
de identiteit van de partijen, hun instemming
met de inhoud van de overeenkomst en het
behoud van de integriteit van die overeenkomst
te verzekeren). Dit is nu reeds het geval voor
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arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.
Voor de andere arbeidsovereenkomsten moet er
hiervoor eerst nog een Koninklijk Besluit komen.

Noch de werkgever, noch de werknemer kunnen
verplicht worden om de arbeidsovereenkomst
via elektronische weg te sluiten. De partijen
moeten het dus eens zijn.

De met een gekwalificeerde ondertekende
arbeidsovereenkomst wordt gelijkgesteld met
een papieren arbeidsovereenkomst die met
een handgeschreven handtekening wordt
ondertekend.

B. opslaan van de elektronische arbeidsovereenkomsten
Een exemplaar van de elektronische
arbeidsovereenkomst moet verplicht
worden opgeslagen bij een verlener van een
elektronische archiveringsdienst.

De archiveringsdienst moet drie maanden vóór
het verstrijken van de bewaringstermijn van 5
jaar aan de werknemer (via aangetekende brief)
vragen wat er daarna met het document moet
gebeuren. Wanneer de werknemer dit wenst,
Opmerking: In de toekomst zal de verplichte
kan de archiveringsdienst het document (in een
opslag en het bewaren van een exemplaar van
leesbare en gebruiksklare vorm) overmaken aan
de elektronische arbeidsovereenkomst niet enkel de VZW SIGeDIS die het document verder zal
kunnen gebeuren bij een externe verlener van
bewaren.
een elektronische archiveringsdienst, maar ook
bij de werkgever zelf die een dergelijke dienst
De werkgever moet zijn eigen elektronisch
voor eigen rekening uitbaat. Hiervoor moet
exemplaar steeds onmiddellijk kunnen
er eerst nog een Koninklijk Besluit komen. Bij
voorleggen wanneer de Sociale Inspectie
arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid kan
daarom verzoekt. Indien hij dit niet kan, moet
aan deze verplichting reeds worden voldaan
hij een exemplaar kunnen voorleggen van de
door de werkgever zelf (het uitzendbureau),
elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst
die voor eigen rekening de archivering op zich
die is opgeslagen bij de elektronische
neemt.
archiveringsdienst.
Deze elektronische opslag moet voor de
werknemer volledig kosteloos zijn.
De werknemer moet steeds toegang kunnen
hebben tot het bewaarde exemplaar van de
arbeidsovereenkomst. De opslag ervan wordt
gewaarborgd gedurende minstens 5 jaar na het
einde van de arbeidsovereenkomst.
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Het arbeidsreglement moet de identiteit
van de verlener van een elektronische
archiveringsdienst vermelden en moet de
manier verduidelijken waarop de werknemers
bij deze dienst toegang hebben tot de
elektronische documenten (zowel tijdens de
arbeidsovereenkomst als na het einde ervan).
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C. samenvattend
Elektronisch ondertekenen
arbeidsovereenkomst

Elektronisch opslaan
arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten voor
uitzendarbeid;

gekwalificeerde elektronische
handtekening; of

externe elektronische
archiveringsdienst; of

Andere
arbeidsovereenkomsten:
toekomstige regeling

andere elektronische
handtekening die
voldoet aan een aantal
veiligheidswaarborgen

werkgever zelf die
een elektronische
archiveringsdienst voor
eigen rekening uitbaat

Andere
arbeidsovereenkomsten:
huidige regeling

gekwalificeerde elektronische
handtekening

externe elektronische
archiveringsdienst

03 soorten arbeidsovereenkomsten
Er zijn verschillende soorten
arbeidsovereenkomsten:
volgens de aard van de verrichte arbeid:
– arbeidsovereenkomst voor werklieden
(voor het verrichten van hoofdzakelijk
handenarbeid);
– arbeidsovereenkomst voor bedienden (voor
het verrichten van hoofdzakelijk hoofdarbeid);
– arbeidsovereenkomst voor
handelsvertegenwoordigers (iemand die
hoofdzakelijk aan prospectie van klanten doet,
en ook contracten sluit).
volgens de duur van de arbeidsovereenkomst:
– arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
– arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur;
– arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk.
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volgens de omvang van de tewerkstelling:
– voltijdse arbeidsovereenkomst;
– arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid.
enkele specifieke arbeidsovereenkomsten:
– vervangingsovereenkomst (zijnde een
arbeidsovereenkomst gesloten ter
vervanging van een vaste werknemer wiens
arbeidsovereenkomst is geschorst om een
andere reden dan gebrek aan werk wegens
economische oorzaken, slecht weer, staking of
lock-out);
– arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid.
We gaan even dieper in op enkele contractvormen die in de praktijk aanleiding geven tot
heel wat discussies.
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A. arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
a. principe

arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
is een arbeidsovereenkomst waarin van in het
begin tussen werkgever en werknemer een
duidelijke datum is overeengekomen waarop de
arbeidsovereenkomst van rechtswege een einde
zal nemen zonder dat enige vergoeding betaald
moet worden:

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
moet ondertekend zijn door de werknemer
alvorens hij ook maar enige arbeidsprestatie
verricht.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
moet voor iedere werknemer afzonderlijk
schriftelijk zijn vastgelegd.

voorbeeld
Zo werd aanvaard dat de opeenvolging
gerechtvaardigd was omdat de tewerkstelling
kaderde in een wetenschappelijk project dat
werd voortgezet en gefinancierd door de staat.

let op!
In de praktijk gebeurt het vaak dat door
allerlei praktische beslommeringen een
‘Partijen komen overeen dat de werknemer in
arbeidsovereenkomst pas wordt onderdienst treedt voor een bepaalde duur op datum
tekend nadat al arbeidsprestaties zijn
van __________ en dat de arbeidsovereenkomst van geleverd. Welnu, ook al is door de partijen
rechtswege een einde zal nemen op ___________.’
uitdrukkelijk overeengekomen dat het om
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
let op!
gaat, toch zal deze arbeidsovereenkomst van
In sommige van dergelijke arbeidsovereenrechtswege gekwalificeerd worden als zijnde
komsten wordt gestipuleerd dat er mogelijkheid een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
tot verlenging is. Wanneer men werkelijk de
Waardoor de werkgever een opzeggingstermijn
intentie heeft een strikte arbeidsovereenkomst
of opzeggingsvergoeding zal moeten
van bepaalde duur te hebben, dan is het ten
respecteren om geldig een einde aan de
stelligste af te raden dergelijke clausule op te
arbeidsovereenkomst te kunnen stellen.
nemen. Bepaalde rechtspraak leidt immers uit
deze loutere mogelijkheid tot verlenging af dat
c. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
er in wezen van in het begin sprake is van een
bepaalde duur
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Gelet op de mogelijkheid tot verlenging, weten
De algemene regel is dat een opeenvolging
de partijen immers niet heel precies wanneer de van arbeidsovereenkomsten voor een
arbeidsovereenkomst ooit beëindigd wordt.
bepaalde duur niet mogelijk is, en tot gevolg
In diezelfde orde is het af te raden om (naast de
heeft dat we te maken hebben met een
door de Arbeidsovereenkomstenwet voorziene
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
mogelijkheid) in een arbeidsovereenkomst
(art. 10 Arbeidsovereenkomstenwet).
voor bepaalde duur de mogelijkheid tot
Er zijn twee uitzonderingen op dit algemene
voortijdige opzegging in te bouwen. Dit druist
principe:
immers opnieuw in tegen het concept van
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
a) De werkgever bewijst dat de opeenvolging
waarbij partijen uitdrukkelijk van in het begin een
gerechtvaardigd was wegens de aard van het
einddatum afspreken.
werk of wegens een andere wettige reden.
Deze uitzondering wordt in de praktijk zeer
b. vereiste van een geschrift
restrictief geïnterpreteerd. .

Een mondelinge arbeidsovereenkomst zal dus
steeds van onbepaalde duur zijn. Het is tevens
onvoldoende dat in het arbeidsreglement of
in een onthaalbrochure is vermeld dat men
tewerkgesteld wordt in het kader van een
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voorbeeld
In een andere zaak werd echter bepaald dat de
onzekere financieel-economische situatie van
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een onderneming, met name onzekerheid over
subsidies, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen
een wettige reden kan vormen voor het sluiten
van opeenvolgende overeenkomsten van
bepaalde duur.
b) Artikel 10 bis van dezelfde wet maakt
het echter mogelijk toch opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde
tijd te sluiten, zonder dat de arbeidsrelatie
automatisch geherkwalificeerd wordt in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:
•		Vooreerst kan men maximaal vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd sluiten, waarvan de duur
telkens niet minder dan drie maanden mag
bedragen, en zonder dat de totale duur
van deze overeenkomsten twee jaar mag
overschrijden.

voorbeeld
Een eerste arbeidsovereenkomst voor een
periode van vier maanden, onmiddellijk
gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten
van elk acht maanden, en ten slotte een
arbeidsovereenkomst van vier maanden.
•		Bovendien is het mogelijk opeenvolgende
overeenkomsten van bepaalde duur van
minimaal zes maanden te sluiten zonder
dat de totale duur van deze opeenvolgende
overeenkomsten drie jaar mag overschrijden.
Voor deze laatste mogelijkheid is wel
expliciet de voorafgaande toestemming
noodzakelijk van de inspecteur-districtshoofd
van de Inspectie van de Sociale Wetten van
de plaats waar de onderneming gevestigd is.
Deze toestemming moet door de werkgever
verkregen zijn vóór het sluiten van de eerste
overeenkomst van bepaalde tijd.
Zonder toelating
Sociale Inspectie

Met toelating
Sociale Inspectie

maximaal aantal opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten

4

minimumduur per arbeidsovereenkomst

3 maanden

6 maanden

maximale totale duur van de opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten

2 jaar

3 jaar

praktische conclusie
Uitgezonderd zeer bijzondere omstandigheden,
verdient het aanbeveling enkel een beroep te
doen op de uitzonderingen van artikel 10 bis,
gezien de restrictieve interpretatie van het
begrip ‘wettige reden’. Indien ten onrechte
een ‘wettige reden’ werd ingeroepen, wordt de
arbeidsovereenkomst onverbiddelijk omgezet
in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur.

6

d. verdere uitvoering na verstrijken van de
termijn
Zodra de werknemer ook maar enige activiteit
blijft verrichten na het verstrijken van de voordien afgesproken termijn, wordt de werknemer
automatisch geacht verbonden te zijn met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur (art. 11 Arbeidsovereenkomstenwet).
De arbeidsrelatie zal dus niet onmiddellijk
beëindigd (lees: verbroken) kunnen worden
zonder een verbrekingsvergoeding te betalen.
praktisch
Om problemen hierrond te vermijden, is het
aan te raden het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt
beëindigd nog eens formeel te bevestigen,
bijvoorbeeld door de werknemer een brief te
sturen ter bevestiging van het einde van de
overeenkomst.
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e. proefbeding
Het proefbeding is afgeschaft voor de
arbeidsovereenkomsten die een aanvang
hebben genomen vanaf 1 januari 2014.
Het proefbeding dat, in weerwil van deze
afschaffing, alsnog wordt opgenomen in
een arbeidsovereenkomst zal dan ook geen
uitwerking hebben.
f. schorsing
Vaak rijst de vraag of schorsingen van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot
gevolg hebben dat de initieel afgesproken duur
van de arbeidsovereenkomst verlengd wordt.
Het antwoord hierop is kort en krachtig: neen.
Wanneer tussen de partijen bijvoorbeeld een
arbeidsovereenkomst voor één jaar is gesloten,
en als tijdens dit ene jaar de betrokken
werknemer zes maanden ziek is, dan blijft
de initiële termijn van één jaar behouden.
De arbeidsovereenkomst is dan ook van
rechtswege beëindigd na dit ene jaar, ongeacht
het aantal dagen of maanden schorsing.
g. discriminatieverbod
De wet van 5 juni 2002 houdt een
discriminatieverbod in voor werknemers met
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd. Op te merken valt wel dat deze wet niet
van toepassing is op uitzendkrachten en op
personen die in het kader van een opleidings-,
arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma
gesteund door de overheid worden
tewerkgesteld.
Artikel 4 bepaalt dat inzake
arbeidsvoorwaarden, werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur niet
minder gunstig mogen worden behandeld
dan vergelijkbare werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur,
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tenzij dit verschil om objectieve redenen
gerechtvaardigd is. Wanneer zulks passend
is, kunnen hun rechten worden vastgesteld in
verhouding tot hun arbeidsduur. De vaststelling
van de anciënniteit met betrekking tot
bepaalde arbeidsvoorwaarden geschiedt voor
werknemers met een arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd aan de hand van
dezelfde criteria als voor werknemers in vaste
dienst (lees: onbepaalde tijd), behalve wanneer
verschillende periodes van anciënniteit op basis
van objectieve gronden gerechtvaardigd zijn.
Bovendien moet de werkgever zijn werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor een
bepaalde duur op de hoogte brengen van
vacatures in de onderneming teneinde hen
dezelfde kans op een vaste betrekking te
garanderen als andere werknemers (artikel 5).
h. besluit
De meeste arbeidscontracten zijn contracten
van onbepaalde duur. De wetgever gaat
ervan uit dat de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur de werknemer
de beste bescherming biedt. De strikte
vormvoorwaarden verbonden aan een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
moeten dan ook nauwgezet nageleefd worden,
zo niet wordt de arbeidsovereenkomst geacht
voor onbepaalde duur te zijn gesloten, met alle
gevolgen van dien.
Een goed opgestelde overeenkomst van
bepaalde tijd biedt de werkgever het voordeel
van meer flexibiliteit. Naar aanleiding van het
schrappen van de proeftijd worden in de
praktijk arbeidsovereenkomsten van bepaalde
duur vaak gebruikt als een proefcontract,
waarbij de werknemer gedurende een periode
wordt geëvalueerd alvorens een contract van
onbepaalde duur te krijgen.
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B. de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk
a. definitie
De arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk is deze waarbij een
werknemer enkel en alleen ter uitvoering van
de in de arbeidsovereenkomst nauwkeurig
omschreven taak wordt aangeworven, en
waarbij die overeenkomst automatisch
een einde neemt bij de voltooiing van het
overeengekomen werk. Het werk dient dus
zowel naar voorwerp als naar omvang zo
omschreven te zijn dat beide partijen door de
omschrijving van de uit te voeren taak precies
kunnen vaststellen wanneer deze taak voltooid
is, en wanneer de arbeidsrelatie beëindigd is.
let op!
De rechtspraak houdt zeer sterk de hand aan
de vereiste dat men, door de omschrijving van
de te verrichten taak, vanaf de ondertekening
van de overeenkomst duidelijk kan inschatten
hoelang de arbeidsovereenkomst zal duren.
Zo niet verglijdt de arbeidsovereenkomst voor
een duidelijk omschreven werk in de richting
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd. Zo werd geoordeeld dat de volgende
omschrijvingen in een arbeidsovereenkomst
voor een duidelijk omschreven werk
onvoldoende waren:
–		‘als preventieadviseur het leveren van
tijdelijke projectmatige ondersteuning
voor het realiseren van projecten’
(Arbeidsrechtbank Turnhout 28 april 2008,
Soc. Kron. 2010, 384)
– ‘ondersteuning van de visuele communicatie
en grafische unit. Realisatie van de grafische
schema’s van brochures, reclame en van
een expositiestand’ (Arbeidshof Brussel 22
februari 2008, J.T.T. 2008, 455)
– ‘continu schoonmaakwerk van een fabriek’
(Arbeidshof Antwerpen 18 april 1991, R.W.
1991-1992, 472)
– ‘om de actueel lopende bestellingen af te
werken’ (Arbeidshof Luik 24 april 1985, J.T.T.
1996, 66)
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Wanneer geoordeeld wordt dat de
beschrijving onvoldoende precies is,
dan wordt de arbeidsovereenkomst voor
duidelijk omschreven werk onherroepelijk
geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Zodoende zal bij de
beëindiging toch een verbrekingsvergoeding
betaald moeten worden of een opzeggingstermijn gerespecteerd moeten worden.
In de lijn van het voorgaande oordeelde de
rechtspraak eveneens herhaaldelijk dat een
arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk waarvan het voortbestaan
afhankelijk is van het al dan niet voortbestaan
van een onderaannemingsovereenkomst
tussen de (werkgever-)onderaannemer en
een hoofdaannemer, in feite een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is
(Arbeidshof Brussel 22 februari 2008, J.T.T.
2008, 455 en Arbrb. Namen16 november 1992,
J.T.T. 1993, 162).
b. vormvereisten
Opdat een geldige arbeidsovereenkomst
voor duidelijk omschreven werk gesloten zou
worden, dienen dezelfde formele vereisten
vervuld te zijn als bij een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd:
– de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk
opgesteld zijn;
– het geschrift moet opgesteld worden voor
iedere werknemer afzonderlijk;
– het geschrift moet opgesteld worden ten
laatste op het ogenblik dat de werknemer in
dienst treedt.
Als aan deze voorwaarden niet voldaan is,
worden de partijen geacht verbonden te
zijn door een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.
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c. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
voor een duidelijk omschreven werk
Ook voor de arbeidsovereenkomst voor
een duidelijk omschreven werk geldt een
principieel verbod van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten. De hierboven bij de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
besproken – zeer restrictief te interpreteren
– uitzonderingen (bewijs door de werkgever
van een rechtvaardiging wegens de aard van
het werk of wegens een andere wettige reden)
gelden eveneens voor de arbeidsovereenkomst
voor een duidelijk omschreven werk (art. 10
derde lid Arbeidsovereenkomstenwet). De
uitzonderingen voorzien in artikel 10bis van de
Arbeidsovereenkomstenwet

daarentegen spelen niet bij een opvolging van
arbeidsovereenkomsten voor een duidelijk
omschreven werk, gezien er in dat artikel enkel
en alleen over contracten van bepaalde duur
wordt gesproken.
d. discriminatieverbod
Naar analogie met de werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
geldt ook voor de werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk een verbod tot minder
gunstige behandeling dan vergelijkbare
werknemers met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur, tenzij het onderscheid
op grond van objectieve redenen
gerechtvaardigd is

C. arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
a. definitie

30 uur). De arbeidsregeling kan zowel vast
als veranderlijk zijn. Het is dus mogelijk dat
Er is geen wettelijke definitie van deeltijdse
de deeltijdse werknemer elke week evenveel
arbeid. In een van de commentaren in cao nr.
uren werkt, maar het kan ook dat het wekelijks
35 van de NAR is alleen terug te vinden dat
aantal te presteren uren varieert waarbij er over
het gaat om arbeid die regelmatig en vrijwillig
een langere periode een bepaald gemiddelde
gedurende een kortere periode dan de normale wordt nageleefd.
periode wordt verricht. Of er sprake is van
een deeltijdse arbeidsovereenkomst hangt
Het werkrooster bevat de dagen en uren
dus af van het aantal uren die een werknemer
waarop er gewerkt moet worden. Het
moet werken in vergelijking met de voltijdse
werkrooster kan vast, variabel of glijdend zijn.
werknemers.
Enkel als het om een vast uurrooster gaat, moet
dit vermeld worden in de arbeidsovereenkomst.
b. vormvereisten
Ook als het gaat om een cyclus van vaste
roosters, moet uit de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse
blijken hoe de cyclus verloopt. Als het gaat om
arbeid moet schriftelijk zijn vastgelegd voor
een cyclus gespreid over meer dan een week,
iedere werknemer afzonderlijk en uiterlijk op
dan moet bovendien op elk tijdstip kunnen
het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering worden vastgesteld wanneer de cyclus begint.
van de overeenkomst aanvangt (artikel 11bis,
Arbeidsovereenkomstenwet).
Sinds 1 oktober 2017 moeten niet langer alle
mogelijke deeltijdse arbeidsregelingen en
De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse
werkroosters die in de onderneming van
arbeid moet de overeengekomen deeltijdse
toepassing zijn, moeten worden vermeld
arbeidsregeling vermelden..
in het arbeidsreglement. De deeltijdse
arbeidsregelingen en de werkroosters zullen
Onder de arbeidsregeling wordt de
wel inpasbaar moeten zijn in de arbeidstijd
arbeidsduur per week verstaan (bijvoorbeeld
zoals vastgesteld in het arbeidsreglement. Het
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is immers verboden iemand tewerk te stellen
volgens uren buiten de arbeidstijd opgenomen
in het arbeidsreglement.
Voor de deeltijdse roosters volstaat het dat
het arbeidsreglement het kader vermeldt.
Het arbeidsreglement moet hiertoe volgende
verplichte vermeldingen bevatten:
– het dagelijkse tijdvak voor de
arbeidsprestaties;
– de dagen waarop de arbeid kan worden
gepresteerd;
– de minimale en maximale dagelijkse
arbeidsduur;
– bij een variabele arbeidsduur de minimale en
maximale wekelijkse arbeidsduur;
– de wijze en de termijn van kennisgeving van
het werkrooster.
Werkgevers die al voor 1 oktober 2017
gebruikmaken van variabele deeltijdse
werkroosters, moesten het arbeidsreglement
tegen uiterlijk 1 april 2018 aanpassen aan de
nieuwe bepalingen.
c. sanctie
Als een van deze vormvereisten niet nageleefd
is, of het contract werd te laat gesloten,
dan kunnen deeltijdse werknemers het in
de arbeidsovereenkomst overeengekomen
arbeidsregime aan de kant schuiven en
kiezen voor het werkregime dat hun in de
onderneming het gunstigst lijkt. Voor deze
keuze kan de deeltijdse werknemer zich
baseren op uurroosters die bepaald zijn in het
arbeidsreglement, of die blijken uit sociale
documenten (personeelsregister en individuele
rekeningen). Opnieuw wordt hier het belang
onderstreept van het tijdig laten ondertekenen
van de arbeidsovereenkomst.
d. omvang van de deeltijdse arbeid
i) de 1/3–regel
De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse
werknemer mag niet lager zijn dan één
derde van de wekelijkse arbeidsduur van
de voltijds tewerkgestelde werknemers
die in de onderneming tot dezelfde
categorie behoren. Bij gebrek aan een
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vergelijkingspunt in dezelfde categorie
moet men zich houden aan de arbeidsduur
die in dezelfde bedrijfssector van
toepassing is.
uitzonderingen
De minimale wekelijkse arbeidsduur is niet
van toepassing op (K.B. 21 december 1992
betreffende de afwijkingen van de minimale
wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds
tewerkgestelde werknemers):
–		werkgevers en werknemers uit de
publieke sector die uitgesloten zijn uit het
toepassingsgebied van de cao-wet (onder
andere personen in dienst van de staat,
provincies, gemeenten, de door het rijk
gesubsidieerde personeelsleden in dienst
van de gesubsidieerde inrichtingen van het
vrije onderwijs …);
– 		werknemers die op grond van de
kortstondigheid of de bijkomstigheid
van hun betrekking uitgesloten zijn
uit het toepassingsgebied van de
socialezekerheidsregeling voor werknemers
(bijvoorbeeld seizoensarbeiders, bepaalde
artiesten, studenten die een beperkt aantal
dagen worden tewerkgesteld);
–		werknemers en werkgevers verbonden door
een arbeidsovereenkomst die dagprestaties
van minimaal vier uur bepaalt en die
tegelijkertijd voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• de in de arbeidsovereenkomst bedongen
prestaties moeten worden verricht
volgens een vaste uurregeling die
vermeld is in de arbeidsovereenkomst en
in het arbeidsreglement;
• de arbeidsovereenkomst bepaalt dat
bijkomstige prestaties uitgesloten
zijn, behalve wanneer zij rechtstreeks
voorafgaan aan of volgen op de in
de arbeidsovereenkomst vermelde
prestaties;
• de arbeidsovereenkomst bepaalt dat
de prestaties die verricht worden
boven de grenzen vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst, recht geven
op een vermeerdering van loon zoals
bepaald in de arbeidswet voor het
overloon;
• een kopie van de arbeidsovereenkomst
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moet worden gezonden naar de dienst
van de Inspectie van de Sociale Wetten
die bevoegd is voor de werkplaats
waar de werknemer hoofdzakelijk
tewerkgesteld is;
–		werknemers die tewerkgesteld zijn in het
kader van een vast uurrooster, van wie het
werk er uitsluitend uit bestaat de lokalen
schoon te maken waarin hun werkgever voor
beroepsdoeleinden gehuisvest is.
Ook kan er op sectoraal niveau bij cao
worden toegestaan dat afgeweken wordt
van de grens van één derde. Dergelijke cao’s
werden onder andere gesloten binnen PC 118
(voedingsnijverheid), PC 121 (schoonmaakondernemingen), PC 145 (tuinbouw), PC 202
(kleinhandel in voedingswaren), PC 200
(aanvullend PC voor bedienden), PC 311
(grote en kleinhandelszaken), PC 322
(uitzendbureaus).
Kan de werkgever zich niet beroepen op de
uitzonderingen vermeld in het KB en is er
voor zijn sector geen cao die in een afwijking
voorziet, dan kan hij op het niveau van zijn
onderneming een cao afsluiten waarin wordt
afgeweken van de 1/3-regel. Deze cao moet
voorafgaandelijk goedgekeurd worden door het
paritair comité.
sanctie

uitzonderingen
Deze 3-urenregel is niet van toepassing op de
werkgevers en werknemers die niet onder het
toepassingsgebied van de Arbeidswet vallen.
Bovendien voorziet het KB van 18 juni 1990 in
een uitzondering voor de volgende categorieën
van werknemers:
–		de werkgevers en de werknemers die
uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied
van de cao-wet (onder andere personen
in dienst van de staat, provincies,
gemeenten, de door het rijk gesubsidieerde
personeelsleden in dienst van de
gesubsidieerde inrichtingen van het vrije
onderwijs …);
–		werknemers die op grond van de
kortstondigheid of de bijkomstigheid
van hun betrekking uitgesloten zijn
uit het toepassingsgebied van de
socialezekerheidsregeling voor werknemers;
–		werknemers die tewerkgesteld zijn in het
kader van een vast uurrooster, van wie het
werk er uitsluitend uit bestaat de lokalen
schoon te maken waarin hun werkgever voor
beroepsdoeleinden gehuisvest is;
–		de werklozen tewerkgesteld in het kader van
de PWA-regeling.
Ten slotte is het ook mogelijk om bij cao,
gesloten op ondernemings- of op sectoraal
vlak, af te wijken van de 3-urenregel. In
tegenstelling tot de 1/3-regel, is voor de
ondernemings-cao die voorziet in een afwijking
op de 3-urenregel de goedkeuring van het
paritair comité niet vereist.

Wanneer de deeltijdse arbeidsovereenkomst
prestaties vastlegt die lager liggen dan de
grens van één derde, en wanneer men niet valt
onder een van de uitzonderingen, dan heeft de
betrokken werknemer recht op loon op basis
van de minimale wekelijkse arbeidsduur van
sanctie
één derde van de wekelijkse arbeidsduur van de
voltijds tewerkgestelde werknemer.
In tegenstelling tot de 1/3-regel is bij overtreding van de 3-urenregel niet bepaald dat
ii) de 3–urenregel
de werkgever verplicht wordt het loon uit te
betalen op basis van de door de wet bepaalde
Elke werkperiode moet minimaal drie
minimumgrens. Er kunnen bij overtreding wel
uren bevatten. Het moet gaan om een
strafrechtelijke of administratieve geldboetes
ononderbroken arbeidsperiode. Slechts
worden opgelegd op grond van het Sociaal
een korte pauze is toegestaan.
Strafwetboek. Deze geldboetes worden
vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
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e. publiciteitsvereisten
i) openbaarmaking van de werkroosters
bewaring van een kopie van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
Een kopie van de ondertekende
deeltijdse arbeidsovereenkomst moet
worden bewaard op de plaats waar
het arbeidsreglement kan worden
geraadpleegd. Het is ook toegelaten
dat er slechts een uittreksel van die
arbeidsovereenkomst wordt bewaard
met de werkroosters, de identiteit van
de deeltijdse werknemers waarop zij van
toepassing is, en de handtekening van
de betrokken werknemers en die van de
werkgever.
Het is ook mogelijk om deze arbeidsovereenkomsten of uittreksels elektronisch
te bewaren.
cyclische arbeidsregeling
Wanneer de arbeidsregeling van de
deeltijdse werknemer georganiseerd
is volgens een cyclus, namelijk een
opeenvolging van dagelijkse werkroosters
in een vaste orde die bepaald wordt door
het arbeidsreglement, en die over meer dan
één week gespreid zijn, moet op elk tijdstip
kunnen worden vastgesteld wanneer de
cyclus begint.
variabele werkroosters
De werkregeling is variabel wanneer
de deeltijdse arbeidsovereenkomst de
wekelijkse arbeidsduur vaststelt, zonder
vooraf de dagen en/of uren van de
uurregeling nauwkeurig aan te geven
omdat die telkens verschillen.
In een dergelijk geval moeten de dagelijkse
werkroosters ten minste vijf werkdagen
vooraf ter kennis gebracht worden van de
betrokken werknemers. De termijn van vijf
werkdagen kan gewijzigd worden door
een in het paritair comité gesloten, bij KB
algemeen verbindend verklaarde cao.
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Deze berichten moeten gedurende een
jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de
dag waarop de werkregeling ophoudt van
kracht te zijn.
Het is voldoende dat de kennisgeving van
de uurroosters aan de werknemer op een
betrouwbare, geschikte en toegankelijke
wijze plaatsvindt. De kennisgeving moet
nog steeds schriftelijk gebeuren, maar niet
langer door aanplakking van een bericht.
De huidige termijn van vijf dagen
waarbinnen de werknemers op de
hoogte moeten worden gebracht van
het werkrooster, kan verkort worden tot
minimaal één werkdag via een algemeen
verbindend verklaarde cao. Het bericht
van kennisgeving van de werkroosters
aan de werknemers of een afschrift ervan
moet worden bewaard op de plaats
waar het arbeidsreglement kan worden
geraadpleegd, voor de periode waarbinnen
het werkrooster van kracht is. Vanaf de dag
dat het werkrooster niet langer van kracht
is, dient dit document nog één jaar te
worden bewaard.
Deze verplichtingen tot bekendmaking
gelden niet voor de flexi-jobs.
ii) afwijkingen op het normale deeltijdse
arbeidsrooster
De werkgever die deeltijdse
werknemers tewerkstelt, moet over een
afwijkingsdocument beschikken waarin
alle afwijkingen van de vaste, cyclische
en variabele uurroosters moeten worden
opgetekend. Telkens wanneer er wordt
afgeweken van de werkroosters, moeten
de volgende gegevens in dit document
worden aangeduid naast de naam en de
voornaam van de werknemer en de datum
van afwijking:
– het beginuur en het einduur van het
werk, wanneer de prestaties eindigen
na of aanvangen voor het tijdstip
bepaald in het werkrooster, en dit
bij het begin en het einde van de
prestaties;
– begin van de prestaties, hun einde en
de rustpauzes in geval van prestaties
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uitgevoerd buiten de werkroosters, en
dit op het ogenblik dat deze prestaties
beginnen of eindigen, bij het begin van
elke rustpauze;
– de handtekening van de werknemer
tegenover elke hierboven opgesomde
vermelding;
– minstens één keer per week de
handtekening van de werkgever.
Dit afwijkingsdocument moet echter niet
gebruikt worden indien de werkgever
beschikt over:
• een ander controlemiddel of
document dat werd bepaald bij KB op
voorstel van het paritair comité;
• een register waarin het juiste uur
waarop de werknemer het werk
aanvangt en eindigt, en het begin en
het einde van de rustpauzes worden
vermeld;
• een elektronisch tijdsregistratiesysteem
zoals een prikklok, op voorwaarde
dat minstens eenmaal per week een
blad wordt afgedrukt met dezelfde
vermeldingen als deze die op het
afwijkingsdocument moeten staan.
De afwijkingsdocumenten (ongeacht de
vorm) moeten bewaard worden tot vijf jaar
na het einde van de maand die volgt op het
kwartaal van de inschrijving van de laatste
verplichte vermelding.
Sinds 1 oktober 2017 is de werkgever
verplicht deze afwijkingen ofwel te
registreren in een document ofwel ze
bij te houden via een raadpleegbaar
systeem van tijdsopvolging. Het systeem
van tijdsopvolging moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
– De volgende gegevens bevatten van de
betrokken werknemers:
• identiteit;
• het begin, het einde en de pauzes
van de betrokken werknemer, op het
ogenblik dat de prestaties en pauzes
beginnen en eindigen;
• de periode waarop deze gegevens
betrekking hebben.
– Het systeem van tijdsopvolging bewaart
de gegevens voor de betrokken periode
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en is toegankelijk voor de werknemers en
de inspectie.
– De geregistreerde gegevens moeten
bewaard worden op de wettelijke
bepaalde wijze.
– De vakbondsafvaardiging moet in de
mogelijkheid gesteld worden om haar
bevoegdheden uit te oefenen m.b.t. het
systeem van tijdsopvolging zelf en de
registratie van de gegevens.
iii) sancties bij het niet naleven van de
publiciteitsvereisten
Indien de voorschriften inzake het
openbaar maken van de deeltijdse
uurroosters en het registreren van de
afwijkingen niet werden nageleefd,
dan kunnen deze inbreuken op grond
van het Sociaal Strafwetboek bestraft
worden met een strafrechtelijke of
administratieve geldboete van niveau 3,
of zelfs niveau 4 als de werkgever reeds
eerder een waarschuwing kreeg van de
sociale inspectie. Deze boetes worden
vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Behalve de sancties op grond van
het Sociaal Strafwetboek ontstaat
ook het vermoeden dat de deeltijdse
werknemers voltijdse arbeidsprestaties
hebben geleverd, waardoor de RSZ
socialezekerheidsbijdragen op een voltijds
loon kan eisen.
Het betreft een weerlegbaar vermoeden
dat wettelijk verankerd is in zowel artikel 171
van de Programmawet van 22 december
1989 als in artikel 22ter van de RSZ-wet van
27 juni 1969.
De werkgever kan dus het bewijs leveren
dat de betrokken werknemer niet voltijds
heeft gewerkt.
Dat vermoeden heeft geen betrekking op
de overeenkomst tussen de werkgever en
de deeltijds tewerkgestelde werknemer.
De bedoeling is een betere controle op
de deeltijdse arbeid met het oog op
het voorkomen en het beteugelen van

90

zwartwerk. Het weerlegbare vermoeden
is dan ook gevestigd ten behoeve van de
instellingen en de ambtenaren die met
die controle belast zijn (de RSZ en de
sociale inspectiediensten). Een werknemer
zelf kan er zich niet op beroepen en zal
dus zijn voltijds geleverde prestaties
effectief moeten bewijzen indien hij
loonachterstallen wil bekomen (Cass. 4
oktober 1999, J.T.T. 2000, 156).
let op!
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
beroept zich vaak op bovenstaande
vermoedens en gaat RSZ-bijdragen
heffen alsof de werknemer voltijdse
arbeidsprestaties heeft geleverd. De
regels met betrekking tot de verplichte
openbaarheid van de uurroosters niet
naleven zoals o.m. bewaring op de
arbeidsplaats van een kopie van de
geschreven arbeidsovereenkomst, kan de
werkgever zeer veel geld kosten.
f. beginsel van gelijke behandeling
Deeltijdse werknemers mogen wat hun
arbeidsvoorwaarden betreft niet minder
gunstig behandeld worden dan de voltijdse
werknemers, louter op grond van het feit dat zij
slechts deeltijds werkzaam zijn, behalve als het
verschil in behandeling om objectieve redenen
gerechtvaardigd is.
g. voorrang bij het verkrijgen van een andere
betrekking
De deeltijdse werknemer kan bij zijn werkgever
schriftelijk een aanvraag indienen voor een
voltijdse dienstbetrekking of een andere
deeltijdse dienstbetrekking waardoor hij een
nieuwe arbeidsregeling verkrijgt, waarvan
de wekelijkse arbeidsduur hoger is dan die
van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij
al werkt. De werkgever moet schriftelijk de
ontvangst van die aanvraag bevestigen. Die
ontvangstbevestiging dient uitdrukkelijk te
vermelden dat het indienen van de aanvraag
de mededelingsplicht van vacatures voor de
werkgever met zich meebrengt. De aanvraag
en een afschrift van de ontvangstbevestiging
dienen door de werkgever bewaard te worden.
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De werkgever is dan ook verplicht aan deze
werknemer schriftelijk elke vacante voltijdse
of deeltijdse dienstbetrekking mee te delen
die dezelfde functie betreft als deze die de
werknemer al uitoefent en waarvoor hij de
vereiste kwalificaties bezit.
De deeltijdse werknemer moet een door
de werkgever vacant verklaarde voltijdse of
deeltijdse dienstbetrekking die dezelfde functie
betreft als deze die hij al uitoefent en waarvoor
hij over de vereiste kwalificaties bezit, bij
voorrang verkrijgen als hij daartoe een aanvraag
heeft ingediend.
responsabiliseringsbijdrage sanctioneert
niet-naleving voorrangsregels deeltijdse
werknemers
Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de Regering de werkgevers
aansporen om het beschikbare werk in de
onderneming bij voorrang toe te kennen aan
deeltijdse werknemers met behoud van rechten
die een inkomensgarantie-uitkering genieten
(Programmawet van 25 december 2017).
Werkgevers die vacatures niet bij voorrang
laten invullen door hun deeltijdse werknemers
met inkomensgarantie-uitkering, worden voor
arbeidsovereenkomsten die gesloten worden
sinds 1 januari 2018 gesanctioneerd via een
responsabiliseringsbijdrage.
betrokken werknemers
De responsabiliseringsbijdrage is mogelijk voor
arbeidsovereenkomsten:
− gesloten vanaf 1 januari 2018;
− met een deeltijdse tewerkstelling met
behoud van rechten;
− waarbij de onvrijwillig deeltijdse werknemer
voor de inactieve uren recht heeft op een
inkomensgarantie-uitkering ten laste van de
RVA.
Voor de deeltijdse overeenkomsten die vóór
1 januari 2018 werden gesloten, geldt de
responsabiliseringsbijdrage dus niet.
De responsabiliseringsbijdrage geldt ook enkel
in geval van onvrijwillig deeltijdse werknemers,
deeltijdse werknemers met behoud van rechten
die een inkomensgarantie-uitkering genieten.
De bijdrage geldt niet in geval van vrijwillig
deeltijdse werknemers.
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voorrangsregels deeltijdse werknemers
De werkgever heeft de verplichting om vacante
arbeidsuren bij voorrang aan te bieden aan
deeltijdse werknemers. Deze verplichting is niet
nieuw (Programmawet van 22 december 1989),
en verloopt in grote lijnen als volgt:
1. De deeltijdse werknemer bezorgt de
werkgever een schriftelijke aanvraag voor
een voltijdse tewerkstelling, of een deeltijdse
tewerkstelling met een hogere wekelijkse
arbeidsduur.
2. In een schriftelijke ontvangstbevestiging gaat
de werkgever het engagement aan om de
betrokken werknemer alle vacatures aan te
bieden die overeenstemmen met zijn huidige
functie en passen bij zijn kwalificaties.
3. Vervolgens is de werkgever verplicht de
deeltijdse werknemer schriftelijk elke
voltijdse/deeltijdse vacature mee te delen,
die overeenstemt met zijn huidige functie en
past bij zijn kwalificaties.
4. Een geschikte vacature wordt bij voorrang
ingevuld door de deeltijdse werknemer,
zodat die een voltijdse tewerkstelling bekomt
of een deeltijdse tewerkstelling met een
hogere wekelijkse arbeidsduur.

De werkgever houdt dus best steeds alle
bewijzen bij van het bij voorrang aanbieden
van vacante arbeidsuren aan deeltijdse
werknemers. In twee gevallen is de
responsabiliseringsbijdrage niet verschuldigd:
− Er zijn gedurende één jaar, te rekenen vanaf
de eerste aanvraag van de inkomensgarantieuitkering bij de RVA, geen bijkomende uren
beschikbaar geweest in de functie van de
deeltijdse werknemer.
− De werkgever geeft de bijkomende uren
aan een andere werknemer omdat ze vallen
binnen het huidige werkrooster van de
deeltijdse werknemer.

Het moet dus gaan om dezelfde functie,
ongeacht de plaats van tewerkstelling en
ongeacht de arbeidsvoorwaarden.

duur sanctie
Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf de maand waarin voor het eerst
wordt vastgesteld dat de beschikbare
bijkomende uren niet bij voorrang werden
aangeboden aan de deeltijdse werknemer
met inkomensgarantie-uitkering die hiertoe
een aanvraag indiende. De bijdrage blijft
verschuldigd totdat de werkgever bij voorrang
bijkomende beschikbare uren heeft toegekend
aan deze werknemer. De controle zal gebeuren
op basis van de RSZ-aangiften.

wanneer is de responsabiliseringsbijdrage
verschuldigd?
De werkgever die deze voorrangsregel
niet nakomt tegenover een deeltijdse
werknemer met inkomensgarantieuitkering, wordt gesanctioneerd via de
responsabiliseringsbijdrage.

bedrag responsabiliseringsbijdrage
De bijdrage wordt geïnd door de RSZ, via de
aangifte in de dmfa.
Het gaat om een forfait van 25 EUR:
− per deeltijdse werknemer met
inkomensgarantie-uitkering;
− per maand tijdens dewelke deze werknemer
de vacante uren niet kreeg aangeboden.
De bijdrage wordt op geen enkele manier pro
rata omgerekend.

D. studentenarbeid
a. inleiding
Aangezien studentenarbeid gedurende
bepaalde periodes van het jaar parafiscaal
voordelig is voor bedrijven, doen veel
werkgevers tijdens de zomermaanden een
beroep op studenten. De praktijk leert echter
dat veel ondernemingen de arbeidsrechtelijke,
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socialezekerheidsrechtelijke en fiscale regels
die van toepassing zijn op de tewerkstelling
van studenten, uit het oog verliezen. Deze
regels worden hieronder achtereenvolgens
behandeld.
Eerst dient nog opgemerkt te worden dat het
begrip ‘student’ niet omschreven is door de
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wetgever, maar wel ruim wordt geïnterpreteerd.
Het betreft onder meer studenten die
middelbaar onderwijs, artistiek onderwijs,
hoger technisch onderwijs, hoger onderwijs
of universitair onderwijs volgen. Er wordt
geen leeftijdsgrens opgelegd door de wet. De
hoedanigheid van student neemt in principe
een einde wanneer de gevolgde studie wordt
beëindigd. Indien de student kan aantonen
dat hij andere studies zou kunnen aanvatten
(of voortzetten), is het mogelijk om ook tijdens
de schoolvakantie die onmiddellijk volgt op
het einde van zijn studies nog te worden
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst
voor studentenarbeid.
let op!
Bepaalde categorieën van jongeren kunnen
niet met een arbeidsovereenkomst van
student tewerkgesteld worden en moeten met
een gewone arbeidsovereenkomst worden
tewerkgesteld:
– studenten die langer dan twaalf maanden
ononderbroken werken in dienst van
eenzelfde werkgever, en die hierdoor als
‘gewone’ werknemers worden beschouwd
en met een klassieke arbeidsovereenkomst
moeten worden tewerkgesteld;
– studenten die ingeschreven zijn in een
avondschool, of die onderwijs met een
beperkt leerplan volgen (minder dan 17 uur
per week);
– studenten die bij wijze van stage onbetaalde
arbeid uitvoeren die deel uitmaakt van hun
studieprogramma;
– jongeren die hun voltijdse leerplicht nog niet
hebben beëindigd, en derhalve jonger zijn
dan 16 (of uiterlijk 15) jaar;
– jongeren die buiten het deeltijdse onderwijs
dat zij volgen, ofwel gebonden zijn door
een deeltijdse stage/arbeidsovereenkomst
ofwel door een industriële leerovereenkomst
of een overeenkomst die werd erkend
door de Middenstand, ofwel jongeren die
overbruggingsuitkeringen ontvangen als
deeltijdse studenten.
Buitenlandse studenten, met name diegenen
die afkomstig zijn uit een Lidstaat van de
Europese Unie of een land behorend tot
de Europese Economische Ruimte kunnen
eveneens worden tewerkgesteld met
een overeenkomst voor studentenarbeid.
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Onder bepaalde voorwaarden, onder
meer het beschikken over een geldige
verblijfsvergunning, kunnen niet EERstudenten ook tijdens de schoolvakanties of
desgevallend tijdens het schooljaar zelf worden
tewerkgesteld.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 14 juli 1995
werd aan studenten die alternerend leren de
mogelijkheid ontnomen om een overeenkomst
voor tewerkstelling van studenten te sluiten.
Het Koninklijk Besluit van 10 juli 2017 bracht
hier opnieuw verandering in. Vanaf 1 juli
2017 kunnen studenten die alternerend
leren een overeenkomst voor tewerkstelling
van studenten sluiten onder de volgende
voorwaarden:
– de student moet geen onderwijs of opleiding
volgen of dient niet aanwezig te zijn op de
werkplek;
– de student geniet geen
werkloosheidsuitkering, noch een
inschakelingsuitkering;
– de prestaties dient de student te leveren bij
een andere werkgever dan diegene waarbij
hij zijn praktische opleiding volgt.
b. de arbeidsovereenkomst van de student
inhoud van de arbeidsovereenkomst
In principe is de studentenovereenkomst geen
bijzondere arbeidsovereenkomst. Naargelang
de aard van de arbeid die gepresteerd zal
worden, is de arbeidsovereenkomst een
overeenkomst voor bedienden, arbeiders,
handelsvertegenwoordigers of dienstboden.
De overeenkomst mag betrekking hebben op
elke periode van het jaar (zowel gedurende het
schooljaar als tijdens de schoolvakanties).
De arbeidsovereenkomst van de student dient
enkele specifieke bepalingen te bevatten,
zodat deze overeenkomst verplicht schriftelijk
aangegaan dient te worden, uiterlijk op het
moment dat de student in dienst treedt:
–		de identiteit, de geboortedatum, de
woonplaats en eventueel de verblijfplaats
van de partijen;
–		de datum van het begin en het einde van de
uitvoering van de overeenkomst;
–		de plaats van de uitvoering van de
overeenkomst;
–		een beknopte beschrijving van de uit te
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oefenen functie of functies;
–		de arbeidsduur per dag en per week;
–		de aanvang en het einde van de gewone
arbeidsdag, het tijdstip en de duur van
de rusttijden, de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid;
–		de toepasselijkheid van de
Loonbeschermingswet;
–		het overeengekomen loon of, als dat niet
vooraf vastgesteld kan worden, de wijze en
de berekeningsbasis van het loon;
–		het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
–		de plaats van huisvesting wanneer de
werkgever zich ertoe verbonden heeft de
student te huisvesten;
–		het bevoegde paritair comité;
–		de plaats waar en de manier waarop de
persoon te bereiken is, die overeenkomstig
de Codex voor welzijn op het werk is
aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
–		de plaats waar de door de Codex voor
welzijn op het werk vereiste verbandkist zich
bevindt;
–		in voorkomend geval de namen
en contactmogelijkheden van de
werknemersvertegenwoordigers in de
ondernemingsraad;
–		in voorkomend geval de namen en
de contactmogelijkheden van de
werknemersvertegenwoordigers in het
Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk;
–		in voorkomend geval de namen en de
contactmogelijkheden van de leden van de
vakbondsafvaardiging;
–		het adres en het telefoonnummer van de
interne en externe dienst(en) voor preventie
en bescherming op het werk;
–		het adres en het telefoonnummer van
de Inspectie van de Sociale Wetten van
het district waarin de student wordt
tewerkgesteld.

Voor studenten moet de werkgever steeds
een DIMONA-aangifte doen, zelfs wanneer
zij vallen onder de uitzonderingscategorieën
(extra’s in de horeca, occasionele arbeid,
gelegenheidsarbeiders in de tuinbouw …)
Een kopie van de studentenovereenkomst én
één van het bewijsschrift dat de student het
arbeidsreglement heeft ontvangen, moeten
binnen zeven dagen na aanvang van de
overeenkomst door de werkgever toegestuurd
worden aan de Inspectie van de Sociale
Wetten. Werkgevers die hun verplichtingen in
het kader van de DIMONA-aangifte naleven, zijn
van deze verplichting vrijgesteld.
De overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten wordt bijgehouden op de plaats
waar de student is tewerkgesteld. Na het einde
van de tewerkstelling is de werkgever verplicht
om de studentenovereenkomst nog te bewaren
gedurende een periode van vijf jaar.
opmerking: proefperiode
Het proefbeding is afgeschaft voor de
arbeidsovereenkomsten die een aanvang
hebben genomen vanaf 1 januari 2014.
Het proefbeding dat, in weerwil van deze
afschaffing, alsnog wordt opgenomen
in een arbeidsovereenkomst zal dan
ook geen uitwerking hebben. Op deze
algemene regel is (o.a.) een uitzondering
ingeschreven voor studenten. In dit soort
van arbeidsovereenkomsten zal er een
automatische proefperiode van de eerste 3
arbeidsdagen zijn, zonder enige noodzaak
van een geschreven clausule (art. 127
Arbeidsovereenkomstenwet). Enig proefbeding
kan dan ook maximaal een periode van 3 dagen
behelzen.
de beëindiging van de studentenovereenkomst

Wanneer de laatste acht vermeldingen
voorkomen in het arbeidsreglement,
volstaat het er in de studentenovereenkomst
uitdrukkelijk naar te verwijzen. Op de eerste
werkdag moet de student een afschrift van
dit arbeidsreglement ontvangen. Doet de
werkgever dit niet, dan kan hij strafrechtelijk
gesanctioneerd worden.
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De arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid
dient steeds de begin- en einddatum
te vermelden, zodat de overeenkomst
automatisch en zonder enige vorm van
opzegging een einde neemt bij het
verstrijken van deze termijn. Niettemin kan de
arbeidsovereenkomst ook in de loop van de
overeenkomst beëindigd worden. Wanneer de
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overeenkomst eenzijdig door de werkgever
of de student beëindigd wordt, dienen de
volgende regels in acht te worden genomen:
beëindiging tijdens de proefperiode
De eerste drie arbeidsdagen in uitvoering van
de arbeidsovereenkomst gelden als proef. Tot
bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder
van de partijen de overeenkomst beëindigen,
zonder opzegging noch vergoeding (art. 127
Arbeidsovereenkomstenwet).
beëindiging na de proefperiode

beëindiging als sanctie wegens het niet
vervullen van formaliteiten
De student kan de arbeidsovereenkomst zonder
opzegging en zonder vergoeding beëindigen
als er geen schriftelijke overeenkomst werd
opgemaakt, de overeenkomst niet alle
verplichte vermeldingen bevat, er geen
kopie werd gezonden naar de Inspectie van
de Sociale Wetten of ingeval de DIMONAverplichtingen niet zijn nageleefd. De
werkgever daarentegen moet, als voorgaande
formaliteiten niet vervuld zijn, de gewone
opzeggingstermijnen voor een overeenkomst
van onbepaalde duur naleven.

Als de arbeidsovereenkomst voor de
tewerkstelling van een student wordt beëindigd
na de proefperiode, gelden de volgende
opzeggingstermijnen:
Duur van de
overeenkomst

Opzeg door
werkgever

Opzeg door
werknemer

Tot 1 maand

3

1

kalenderdagen

kalenderdag

7

3

kalenderdagen

kalenderdagen

Meer dan
1 maand

De opzeggingstermijn gaat in op maandag,
volgend op de week waarin de opzegging
betekend werd. De werkgever dient, net zoals
bij een gewone werknemer, de opzegging te
betekenen bij aangetekend schrijven of bij
deurwaardersexploot.
beëindiging in geval van ziekte of ongeval
De werkgever kan een einde stellen aan de
studentenovereenkomst als de student langer
dan zeven kalenderdagen arbeidsongeschikt is
wegens ziekte of ongeval. Hij moet dan wel een
ontslagvergoeding betalen gelijk aan de duur
van de opzeggingstermijn, of het nog te lopen
deel van de opzeggingstermijn.

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie
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op welk loon heeft de student recht?
Situatie op sectorniveau

Student < 21 jaar

Student ≥ 21 jaar

1. Er bestaat een studentenloon of
degressiviteitspercentages voor
studenten op sectorniveau

Ja: zie barema (*)

Ja: zie barema (*)

Neen: ga verder
naar punt 2

Neen: ga verder
naar punt 3

2. Er bestaan
degressiviteitspercentages voor
jongeren op sectorniveau

Ja: zie barema (*)

Niet van toepassing

3. Er is een barema op het niveau
van de sector

Ja: zie barema (*)

Ja: zie barema (*)

Neen: ga verder
naar punt 4

Neen: ga verder
naar punt 4

Ja: zie sectoraal GMMI
(opgelet! bekijk de
modaliteiten op het niveau
van de sector om te bepalen
of het van toepassing is op
de student jonger dan 21
jaar).

Ja: het sectoraal GMMI moet
worden toegepast (let op:
respecteer cao 43).

4. Er bestaat een sectoraal GMMI

Neen: ga verder
naar punt 3

Dit geldt alleen indien de
student tewerkgesteld
is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1
Dit geldt alleen indien de
maand. Werkt de student
student tewerkgesteld is met minder dan 1 maand, dan
een arbeidsovereenkomst
wordt het loon vrij bepaald.
van minstens 1 maand.
Werkt de student minder
dan 1 maand, dan wordt het Neen: ga verder
loon vrij bepaald
naar punt 5

Neen: ga verder
naar punt 5

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie
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5. Er bestaat geen sectoraal
GMMI

De volgende percentages
moeten worden toegepast
op het nationaal GMMI
(cao 50):
– 20 jaar: 94%
– 19 jaar: 88%
– 18 jaar: 82%
– 17 jaar: 76%
– 16 jaar en minder: 70%
Dit geldt alleen
indien de student
tewerkgesteld is met een
arbeidsovereenkomst van
minstens 1 maand. Werkt
de student minder dan
1 maand, dan wordt het
loon vrij bepaald.

6. De student werkt minder
dan 1 maand en er zijn geen
(studenten)lonen of percentages
op niveau van de sector

In deze situatie is er niets
bepaald en is het loon vrij
overeen te komen tussen
de werkgever en de
student.

Het nationaal GMMI moet
worden toegepast.
Dit geldt alleen
indien de student
tewerkgesteld is met een
arbeidsovereenkomst van
minstens 1 maand. Werkt
hij of zij minder dan 1
maand, wordt het loon vrij
bepaald.

In deze situatie is er niets
bepaald en is het loon vrij
overeen te komen tussen
de werkgever en de
student.

*Nagaan of ook het toepasselijk Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GMMI) wordt gerespecteerd

de arbeidsduur (Arbeidswet)
Algemeen geldt dat de student onderworpen is
aan dezelfde regels als de andere werknemers.
Wel bevat de wetgeving enkele specifieke
bepalingen die van toepassing zijn op jeugdige
werknemers onder 18 jaar. Zo wordt onder meer
bepaald dat zij na vier en een half uur werken
een rustpauze moeten krijgen van een half uur.
Werken zij meer dan zes uur per dag, dan geldt
een rustpauze van één uur, waarvan een half
uur aaneengesloten moet worden genomen. In
principe mag een student ook maar 8 uur per
dag werken, maar de Arbeidswet voorziet hier
in bepaalde uitzonderingen. Andere bepalingen
die specifiek werden uitgewerkt, betreffen hun
arbeidsduur, nachtarbeid, overwerk …
c. de sociale zekerheid van de student
is het loon van de student onderworpen aan de
betaling van socialezekerheidsbijdragen?
De sociale zekerheid van de werknemers
is in principe ook van toepassing op
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studenten. Bijgevolg is hun loon onderworpen
aan de betaling en inhouding van
socialezekerheidsbijdragen.
Hier geldt wel een belangrijke uitzondering
waardoor het loon van de studenten
niet onderworpen is aan de betaling van
socialezekerheidsbijdragen maar enkel aan een
kleine solidariteitsbijdrage van in totaal 8,13%
waarvan 5,42% ten laste van de werkgever
en 2,71% ten laste van de werknemer. Het
bijdragepercentage ten laste van de werkgever
moet worden verhoogd met de bijdrage van
0,01 % (enkel geïnd het 1ste en het 2de kwartaal
van het jaar) bestemd voor de financiering van
het Asbestfonds. Voor de toepassing van de
solidariteitsbijdrage dient voldaan te zijn aan de
volgende twee voorwaarden:
–		de student is tewerkgesteld met een
arbeidsovereenkomst voor studenten
–		de student wordt in de loop van één
kalenderjaar niet langer dan 475 uren
tewerkgesteld (door één of meer werkgevers) tijdens periodes van niet-verplichte
aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.
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De telling gebeurt per kalenderjaar, ongeacht
of de studentenovereenkomst het kalenderjaar
overschrijdt.
De overschrijding van de 475 uren studentenarbeid leidt ertoe dat de tewerkstelling bij de
werkgever waar de overschrijding gebeurt
vanaf het 476-ste uur volledig onderworpen
is aan socialezekerheidsbijdragen voor
werknemers. Er zal geen retroactieve regularisatie van de RSZ-bijdragen plaatsvinden op
voorwaarde dat de werkgever in zijn DMFA de
gewerkte dagen bovenop die 475 uren correct
aangeeft als arbeidsdagen met normale RSZbijdragen.
Een wet van 28 juli 2011 (B.S. 19 augustus
2011) heeft een nieuwe bepaling ingevoerd
die in een efficiënter controlesysteem voorziet
voor de RSZ, de zogenaamde ‘Student@
Work’ website. Elke werkgever moet op basis
daarvan een multi-Dimona-aangifte doen,
waarin per kwartaal het aantal werkdagen
studentenarbeid moet worden vermeld
(www.socialsecurity.be/student). Daardoor
zullen de controlediensten de toepassing
van de 475 urengrens daadwerkelijk kunnen
controleren. Positief voor de werkgever is dat
hij zich zo ook kan verzekeren van het feit dat
de student het totaal van 475 uren niet heeft
overschreden (de werkgever zal het restsaldo
van werkdagen kunnen nagaan). Het systeem
waarbij de student zelf de opvolging van het
aantal gepresteerde arbeidsdagen deed en de
werkgever daarvan afhankelijk was, behoort
dus definitief tot het verleden.
Ook de student kan via Student@Work nagaan
hoeveel uren hij nog kan worden tewerkgesteld
als student tegen verminderde sociale
bijdragen. Via deze elektronische tool kan de
student online een attest aanvragen voor een
toekomstige werkgever dat vermeldt hoeveel er
nog over is van de 475 uur die de student mag
werken tegen verminderde sociale bijdragen.
Buiten de algemene uitzondering van nietonderworpenheid tijdens 475 uren bestaan
ook enkele bijzondere gevallen van nietonderworpenheid aan inhouding van de
gewone socialezekerheidsbijdragen:

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie

–		occasionele arbeid (dit is arbeid verricht voor
de behoeften van de huishouding van de
werkgever of van zijn gezin en voor zover die
arbeid niet meer bedraagt dan acht uren per
week bij één of verschillende werkgevers,
bijv. babysitten);
–		voor maximaal 25 arbeidsdagen per
kalenderjaar: bepaalde activiteiten
in de socioculturele sector of voor
sportactiviteiten (o.a. monitor van
vakantiekampen, animator …) tijdens vrije
periodes in het onderwijs;
–		voor maximaal 25 arbeidsdagen per
kalenderjaar tijdens bepaalde periodes:
aanleggen van hopplanten, plukken van
hop en tabak en kuisen en sorteren van
teenwilgen.
kinderbijslag / groeipakket
Ouders ontvangen kinderbijslag tot de leeftijd
van 25 jaar en zolang het kind studeert.
Na de 25ste verjaardag vervalt het recht op
kinderbijslag onherroepelijk, ongeacht of de
jongere in kwestie nog student is.
De vraag rijst natuurlijk of de kinderbijslag
behouden blijft wanneer de student betaald
wordt voor een vakantiejob.
Indien de student werkt, blijft het recht op
kinderbijslag behouden als de tewerkstelling
aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Determinerend hierbij is niet het bedrag dat de
student verdiend heeft, maar wel de periode
waarin er wordt gewerkt en het aantal uren dat
betaald wordt in een kwartaal.
Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag
geregionaliseerd. Voor Vlaanderen is voor
kinderen geboren vanaf 1 januari 2019
de kinderbijslag veranderd naar het zgn.
groeipakket.
Sinds 2019 zijn er dus tussen de verschillende
regio’s verschillen in de voorwaarden m.b.t. het
recht op kinderbijslag bij tewerkstelling van de
student:
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de student woont in het Nederlandse
taalgebied:
Het recht op kinderbijslag/groeipakket
blijft behouden wanneer de student
maximaal 475 uur per jaar werkt via een
studentenovereenkomst en zo geniet van de
solidariteitsbijdrage (zie punt c).
Wanneer de student werkt en de normale
socialezekerheidsbijdragen betaalt, blijft het
recht op kinderbijslag behouden wanneer de
student maximum 80 uur per maand werkt.
Als de jongere meer dan 80 uur werkt in
een maand, valt het recht op kinderbijslag/
groeipakket weg voor die maand.
de student woont in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië:
Een student behoudt het recht op kinderbijslag
in de volgende gevallen:
-		In de loop van het school- of academiejaar
(dus het eerste, het tweede en het vierde
kwartaal) mag de student maximaal 240 uren
per kwartaal werken. Wie de kwartaalgrens
overschrijdt, verliest echter het recht op
kinderbijslag voor het volledige kwartaal.
-		Tijdens de zomervakantie (derde kwartaal)
mag de student die de lessen herneemt
de hele zomervakantie (juli, augustus
en september) werken zonder uur- en
inkomensbeperking.
-		Tijdens de laatste zomervakantie (derde
kwartaal) mag de student die de studies
onderbreekt of beëindigt, maximaal 240
uren werken.
let op!
Enkel de effectief gepresteerde uren worden in
rekening genomen (niet bijvoorbeeld de uren
van betaalde feestdagen).

d. fiscale aspecten

of toegekend aan studenten, wanneer de
volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: :
–		student werkt tijdens één kalenderjaar niet
langer dan 475 uren;
–		met een schriftelijke arbeidsovereenkomst,
voor tewerkstelling voor studenten; en
–		op zijn loon zijn geen
socialezekerheidsbijdragen (uitgezonderd de
solidariteitsbijdrage) verschuldigd.
Voldoet de student aan alle voorwaarden van
vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen en worden er effectief geen gewone
socialezekerheidsbijdragen betaald, dan
moet ook geen bedrijfsvoorheffing worden
ingehouden. Dit geldt voor de periode van
475 uren in één kalenderjaar.
wanneer blijft de student ‘persoon ten laste’?
De student blijft fiscaal ten laste van zijn ouders
als hij op 1 januari van het jaar volgend op het
inkomensjaar deel uitmaakt van het gezin, geen
lonen ontvangt die beroepskosten zijn voor de
ouders en niet méér verdient dan € 3.380 netto
(€ 4.225 bruto) belastbare bestaansmiddelen
per jaar (bedragen inkomstenjaar 2020 –
aanslagjaar 2021).
Een kind van een alleenstaande ouder blijft
fiscaal ten laste als hij niet méér verdient
dan € 4.880 netto (€ 6.100 bruto) (bedragen
inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021). Is de
student fiscaal als gehandicapt te beschouwen
en is hij/zij het kind van een alleenstaande
ouder dan mag hij/zij € 6.200 netto (€ 7.750
bruto) verdienen (bedragen inkomstenjaar
2020 – aanslagjaar 2021).
Om te bepalen of de inkomsten lager liggen
dan deze grenzen, moet er geen rekening
worden gehouden met de eerste schijf van
€ 2.820 van de bruto bezoldigingen verkregen
door studenten in uitvoering van een
studentenovereenkomst (bedrag inkomstenjaar
2020 – aanslagjaar 2021).

is het loon van de student onderworpen aan de
inhouding van bedrijfsvoorheffing?

Opgelet, kinderen die studentenarbeid
verrichten bij hun ouders zelf waarbij de ouders
In principe dient op het loon van een student
het loon aftrekken als bedrijfskosten, zijn geen
bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.
personen ten laste meer voor hun ouders,
Er is echter geen bedrijfsvoorheffing
ongeacht hoeveel loon de ouders het kind voor
verschuldigd op de lonen die worden uitbetaald deze studentenarbeid hebben betaald.

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie
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E. huisarbeid en telewerk
In de zoektocht naar meer flexibiliteit en een
beter evenwicht tussen werk en privéleven
wordt steeds meer gebruikgemaakt van
mogelijkheden zoals huiswerk en telewerk.

formaliteiten

Voor elke huisarbeider dient een afzonderlijk
geschrift te worden opgesteld uiterlijk op
het ogenblik van indiensttreding waarin een
a. huisarbeider
aantal verplichte vereisten moeten worden
opgenomen:
definitie
–		wat de werkgever betreft: de naam, de
voornamen en de hoofdverblijfplaats of de
Onder ‘huisarbeiders’ worden verstaan de
firmanaam en de maatschappelijke zetel
werknemers (arbeiders of bedienden) die tegen
en, in voorkomend geval, de benaming
loon arbeid verrichten onder het gezag van een
waaronder de werkgever zich tot het publiek
werkgever, in hun woonplaats of op elke andere
richt;
door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder
–		wat de werknemer betreft: de naam, de
het toezicht of de rechtstreekse controle van
voornamen en de hoofdverblijfplaats;
deze werkgever staan.
–		het overeengekomen loon of, ingeval dat
niet kan worden vastgesteld, de wijze en de
De wet stelt dus 2 voorwaarden voor het statuut
grondslag voor de berekening van het loon;
van huisarbeider:
–		de vergoeding van de kosten die verbonden
- de keuze van de plaats van tewerkstelling
zijn aan de huisarbeid;
door de werknemer; en
–		de plaats of de plaatsen die de huisarbeider
- de afwezigheid van rechtstreekse controle
gekozen heeft om zijn werk te verrichten;
door de werkgever.
–		een beknopte beschrijving van het
overeengekomen werk;
Ook de werknemer die zijn arbeidsprestaties
-		de overeengekomen arbeidsregeling en/
slechts gedeeltelijk thuis levert, kan worden
of werkrooster en/of het overeengekomen
beschouwd als een huisarbeider.
minimale volume van de prestaties;
-		het bevoegde paritair comité.
De telefonische bereikbaarheid van de
werknemer en het bestaan van een online
sancties bij ontbreken van deze formaliteiten
verbinding met de werkgever laten geen
toezicht of rechtstreekse controle van de
Indien het geschrift van de huisarbeider deze
werkgever toe op werkzaamheden die de
vermeldingen niet bevat, heeft de huisarbeider
werknemer uitvoert in zijn eigen woonplaats.
de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst
onmiddellijk te beëindigen. Hierop geldt één
De huisarbeider kan zowel een arbeidersuitzondering: indien het bedrag van de kosten
als een bediendestatuut hebben. Maar
niet wordt gepreciseerd, geldt een bedrag
een handelsvertegenwoordiger kan geen
van 10% van het loon als vergoeding van de
huisarbeider zijn.
aan de huisarbeid verbonden kosten, tenzij
de werknemer met verantwoordingsstukken
verplichtingen voor de werkgever
aantoont dat de werkelijke kosten hoger liggen
dan 10% van het loon.
Indien de omstandigheden van het huiswerk
dat vereisen, is de werkgever verplicht de
schorsing van de arbeidsovereenkomst
nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter
voor huisarbeid
beschikking te stellen en het loon te betalen
naar plaats, tijd en wijze zoals overeengekomen. Behalve de specifieke vermeldingen die
moeten worden opgenomen in de arbeids-
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overeenkomst, gelden ook nog een aantal
specifieke bepalingen inzake de schorsing van
de arbeidsovereenkomst. Een huisarbeider
heeft slechts recht op een gewaarborgd
dagloon bij arbeidsongeschiktheid indien hij
op forfaitaire wijze wordt betaald. Gelet op
het gebrek aan controlemogelijkheden voor
de werkgever bij huisarbeid legt de wetgever
de huisarbeider ook de verplichting op om
de werkgever onmiddellijk te verwittigen bij
arbeidsongeschiktheid en binnen twee dagen
een geneeskundig getuigschrift over te maken.
Hetzelfde geldt bij afwezigheid wegens
sollicitatieverlof; ook hier zal slechts loon
moeten worden betaald indien de huisarbeider
op forfaitaire wijze wordt betaald.
b. telewerker
definitie
Telewerkers daarentegen zijn werknemers die,
door gebruikmaking van informatietechnologie,
op regelmatige basis en niet incidenteel
werkzaamheden buiten de bedrijfslocatie
uitvoeren die ook in de bedrijfslocatie zouden
kunnen worden uitgevoerd.
Essentieel in deze definitie is dat de telewerker
zelf kiest waar hij de werkzaamheden
uitoefent: bij hem thuis of op elke andere
door hem gekozen plaats. Werknemers die
tewerkgesteld worden in een satellietkantoor
van de werkgever worden niet als telewerkers
beschouwd.
op vrijwillige basis
Telewerk gebeurt op vrijwillige basis, zowel
voor werknemer als werkgever, en de
beslissing tot telewerk kan genomen worden
bij aanvang of tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
formaliteiten
Vereist is wel dat uiterlijk bij de aanvang van
het telewerk een schriftelijke overeenkomst
wordt opgesteld betreffende het telewerk. Voor
de lopende arbeidsovereenkomsten moet een
schriftelijk bijvoegsel opgesteld worden. De
volgende schriftelijke vermeldingen moeten

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie

verplicht worden opgenomen:
–		de frequentie van het telewerk, eventueel
de dagen waarop telewerk wordt verricht en
eventueel de dagen/uren van afwezigheid in
de onderneming;
–		de ogenblikken (periode) waarop de
telewerker bereikbaar moet zijn en via welke
middelen (gsm, e-mail etc.);
–		de ogenblikken waarop de telewerker
een beroep kan doen op technische
ondersteuning;
–		de nadere regels die bepalen hoe de
werkgever kosten verbonden aan het
telewerk zal vergoeden of betalen;
–		de voorwaarden en nadere regels voor een
terugkeer naar de bedrijfslocatie van de
werkgever, de wijze van kennisgeving en de
wijze van verlenging van het telewerk;
–		de plaats die de telewerker heeft gekozen
om het telewerk uit te voeren.
sanctie
De sanctie op het ontbreken van een dergelijke
schriftelijke overeenkomst bestaat erin dat de
telewerker het recht heeft om terug te keren
naar zijn werkzaamheden op de bedrijfslocatie
van de werkgever.
aanvullende voorwaarden telewerk
In essentie genieten telewerkers dezelfde
rechten als de werknemers die in de
bedrijfslocatie van de werknemer werken,
maar er kunnen wel aanvullende collectieve of
individuele arbeidsovereenkomsten worden
gesloten rekening houdend met de bijzondere
kenmerken van het telewerk.
De telewerker moet verplicht worden ingelicht
over de aanvullende voorwaarden inzake
telewerk zoals:
– de beschrijvingen van de uit te overeen
werkzaamheden in het kader van telewerk;
– de afdeling van de onderneming waaraan hij
verbonden is;
– de identificatie van zijn directe meerdere
of andere personen tot wie hij zich kan
richten met vragen van beroepsmatige of
persoonlijke aard;
– de regelingen voor rapportering.

101

arbeidsduur van de telewerker

c. occasioneel telewerk

Bovendien organiseert de telewerker zelf
zijn werk binnen de in de onderneming
geldende arbeidsduur. Er gelden voor hem
dezelfde werkbelasting en prestatienormen
als voor vergelijkbare werknemers die hun
werkzaamheden op de bedrijfslocatie van
de werkgever uitvoeren. Op de werkgever
rust de verplichting ervoor te zorgen dat
de telewerker niet geïsoleerd geraakt, door
bijvoorbeeld regelmatig contacten in te
plannen met collega’s en toegang te geven
tot informatie over de onderneming. Hiervoor
kan de werkgever de telewerker op geregelde
tijdstippen terugroepen naar de onderneming.

principe

apparatuur en defecten
De werkgever moet de telewerker de nodige
apparatuur ter beschikking stellen, en die
apparatuur installeren en onderhouden.
Indien de werknemer zijn eigen apparatuur
gebruikt, zijn de kosten hieraan verbonden
voor rekening van de werkgever. Indien de
telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt,
zijn de aan het telewerk verbonden kosten
inzake installatie van informaticaprogramma’s,
werking en onderhoud alsook de kosten inzake
afschrijving van de apparatuur voor rekening
van de werkgever. Ook de kosten voor verlies
en beschadiging van de gebruikte apparatuur
zijn voor rekening van de werkgever. Op zijn
beurt dient de telewerker zorg te dragen
voor het aan hem ter beschikking gestelde
materieel.
opmerking
In de praktijk zal het er vaak op neerkomen
dat telewerkers hun werkzaamheden van
thuis uitoefenen, waardoor telewerk veel
gelijkenissen vertoont met huisarbeid. Toch
hebben de sociale partners ervoor geopteerd
de telewerkers grotendeels uit te sluiten van
de wetsbepalingen op huisarbeid, wat in de
praktijk verwarring kan veroorzaken bij het
gebruiken van beide begrippen. Het valt
te betreuren dat de wetgever er niet voor
geopteerd heeft de regels met betrekking tot
huisarbeid en telewerk te harmoniseren en
het onderscheid eens en voor altijd weg te
werken.
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Tot voor kort was telewerk op basis van de
bestaande wetgeving alleen structureel
mogelijk. Via de wet van 5 maart 2017 inzake
wendbaar en werkbaar werk heeft de wetgever
ervoor geopteerd de bestaande regeling uit te
breiden tot occasioneel telewerk. Dat houdt in
dat de werknemer op bepaalde dagen gebruik
zou kunnen maken van occasioneel telewerk
indien zijn functie en/of activiteit dat toelaat
en omdat hij zijn werk op deze specifieke
ogenblikken niet kan uitoefenen als gevolg
van:
– overmacht: bv. treinstakingen, autopech
of thuiswerkalarm van het KMI waarbij
werkgevers en werknemers bij code oranje
of rood omwille van de verwachting van
ernstige verkeershinder ingevolge de slechte
weersomstandigheden worden opgeroepen
om zo veel mogelijk thuis te werken; of
– om persoonlijke redenen: bv. geen opvang
voor de kinderen, bezoek aan de dokter of
tandarts, bezoek van een technicus, het
vervullen van administratieve formaliteiten
waar een aanwezigheid in persoon vereist is.
Opgepast, de werknemer die tijdens zijn
tewerkstelling in het kader van telewerk de
arbeidsprestaties moet onderbreken (bv. voor
een doktersbezoek) moet diezelfde nietgepresteerde uren diezelfde dag nog inhalen.
procedure
De werknemer dient het occasionele telewerk
binnen een redelijke termijn aan te vragen
bij de werkgever. Hij deelt hierbij de redenen
van zijn aanvraag mee. De werkgever neemt
vervolgens een beslissing:
1.		Indien de werkgever de aanvraag weigert,
informeert hij de betrokkene zo snel
mogelijk schriftelijk van de beweegredenen
van deze beslissing (op papier of
elektronisch).
2.		Indien de werkgever het telewerk toestaat,
worden er tussen werkgever en werknemer
in onderling akkoord specifieke afspraken
gemaakt over de uitvoering van dit
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telewerk, onder andere met betrekking tot
de volgende elementen:
– de eventuele terbeschikkingstelling van
de nodige apparatuur en technische
ondersteuning (bv. van een laptop);
– de eventuele bereikbaarheid van de
werknemer tijdens het occasionele telewerk;
– de eventuele vergoeding door de
werkgever van de kosten verbonden aan het
occasionele telewerk.
Het is ook mogelijk om een kader
uiteen te zetten voor het aanvragen van
occasioneel telewerk in een collectieve
arbeidsovereenkomst of een arbeidsreglement.
Dit kader moet dan voorzien in de volgende
elementen:
–		de functies en/of de activiteiten binnen
de onderneming die verenigbaar zijn met
occasioneel telewerk;
–		de procedure om het occasionele telewerk
aan te vragen en toe te staan;
–		de eventuele terbeschikkingstelling door
de werkgever van de nodige apparatuur en
technische ondersteuning;
–		de eventuele bereikbaarheid van de
werknemer tijdens het occasionele
telewerk;
–		de eventuele vergoeding van de kosten
verbonden aan het occasionele telewerk
(bv. een (forfaitaire) kostenvergoeding voor
het gebruik van de persoonlijke computer
en internetverbinding van de werknemer).

geen recht
Occasioneel telewerk is geen recht van de
werknemer. De werkgever kan de aanvraag van
de werknemer weigeren, maar is wel verplicht
deze weigering te motiveren.
Bijvoorbeeld om redenen die verband
houden met de werking van de dienst of
de onderneming, zoals bijvoorbeeld een
vergadering waarbij de aanwezigheid van
de werknemer absoluut noodzakelijk is; of
omwille van een oneigenlijk gebruik van de
mogelijkheid op occasioneel telewerk, zoals
bijvoorbeeld bij buitensporig aanvragen.
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d. bescherming van telewerkers bij een
arbeids(weg)ongeval
De Belgische arbeidsongevallenwetgeving
was niet afgestemd op telewerken. De wet
van 21 december 2018 houdende diverse
bepalingen in sociale zaken, die in werking
trad op 27 januari 2019, is tegemoetgekomen
aan deze lacune. Een arbeidsongeval of
arbeidswegongeval van een telewerker zal
voortaan gemakkelijker erkend en vergoed
worden in het kader van de wettelijke
arbeidsongevallenregeling.
Het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet wordt aangevuld met een
definitie van de begrippen ‘telewerk’ en
‘telewerker’, zodat zowel structurele als
occasionele telewerkers voortaan dezelfde
bescherming genieten in het geval van een
arbeids(weg)ongeval.
Ook het wettelijk vermoeden ten gunste van de
structurele telewerker - op grond waarvan het
ongeval overkomen aan de telewerker geacht
wordt hem te zijn overkomen door en tijdens
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd uitgebreid tot de occasionele telewerker.
Dit vermoeden geldt dus niet alleen wanneer
een schriftelijke overeenkomst (waarin de
plaats en de uren waarop het telewerk wordt
uitgevoerd is opgenomen) bestaat, maar ook
indien deze worden vermeld in een ander
document dat telewerk toestaat. Dit kan
bijvoorbeeld een cao, het arbeidsreglement,
maar ook een e-mail of een brief zijn.
Ten slotte wordt het traject dat een telewerker
aflegt van zijn woonplaats naar de school of
opvangplaats van zijn kinderen, en omgekeerd,
gelijkgesteld met de arbeidsweg, waardoor de
telewerker die een ongeval overkomt tijdens
dit traject van nu af aan gedekt zal worden
door de arbeidsongevallenverzekering van
de werkgever. Het traject van de woonplaats
van de telewerker naar de plaats waar hij zijn
eetmaal neemt of aanschaft, en omgekeerd,
wordt eveneens gelijkgesteld met de
arbeidsweg.
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F. flexi-jobs
a. inleiding
Op 1 december 2015 werden in de Horeca
de flexi-jobs ingevoerd. De flexi-jobs maken
deel uit van een groter Horeca-plan met ook
nog andere maatregelen en zijn bedoeld om
een noodlijdende sector ter hulp te schieten
en meer in het bijzonder om de nadelen
verbonden aan de invoering van de witte kassa
te verzachten.
Sinds 1 januari 2018 werd het systeem van de
flexi-jobs uitgebreid naar de detailhandel en
naar de gepensioneerden.
Een flexi-job maakt het mogelijk om bij te
klussen in één van de betrokken sectoren tegen
een fiscaal vriendelijk loon.

Zowel in kwartaal T als in kwartaal T-3 moeten
er dus een aantal voorwaarden nageleefd zijn.
Het kwartaal T is het kwartaal waarin de flexi-job
uitgeoefend wordt, het kwartaal T-3 is het 3de
kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de
flexi-job.
Een tewerkstelling in het kader van een flexijob is slechts mogelijk wanneer de betrokken
werknemer in kwartaal T-3 bij één of meer
andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft
die minstens gelijk is aan 4/5 van een voltijdse
job van een referentiepersoon in de sector.
Bijvoorbeeld: Om in de maanden april, mei en/
of juni 2020 een flexi-job te kunnen uitoefenen,
moet de werknemer gedurende tenminste 4/5
tewerkgesteld zijn geweest door één of meer
andere werkgever(s) gedurende de maanden
juli, augustus en september 2019.

b. toepassingsgebied
Aanvankelijk waren de flexi-jobs enkel van
toepassing voor de werknemers en werkgevers
die onder het toepassingsgebied van paritair
comité 302 ressorteren (hotels, restaurants,
cafés,…).
Sinds 1 januari 2018 werden de flexi-jobs
uitgebreid naar de detailhandel of de
kleinhandel die ressorteren onder P.C. 118.03,
119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314 (bakkers,
slagers, kappers, supermarkten,…). Sinds 1
januari 2018 kunnen ook gepensioneerden
(al wie een ouderdoms-, rust-, of
overlevingspensioen geniet) een flexi-job
uitoefenen.
Ook uitzendwerk als flexi-jobwerknemer is
mogelijk, op voorwaarde dat de gebruiker
onder één van voornoemde paritaire comités
ressorteert.
c. voorwaarden

Die tewerkstellingsvoorwaarde wordt elk
kwartaal gecontroleerd bij de Dimona-aangifte.
Daarnaast mag de werknemer in kwartaal
T geen arbeidsovereenkomst voor 4/5 of
meer hebben bij dezelfde werkgever waar
hij de flexi-job uitoefent. Bovendien mag
hij niet in een periode zitten die gedekt is
door een verbrekingsvergoeding of een
ontslagcompensatievergoeding ten laste van
de werkgever waar de flexi-job uitgeoefend
wordt, noch een opzegtermijn presteren bij de
werkgever waar hij de flexi-job uitoefent.
De voorwaarde van tewerkstelling in kwartaal
T-3 is niet van toepassing wanneer de flexijobwerknemer een gepensioneerde is. Voor hen
geldt als referentiekwartaal kwartaal T-2.
Bijvoorbeeld: Een gepensioneerde die met
pensioen gaat in januari 2020, kan ten vroegste
vanaf juli 2020 worden tewerkgesteld als flexijobwerknemer.

Een flexi-job is een job om bij te klussen en
veronderstelt dus dat men reeds een hoofdjob
heeft.

terug naar inhoud variabel !!!
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d. formaliteiten
1 raamovereenkomst
De werknemer en de werkgever moeten
voorafgaandelijk aan de aanvang van
de eerste tewerkstelling met een flexijobarbeidsovereenkomst een schriftelijke
raamovereenkomst sluiten die een aantal
vermeldingen moet bevatten:
• de identiteit van de partijen;
• de wijze waarop en de voorafgaande termijn
waarbinnen de flexi-jobarbeidsovereenkomst
door de werkgever aan de werknemer moet
worden voorgesteld;
• een beknopte beschrijving van de uit te
oefenen functie(s);
• het flexiloon.
Indien er geen raamovereenkomst
wordt gesloten of deze niet alle
verplichte vermeldingen bevat, dan
kan de arbeidsovereenkomst die in dit
kader gesloten wordt, niet als een flexijobarbeidsovereenkomst beschouwd worden.
let op!
Het sluiten van de raamovereenkomst
houdt voor de partijen niet de verplichting
in om nadien één of meerdere flexijobarbeidsovereenkomsten te sluiten. De
werkgever heeft niet de verplichting om
een flexi-jobarbeidsovereenkomst aan de
werknemer voor te stellen. Zoals bevestigd
door het Grondwettelijk Hof (in een arrest
van 28 september 2017, nr. 107/2017) heeft
de werknemer niet de verplichting om op dit
voorstel in te gaan. De raamovereenkomst
creëert als essentieel element binnen het
kader van de flexibele tewerkstelling enkel het
juridisch kader om te vermijden dat de partijen
telkens opnieuw het flexi-loon bij elk voorstel
moeten onderhandelen.
2 de flexi-jobarbeidsovereenkomst
Naast de raamovereenkomst moeten
werkgever en werknemer per tewerkstelling een arbeidsovereenkomst
sluiten. Een arbeidsovereenkomst voor
een flexi-jobwerknemer is steeds een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of
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voor een bepaald werk, nooit van onbepaalde
duur. De overeenkomst kan zowel mondeling
als schriftelijk worden gesloten en kan
zowel voltijds als deeltijds zijn. Een flexijob kan zowel met een vast of een variabel
werkrooster worden uitgeoefend. De flexijobarbeidsovereenkomst valt onder de regels
van de Arbeidsovereenkomstenwet, behoudens
de uitzonderingen die in de wet op de flexi-jobs
staan.
Het Grondwettelijk Hof heeft in hetzelfde
arrest van 28 september 2017 geoordeeld dat
bij een deeltijdse uitoefening van een flexijob de wettelijke regels m.b.t. de publicatie
en controle van de variabele uurroosters niet
moeten nageleefd worden. Het is verantwoord
dat er in de flexi-job regeling een specifiek
registratiesysteem is voorzien waarbij de
werkgever voor elke flexi-jobwerknemer
het begin- en einduur van de tewerkstelling
dagelijks moet bijhouden.
De werkgever van een flexi-werknemer heeft de
verplichting om de kaderovereenkomst en de
(schriftelijke) flexi-jobarbeidsovereenkomst te
bewaren op de plaats van de tewerkstelling van
de flexi-jobwerknemer.
e. dimona FLX
Voor een flexi-jobwerknemer moet er een
Dimona-aangifte ‘FLX’ worden gedaan.
Wanneer er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, dan moet de aangifte gebeuren per
tewerkstellingsperiode, zij het maximum per
kwartaal. Omdat er elk kwartaal moet nagegaan
worden of aan de minimale prestatiecriteria
van kwartaal T-3 is voldaan, moet de Dimonaaangifte IN en OUT steeds per kwartaal
gebeuren.
Wanneer het gaat om een mondelinge arbeidsovereenkomst, dan moet er per dag een
Dimona gebeuren met vermelding van het
begin- en einduur.
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let op!
Indien de Dimona-aangifte laattijdig gebeurt,
zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen
verschuldigd.

Door een aanpassing voortvloeiend uit een
indexoverschrijding, bedraagt vanaf
1 september 2018 het minimumbedrag van het
flexi-uurloon € 9,36 en het flexi-vakantiegeld
€ 0,72 per uur (in totaal dus € 10,08).

f. het flexiloon
Het flexiloon is het nettoloon dat de flexijobwerknemer ontvangt voor zijn prestaties.
Het bedrag wordt afgesproken in de raamovereenkomst. Het is een nettoloon waarop
de werknemer geen RSZ of belastingen moet
betalen. De werkgever is enkel een bijzondere
patronale bijdrage verschuldigd van 25%.

Eventuele toeslagen voor bijvoorbeeld
nachtarbeid of zondagwerk zijn eveneens
verschuldigd volgens de toepasselijke
bepalingen.
De flexi-jobwerknemer bouwt op basis van het
flexiloon volledige sociale rechten op.

In het kader van een flexi-job heeft de
werknemer recht op een loon (bruto is netto
aangezien er geen inhoudingen zijn) dat
niet lager mag zijn dan € 8,82 per uur (nietgeïndexeerd). Eveneens wordt, samen met
ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald
van € 0,68 per uur (niet-geïndexeerd),
totaal dus € 9,50 per uur).

04 taalgebruik
Het is van vitaal belang in een Belgisch
contract zorgvuldig na te gaan in welke taal
het arbeidscontract moet worden opgesteld.
Men mag zich hierbij niet laten leiden door
het feit dat het bedrijf vanwege bepaalde
policies wereldwijd bijvoorbeeld het Engels
wil doordrukken. Bij een verkeerde taal zijn de
gevolgen immers draconisch.
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Het taalgebruik bij de sociale relaties in ons
land wordt verplicht beheerst door drie
teksten: de Bestuurstaalwet van 18 juli
1966, het Nederlandse Taaldecreet van
19 juli 1973 en het Franse Taaldecreet van
30 juni 1982. Het Nederlandse Taaldecreet
en het Franse Taaldecreet gelden in de
respectieve taalgebieden, uitgezonderd
in de faciliteitengemeenten. In de
faciliteitengemeenten en in het tweetalige
gebied van Brussel-Hoofdstad telt enkel de
Bestuurstaalwet.
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A. welke taal voor welke werknemer?
Het criterium om uit te maken welke wettekst
van toepassing is, is de exploitatiezetel van
het bedrijf. De taal van het gebied waarin
de exploitatiezetel gelegen is, is met andere
woorden doorslaggevend.
De exploitatiezetel kan worden omschreven
als: ‘iedere vestiging of ieder centrum van
activiteit met enige standvastigheid waaraan
personeel gehecht is, en waar de sociale
contacten tussen de twee partijen in principe
plaatshebben’. Het is doorgaans daar dat de
opdrachten en instructies gegeven worden
aan het personeel, daar waar de mededelingen
gedaan worden aan de werknemers, en waar
de werknemers zich tot hun werkgever richten.
De plaats waar de individuele arbeidsovereenkomst gesloten werd, waar de maatschappe-

lijke zetel gevestigd is, of waar de werknemers
tewerkgesteld worden, is zonder belang.
Partijen kunnen niet onderling overeenkomen
of een werknemer al dan niet verbonden is aan
een welbepaalde exploitatiezetel aangezien de
taalregelingen van openbare orde zijn.
Een bijzonder probleem stelt zich wanneer
de werkgever tijdens de duur van de
tewerkstelling zijn exploitatiezetel overbrengt
naar een ander taalgebied. Hoewel de
arbeidsovereenkomst destijds bijvoorbeeld
rechtsgeldig in het Nederlands werd opgesteld,
is het zo perfect mogelijk dat de ontslagbrief
in het Frans opgesteld dient te worden.
De ligging van de exploitatiezetel is op elk
ogenblik bepalend voor de taal en dus voor de
geldigheid van het document!

B. welke sociale betrekkingen?
De taal die door de respectieve wetteksten
voorgeschreven wordt, moet worden
toegepast in de sociale contacten tussen
werkgever en werknemer. Dat omvat de
arbeidsovereenkomst, bonusplannen,
opzeggingsbrieven, arbeidsreglement, …
Het is de werkgever die de taalwetgeving
dient te respecteren, niet de werknemer.
Er is nog enige betwisting over het feit of
het Nederlandse Taaldecreet al dan niet
op werknemers van toepassing is, maar de
meerderheid van de rechtspraak meent van
niet.
voorbeeld
De arbeidsrechtbank van Antwerpen verklaarde
dat e-mails van een persoon die werkgever
is of belast is met werkgeversgezag onder
het toepassingsgebied van het Nederlandse
Taaldecreet vallen. Daardoor werden deze
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e-mails absoluut nietig verklaard (zie punt
3.E.a). E-mails van de werknemer aan de
werkgever en e-mails tussen werknemers vallen
volgens hetzelfde vonnis echter niet onder
het toepassingsgebied van het Taaldecreet,
waardoor de werkgever zich hierop wel kan
beroepen.
Concreet gezien moeten alle akten en
bescheiden die bij de wetten en reglementen
zijn voorgeschreven en die bestemd zijn voor
het personeel, opgesteld worden in de taal van
het gebied waarin de exploitatiezetel van het
bedrijf van de werkgever gelegen is.
Het Nederlandse Taaldecreet legt de
Nederlandse taal op voor de sociale
betrekkingen, individueel en collectief,
schriftelijk of mondeling.
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C. de taalgebieden
België is opgedeeld in vier taalgebieden: het
Nederlandse, het Franse, het Duitse en Brussel–
Hoofdstad.
het Nederlandse taalgebied omvat:
De provincies Antwerpen, Limburg, Oost–
Vlaanderen, West–Vlaanderen en Vlaams–
Brabant.
het Franse taalgebied omvat:
De provincies Henegouwen, Luxemburg,
Namen en Waals–Brabant en de provincie
Luik, behalve de gemeenten die in het Duitse
taalgebied vallen.

het Duitse taalgebied omvat:
De gemeenten: Eupen, Eynatten, Hauset,
Hergenrath, Kelmis, Kettenis, Lontzen,
Neu–Moresnet, Raeren, Walhorn, Amel,
Bullingen, Butgenbach, Crombach, Elsenborn,
Heppenbach, Lommersweiler, Manderfeld,
Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath,
Sankt–Vith, Schoenberg en Thommen.
Brussel–Hoofdstad omvat:
Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere,
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem,
Schaarbeek, Sint–Agatha–Berchem, Sint–Gillis,
Sint–Jans–Molenbeek, Sint–Joost–ten–Node,
Sint–Lambrechts–Woluwe, Sint–Pieters–
Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal–Bosvoorde.

D. de toepasselijke taal
Nederlands
taalgebied

Nederlands

Frans taalgebied

Frans (bijkomend
gebruik van een taal
naar keuze is mogelijk)

Duits taalgebied

Duits

Brussel–Hoofdstad

Nederlands of
Frans volgens taal
werknemer

Alle gemeenten uit het Duitse taalgebied zijn
faciliteitengemeenten en hebben een bijzonder
statuut. Daarnaast hebben ook de volgende
gemeenten een bijzonder taalstatuut:
In de zes randgemeenten rond Brussel
(Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, SintGenesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem)
moet in sociale betrekkingen Nederlands
worden gebruikt.
de taalgrensgemeenten
In de faciliteitengemeenten gelegen in het
Waals Gewest, hierna opgesomd, moet het
Frans worden gebruikt:
– in het arrondissement Verviers, de
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gemeenten: Bellevaux-Ligneuville, Bevercé,
Faymonville, Malmédy, Robertville en
Weismes. Ook genoemd ‘gemeenten uit het
Malmedyse’;
–		in het arrondissement Moeskroen, de
gemeenten: Dottenijs, Herseaux, Houthem,
Komen, Luingne, Moeskroen, Neerwaasten,
Ploegsteert en Waasten;
–		in het arrondissement Zinnik, de gemeenten:
Edingen, Lettelingen en Mark;
–		in het arrondissement Aat, de gemeente
Vloeberg.
In de volgende faciliteitengemeenten, gelegen
in het Vlaams Gewest, moet het Nederlands
worden gebruikt:
–		in het arrondissement Ieper,
de gemeente Mesen;
–		in het arrondissement Kortrijk,
de gemeenten: Helkijn en Spiere;
–		in het arrondissement Oudenaarde,
de gemeente Ronse;
–		in het arrondissement Halle-Vilvoorde,
de gemeente Bever;
–		in het arrondissement Tongeren,
de gemeenten: Herstappe, Moelingen,
Remersdaal, ‘s-Gravenvoeren, Sint-MartensVoeren, Sint-Pieters-Voeren en Teuven.
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E. de sancties
a. nederlandse Taaldecreet
Het niet naleven van de bepalingen uit het
Vlaamse Decreet van 19 juli 1973 heeft de
absolute nietigheid van handelingen en/of
documenten tot gevolg.
Dit decreet werd in 2013 nog aangepast naar
aanleiding van een arrest van het Europees Hof
Van Justitie (C-202/11, dd. 16 april 2013) waarbij
werd geoordeeld dat deze strenge sanctie
inging tegen het beginsel van vrij verkeer
van werknemers. Vooral de verplichting
om ook arbeidsovereenkomsten met een
grensoverschrijdend karakter uitsluitend in het
Nederlands op te stellen bleek problematisch
te zijn (cf. infra).
voorbeeld
Zo zal de werkgever zich bijvoorbeeld niet
kunnen beroepen op het scholingsbeding of
het concurrentiebeding of zal het ontslag om
dringende redenen nietig zijn!
De nietigheid mag echter in geen geval nadeel
berokkenen aan de werknemer. Men kan
bijvoorbeeld de nietigheid niet inroepen om
het overeengekomen loon dan niet te moeten
betalen.
voorbeeld
Indien na het einde van de arbeidsrelatie een
dading in een foute taal wordt gesloten, heeft
dit tot gevolg dat deze absoluut nietig is en dat
de werkgever er zich niet op kan beroepen.
Aangezien de werknemer geen nadeel van
deze nietigheid mag ondervinden, kan hij zich
wel beroepen op bepalingen die voordelig zijn
voor hem.
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Wanneer de rechter de nietigheid ambtshalve
vaststelt, wordt automatisch de vervanging van
de betrokken stukken bevolen. Slechts vanaf
de dag van de vervanging van het stuk wordt
de nietigheid opgeheven. De datum van het
nieuwe stuk werkt dus niet terug.
Naast de nietigheid, bestaat er ook de
theoretische mogelijkheid tot veroordeling
tot gevangenisstraf en strafrechtelijke of
administratieve boetes.
b. franse Taaldecreet
Bij schending van bepalingen van het Franse
Taaldecreet, geldt eveneens de absolute
nietigheid. Ook hier kan een correcte versie de
nietigheid slechts voor de toekomst opheffen.
c. bestuurstaalwet
Een overtreding van de Bestuurstaalwet, die de
taalregeling inhoudt voor Brussel-Hoofdstad,
het Duitse taalgebied, de randgemeenten
en de taalgrensgemeenten, heeft tot gevolg
dat de ongeldige stukken niet tegenstelbaar
zijn. Dit is met andere woorden een relatieve
nietigheid. Voor dergelijke documenten
bestaat de mogelijkheid tot verbetering wel.
De vervanging van een stuk door een dat in de
correcte taal werd opgesteld, werkt terug tot
op de datum van het oorspronkelijke ongeldige
stuk.
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F. het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese
unie en het Nederlandse Taaldecreet
Het Europees Hof van Justitie oordeelde in een
arrest van 16 april 2013 (zaak C-202/11) dat het
Nederlandse Taaldecreet strijdig is met het vrij
verkeer van werknemers binnen de Europese
Unie, waar dit decreet de verplichting
oplegt om arbeidsovereenkomsten met een
grensoverschrijdend karakter uitsluitend
en op straffe van absolute nietigheid in het
Nederlands op te stellen.
Het betrof een Nederlandse werknemer
die in het Engels een arbeidsovereenkomst
sloot met een buitenlandse multinational,
waarin een beding m.b.t. de in acht te
nemen opzeggingstermijn bij ontslag werd
overeengekomen. Eenmaal ontslagen,
vorderde de werknemer alsnog, in strijd
met de (Engelse) letter van de door hem
onderschreven arbeidsovereenkomst, de
begroting van een hogere opzeggingsvergoeding, dus zonder rekening te houden
met de contractuele afspraak. Het Europees
Hof gaf de werkgever in dit geval gelijk:
de absolute vereiste in het Nederlandse
Taaldecreet dat dit beding in het Nederlands
moet worden opgesteld is in strijd met het
vrij verkeer van werknemers, daar dit nietNederlandstalige werknemers uit andere
lidstaten zal belemmeren om in België te
komen werken.

let op!
Deze uitspraak heeft geen betrekking op
situaties waarin er geen grensoverschrijding
is door de betrokken werknemer binnen de
Europese Unie. Ze heeft alleen betrekking op
de volgende werknemers:
- werknemers met woonplaats in een
andere lidstaat van de Europese Unie of in
Noorwegen, IJsland of Liechtenstein;
• werknemers met woonplaats in België, maar
alleen indien ze gebruik gemaakt hebben van
hun recht op vrij verkeer van werknemers
of van de vrijheid van vestiging op basis
van het Europese recht of voor werknemers
die een beroep kunnen doen op het vrij
verkeer op basis van een internationaal of
supranationaal verdrag.
Ten aanzien van een Waalse werknemer,
verbonden aan een exploitatiezetel van een
werkgever in Vlaanderen, moeten de sociale
betrekkingen op straffe van absolute nietigheid
nog steeds in het Nederlands plaatsvinden.
Ook m.b.t. een onderdaan van een derde land
(geen lidstaat van de EU) blijft het Taaldecreet
onverminderd gelden: een Chinese werknemer
zal door een werkgever met exploitatiezetel
in Vlaanderen in het Nederlands moeten
worden tewerkgesteld op straffe van absolute
nietigheid.
De versoepelingen hebben bovendien alleen
betrekking op de arbeidsovereenkomst.
Andere handelingen en/of documenten dienen
nog steeds uitsluitend in het Nederlands te
worden opgesteld om aan de werknemer
tegenstelbaar te zijn.
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G. praktisch besluit en samenvatting
Hoe bevreemdend deze strikte regels dan ook
mogen zijn, in onze moderne samenleving
dient er absoluut over gewaakt te worden dat
de taalwetgeving gerespecteerd wordt. Ook
al spreekt een werknemer enkel Engels, toch
dienen bijvoorbeeld contracten, brieven en
dadingen nog steeds in de correcte taal te
worden opgesteld en ondertekend. Dit geldt
zelfs wanneer de werknemer bijvoorbeeld zelf
uitdrukkelijk zou vragen om zijn overeenkomst
in het Engels op te stellen.

Er kan eventueel wel een vertaling aan
bepaalde documenten toegevoegd worden,
waarbij het echter steeds raadzaam is hierop
te vermelden dat dit document ‘voor loutere
vertalingsdoeleinden werd opgemaakt’.
Indien het een werknemer betreft die in
Vlaanderen of Wallonië komt werken in
een grensoverschrijdende situatie binnen
de Europese Unie, kan met het arrest van
het Europees Hof van Justitie van 16 april
2013 worden geargumenteerd dat een
arbeidsovereenkomst in de taal van de partijen
(bijvoorbeeld het Engels) geldig is.

exploitatiezetel

wettekst

verplichte taal

sanctie

Nederlands
taalgebied

Nederlands
Taaldecreet

Nederlands

Absolute nietigheid
Geen verbetering
Geen nadeel aan
werknemer

Frans taalgebied

Franse Taaldecreet

Frans (+ eventueel
bijkomende taal)

Absolute nietigheid
Geen verbetering

Duits taalgebied

Bestuurstaalwet

Duits

Relatieve nietigheid
Verbetering mogelijk

Brussel–Hoofdstad

Bestuurstaalwet

Frans/Nederlands
(Taal van de werknemer)

Relatieve nietigheid
Verbetering mogelijk

Randgemeenten
Brussel en Faciliteiten–
gemeenten Vlaams
Gewest

Bestuurstaalwet

Nederlands

Relatieve nietigheid
Verbetering mogelijk

Frans

Relatieve nietigheid
Verbetering mogelijk

Faciliteiten–gemeenten Bestuurstaalwet
Waals Gewest
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05 heeft een ondertekende

arbeidsovereenkomst nog
waarde of kan men dat
zomaar opzijschuiven?
A. inleiding
In de praktijk dient men vast te stellen
dat meer en meer sollicitanten na een
volledige sollicitatieprocedure en keiharde
onderhandelingen een arbeidsovereenkomst
ondertekenen, om enige tijd later doodleuk te
melden dat ze op de overeengekomen datum
niet zullen komen opdagen.
De argeloosheid waarmee hier tegenwoordig
te werk wordt gegaan, wordt blijkbaar vooral
gevoed door de overvloed aan vacatures op
de arbeidsmarkt. Als een sollicitant na de
ondertekening nog een betere aanbieding
krijgt, zal hij niet aarzelen vlug een andere
arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Tevens
is er het aloude fenomeen van de werknemer
die een ondertekende overeenkomst bij een
concurrent gebruikt als hefboom om bij zijn
huidige werkgever betere voorwaarden dan
voorheen af te dwingen.
Mede onder impuls van de sportwereld, waar
soms gelijktijdig bij diverse clubs rijkelijke

contracten worden ondertekend, ontstaat zo
het idee dat men ondertekende contracten
waaraan nog geen uitvoering is gegeven,
zomaar kan miskennen.
In het verleden kon de sollicitant deze wens
nog voor werkelijkheid nemen. Het gebeurde
zeer zelden dat de afgewezen toekomstige
werkgever enige juridische stappen zette. Sinds
enige tijd begint er een kentering te komen.
Werkgevers investeren immers heel wat in
professionele rekruteringsprocedures.
Bovendien begint men zich te wapenen
tegen het feit dat op deze manier waardevolle
krachten gewoon probleemloos overlopen
naar de concurrentie, waarna het grote
probleem is een gelijkwaardige vervanger
te vinden. Ten slotte voelt men aan dat men
actie moet ondernemen om te vermijden
dat een mentaliteit ontstaat waarbij
arbeidsovereenkomsten als totaal waardeloze
documenten worden beschouwd.

B. uitgangspunt: wanneer is er sprake van
een arbeidsovereenkomst?
Het kan niet ontkend worden dat er in deze
context soms problemen ontstaan door
het feit dat de sollicitant of de toekomstige
werkgever niet zeker weten of er al dan niet
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al een arbeidsovereenkomst is. Dit is vooral
het geval wanneer er in de initiële fase geen
volledig uitgewerkte arbeidsovereenkomst
wordt ondertekend, maar er louter een
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bevestigingsbrief is van een mondeling akkoord:
‘We bevestigen hierbij ons aangenaam
onderhoud van dinsdag laatstleden waarbij
u werd aangenomen als boekhouder vanaf 1
maart aanstaande tegen een brutoloon van
2500 euro. We zullen voor uw indiensttreding
een arbeidsovereenkomst ter ondertekening
voorleggen.’

formele voorwaarden is verbonden om tot stand
te komen. Zodra er een overeenkomst is over de
essentiële elementen (loon, arbeid, gezag), is er
een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst.

Welnu, aangezien er akte werd genomen van een
overeenkomst met betrekking tot loon, functie
en aanvang van het contract, is er een formele
arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst
is immers in essentie een consensuele
overeenkomst, die niet aan een hele reeks

Omgekeerd, als de toekomstige werkgever
de betrokkene op de overeengekomen datum
weigert tewerk te stellen onder het mom
dat er toch nog geen volledig uitgewerkte
arbeidsovereenkomst is gesloten, zal hij de
juridische gevolgen ervan moeten dragen.

Wanneer de betrokken sollicitant uiteindelijk
niet opdaagt, heeft hij een rechtsgeldige
arbeidsovereenkomst miskend.

C. wat is de sanctie wanneer de betrokken werknemer
niet opdaagt?
Als de werknemer op het overeengekomen
tijdstip voor de aanvang van de arbeidsprestaties
niet opdaagt, heeft hij onrechtmatig een
rechtsgeldige arbeidsovereenkomst verbroken
en zal hij een verbrekingsvergoeding
ten bedrage van 1 week loon moeten
betalen, conform artikel 37/2 § 2 van de
Arbeidsovereenkomstenwet en de anciënniteit
van ‘minder dan 3 maanden’ van de werknemer.
In deze context rijst nog de vraag welk loon men
als basis dient te nemen voor het berekenen van
de opzeggingsvergoeding. In artikel 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet wordt gestipuleerd

dat men rekening moet houden met het lopende
loon. In de gegeven omstandigheden dient als
lopend loon beschouwd te worden: het loon
dat tussen de partijen bedongen was, en dat
bij uitvoering van de overeenkomst betaald zou
moeten worden (Hof van Cassatie, 16 november
1992, R.W. 1992-1993, 991).
De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen
het lopende loon, maar ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst, zoals
het vakantiegeld en de eindejaarspremie
(arbeidsrechtbank Brussel, 23 juni 1988, J.T.T.,
1989, 31).

D. kan bovenop de verschuldigde verbrekingsvergoeding
nog extra schadevergoeding gevraagd worden?
Sommige misnoegde werkgevers stellen dat
de hun toegekende verbrekingsvergoeding
ontoereikend is om bijvoorbeeld de gemaakte
rekruteringskosten te dekken, en willen daarom
een hogere vergoeding.
Het Hof van Cassatie heeft echter al in een
arrest d.d. 12 september 1973 geoordeeld
dat de verbrekingsvergoeding ook een
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forfaitair karakter heeft in de situatie waarbij
een arbeidsovereenkomst vóór het begin
van de uitvoering ervan wordt verbroken
(Hof van Cassatie, 12 september 1973, J.T.T.,
1974, p. 20). Het forfaitaire karakter van de
verbrekingsvergoeding houdt per definitie in dat
de werkelijke schade van de werkgever in casu
groter kan zijn.
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Mogelijkerwijs zou de werkgever een
bijkomende schadevergoeding kunnen eisen
op grond van een misbruik van ontslagrecht
in hoofde van de werknemer. Gelet
(precies) op het forfaitaire karakter van de
verbrekingsvergoeding, zal dit slechts mogelijk

zijn in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld
als de werknemer niet alleen niet opdaagt, maar
daarenboven nog naar de naaste concurrent
loopt met de strategische plannen die hem
werden onthuld door zijn nieuwe werkgever.

E. kan de ‘berouwvolle’ sollicitant een opzeggingstermijn
betekenen?
Op het eerste gezicht is dit een bevreemdende
vraag. We hebben immers enerzijds een situatie
waarbij de arbeidsovereenkomst pas veel later
effectief van start kan gaan, en anderzijds
de notie opzeggingstermijn, die toch lijkt te
impliceren dat men effectief arbeidsprestaties
gaat leveren.

26 september 1994, J.T.T., 1994, 472). Het
arbeidshof te Luik brak echter de discussie
weer open en poneerde in haar arrest van
28 juni 2001 dat het presteren van een
opzeggingstermijn onmogelijk is vóór het begin
van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst
(arbeidshof Luik 28 juni 2001, R.R.D. 2001, 347).

Ter zake is dan ook in de rechtspraak heel wat
onenigheid geweest. Uiteindelijk heeft het Hof
van Cassatie in een arrest d.d. 26 september
1994 de knoop doorgehakt en geponeerd dat
nergens in de Arbeidsovereenkomstenwet
vereist is dat een opzegging slechts gegeven
kan worden wanneer de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen (Hof van Cassatie,

Wat betreft de duur van deze ‘opzeggingstermijn’, zullen de hierboven uiteengezette
principes van de Arbeidsovereenkomstenwet
gelden en zal de werknemer een opzeggingstermijn van 1 week moeten betekenen aan de
werkgever (conform artikel 37/2 § 2 Arbeidsovereenkomstenwet).

F. wat is de sanctie wanneer de werkgever de werknemer
niet langer wenst tewerk te stellen?
De werkgever kan zich van zijn kant ook
bedenken en de wens hebben om de
arbeidsovereenkomst niet aan te vangen met de
sollicitant die reeds een arbeidsovereenkomst
ondertekende. Denk maar aan de situatie
waarin een meer geschikte kandidaat ook
geïnteresseerd blijkt te zijn in de functie
waarvoor net een arbeidsovereenkomst werd
aangegaan met de sollicitant.
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Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst
met de sollicitant-werknemer wenst te
verbreken vóór aanvatting van het werk, zal
de werkgever een opzeggingsvergoeding ten
bedrage van 2 weken loon verschuldigd zijn aan
de werknemer.
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03 specifieke
clausules.

terug naar inhoud

01 het proefbeding
A. definitie proefbeding
Het proefbeding zorgt ervoor dat werkgever
en werknemer gedurende de proeftijd
bij de aanvang van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst (of bij de aanvang van
een nieuwe functie) kunnen nagaan of de
werknemer voldoet voor de overeengekomen
functie en/of de overeengekomen functie de
werknemer al dan niet ligt.
De wet betreffende het eenheidsstatuut (d.d.
26 december 2013) heeft het proefbeding
afgeschaft voor de arbeidsovereenkomsten
die een aanvang hebben genomen vanaf 1
januari 2014. Het proefbeding dat, in weerwil
van deze afschaffing, alsnog wordt opgenomen
in een arbeidsovereenkomst zal dan ook geen
uitwerking hebben. Dit heeft tot gevolg dat
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
tijdens deze onwettelijke proefperiode, de
normale opzeggingstermijnen zullen moeten
worden gerespecteerd.
Om het afschaffen van het proefbeding te
compenseren, werden de opzegtermijnen
die moeten worden gerespecteerd door de
werkgever bij een anciënniteit van minder dan
6 maanden vanaf 1 mei 2018 verkort.
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Anciënniteit

Opzegging gemeld
vanaf 1 mei 2018

minder dan
3 maanden

1 week

van 3 tot minder
dan 4 maanden

3 weken

van 4 tot minder
dan 5 maanden

4 weken

van 5 tot minder
dan 6 maanden

5 weken

Indien een werknemer een anciënniteit van
minder dan 3 maanden heeft, moet door de
werkgever dus slechts 1 week (en niet langer
2 weken) opzegtermijn worden gerespecteerd.
Voor werknemers met een anciënniteit tussen
de 3 en de 6 maanden, diende voor 1 mei
2018 door de werkgever een opzegtermijn
van 4 weken gerespecteerd te worden. Vanaf
1 mei 2018 dient voor een werknemer met
een anciënniteit van 3 maanden tot minder
dan 4 maanden door de werkgever slechts
een opzegtermijn van 3 weken worden
gerespecteerd. Voor een werknemer met een
anciënniteit van 4 maanden tot minder dan
5 maanden, dient de werkgever nog steeds een
opzegtermijn van 4 weken te respecteren. Voor
een werknemer met 5 maanden anciënniteit
tot minder dan 6 maanden anciënniteit dient
de werkgever ten slotte vanaf 1 mei 2018 een
opzegtermijn van 5 weken te respecteren.
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B. uitzonderingen
Op deze algemene regel zijn enkele
uitzonderingen:
–		studentenarbeid: In deze soort arbeidsovereenkomsten zal er een automatische
proefperiode van de eerste 3 arbeidsdagen zijn, zonder enige noodzaak
aan een geschreven clausule (art. 127
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978). Het is belangrijk te weten dat deze
proefperiode niet kan worden verlengd (bv.
in navolging van arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte, verlof, …).
–		uitzendarbeid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten: In dit soort van arbeidsovereenkomsten mogen proefbedingen wel
nog opgenomen worden, doch zij het met
de beperking dat deze maximaal de helft
van de duurtijd van de arbeidsovereenkomst
mogen betreffen. Bovendien mogen er geen

opeenvolgende proeftermijnen worden
opgenomen ingeval een uitzendkracht via
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
voor uitzendarbeid in dezelfde functie,
op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde
gebruiker tewerkgesteld wordt. Indien
er geen afwijkende regeling wordt
opgenomen door partijen geldt het gewone
principe dat de eerste 3 arbeids-dagen als
proefperiode worden beschouwd (ook al
staat hierover niets op papier) (art. 5 wet op
de uitzendarbeid van 24 juli 1987). Het is ook
mogelijk dat partijen expliciet overeenkomen
dat er geen proefperiode
zal zijn.
Gedurende deze proefperiode mag elke partij
de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder
opzegging of vergoeding.

02 het concurrentiebeding
A. algemeen
In België bestaat het beginsel van vrijheid
van arbeid. Het spreekt echter voor zich dat
een werknemer tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst de werkgever geen
concurrentie mag aandoen, ongeacht of het nu
gaat om eerlijke of oneerlijke concurrentie. Na
het einde van de arbeidsovereenkomst, is het
de werknemer in principe wel toegestaan om
eerlijke concurrentie aan te gaan. Oneerlijke
concurrentie blijft overeenkomstig artikel 17 3°
van de Arbeidsovereenkomstenwet ook na het
einde van de arbeidsovereenkomst verboden.
Mits er een geldig concurrentiebeding gesloten
wordt, kan het recht van de werknemer om na
het einde van de arbeidsovereenkomst eerlijke
concurrentie te verrichten aan banden worden
gelegd.
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Het concurrentiebeding is de clausule waarbij
de werknemer de verbintenis aangaat om
bij zijn vertrek uit de onderneming geen
soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij
door zelf een onderneming uit te baten, hetzij
door in dienst te treden van een concurrerende
werkgever. Het beding wil derhalve vermijden
dat de werknemer de mogelijkheid heeft de
onderneming die hij verlaten heeft, nadeel te
berokkenen door de kennis die eigen is aan
die onderneming en die hij daar verworven
heeft, voor zichzelf of ten voordele van een
concurrerende onderneming te gebruiken
(artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978).
Het mechanisme van het concurrentiebeding
houdt in dat wanneer een dergelijk beding
opgenomen is in de arbeidsovereenkomst
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van een werknemer die zijn werkgever
verlaat, die werkgever bij de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst een eenmalige en
forfaitaire vergoeding dient te betalen. Deze
schadeloosstelling dient de werknemer te
vergoeden voor de schade die hij lijdt door
het feit dat hij gedurende een bepaalde
periode geen concurrerende activiteiten
mag uitoefenen. Wanneer vervolgens
zou worden vastgesteld dat de gewezen
werknemer een inbreuk gepleegd heeft op het
concurrentieverbod, dan zal hij ertoe gehouden
zijn de aanvankelijk betaalde vergoeding terug
te betalen, alsook een gelijkwaardig bedrag
erbovenop.

De juridische reglementering van het
concurrentiebeding verschilt naargelang
de aard ervan. De wet onderscheidt
immers het ‘gewone’ concurrentiebeding
en het ‘afwijkende’ concurrentiebeding.
Bovendien is het concurrentiebeding van de
handelsvertegenwoordiger aan bijzondere
regels onderworpen.
Het onderstaande is niet van toepassing op
concurrentiebedingen die worden afgesloten
na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

B. het ‘gewone’ concurrentiebeding
De werkgever die een concurrentiebeding
wenst op te nemen in de arbeidsovereenkomst
van een werknemer (arbeider of bediende),
dient omzichtig te werk te gaan. De geldigheid
van een concurrentiebeding is immers
onderworpen aan meerdere voorwaarden
die nauwgezet nageleefd dienen te worden.
Al te vaak zien we in de praktijk bedingen die
uiteindelijk niet geldig blijken te zijn.

Indien aan één van die bestaansvoorwaarden
niet is voldaan is een beding niet geldig. Het
niet voldoen aan een bestaansvoorwaarde kan
door beide partijen, namelijk door werknemer
en werkgever, worden ingeroepen.

te worden nageleefd:
–		als het totale jaarloon van de werknemer
een bedrag van € 35.761 bruto (bedrag van
kracht op 1 januari 2020) niet overschrijdt,
kan geen concurrentiebeding opgenomen
worden in de arbeidsovereenkomst;
–		als het totale jaarloon van de bediende zich
situeert tussen € 35.761 bruto en € 71.523
bruto (bedrag van kracht op 1 januari 2020),
mag het beding slechts worden toegepast
op categorieën van functies of op functies
die aangeduid werden in de sectorale
collectieve arbeidsovereenkomst. Als
geen sectorale cao voorhanden is, kunnen
de categorieën van functies of functies
waarop een concurrentiebeding toegepast
kan worden, aangeduid worden in een
collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten
op ondernemingsniveau;
–		als het totale jaarloon van de bediende
een bedrag van € 71.523 bruto (bedrag
van kracht op 1 januari 2020) overschrijdt,
kan zonder verdere beperking een
concurrentiebeding opgenomen worden
in de arbeidsovereenkomst, tenzij de
mogelijkheid daartoe werd uitgesloten door
een sectorale cao of een ondernemings-cao.

Een concurrentiebeding kan niet in om het
even welke arbeidsovereenkomst worden
opgenomen. De volgende loongrenzen dienen

Hierbij dient gepreciseerd te worden dat het
loon en zijn componenten moeten worden
beoordeeld op de laatste arbeidsdag, en

Een concurrentiebeding impliceert dat:
–		de werknemer zich ertoe moet verbinden
geen concurrerende activiteiten te
verrichten;
–		de werknemer de mogelijkheid moet
hebben om de onderneming waarvoor hij
werkte, nadeel te berokkenen;
–		de werknemer bijzondere kennis moet
hebben opgedaan, op industrieel of
handelsgebied. Dat begrip wordt in de
rechtspraak ruim geïnterpreteerd.

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie
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moeten worden berekend net zoals de
berekening van de ontslagvergoeding. Bij het
aangaan van de arbeidsovereenkomst, weet
men dus soms niet of deze voorwaarde op het
einde van de arbeidsovereenkomst wel vervuld
zal zijn. Indien men een concurrentiebeding
wenst af te sluiten maar de werknemer voldoet
op het moment van indiensttreding niet aan de
voorwaarden, kan men het er toch in opnemen.
In geval van loonsverhogingen is het immers
mogelijk dat het beding wel geldig zal zijn op
het moment van uitdiensttreding.

verschuldigd is aan zijn gewezen werknemer,
is gelijk aan de helft van het brutoloon
van de werknemer, dat overeenstemt
met de toepassingsduur van het
concurrentieverbod. De berekening van het
jaarloon op basis waarvan de vergoeding
moet worden berekend, is dezelfde
berekening als deze bij de begroting van de
opzegvergoeding. Indien de werknemer na
betaling van de forfaitaire compensatoire
vergoeding het concurrentiebeding toch zou
schenden en de werkgever dit ook effectief
kan bewijzen, dient de werknemer het
Om te weten of een concurrentiebeding
ontvangen bedrag alsook een gelijkwaardig
geldig kan worden ingelast in een
bedrag te betalen aan de werkgever. Het
arbeidsovereenkomst, moet er rekening
is daarbij voor de werkgever uitermate
gehouden worden met de loongrens voor
belangrijk rekening te houden met het feit
een voltijdse tewerkstelling bij het einde van
dat hij slechts tot één jaar na het definitieve
de arbeidsovereenkomst, zelfs wanneer de
einde van de arbeidsovereenkomst de tijd
werknemer op dat ogenblik slechts deeltijdse
heeft om deze vorderingen in te stellen.
prestaties uitvoerde voor de werkgever.
5. Het beding moet worden vastgelegd in een
geschrift (bijv. in de arbeidsovereenkomst of
De niet-naleving van voormelde voorwaarden
verwijzing in de arbeidsovereenkomst naar
inzake het jaarloon van de werknemer brengt
volledig en geldig niet-concurrentiebeding in
de nietigheid van het concurrentiebeding met
het arbeidsreglement).
zich mee. Die nietigheid is echter relatief: ze kan 6. De taalvoorwaarden moeten worden
enkel worden ingeroepen door de werknemer.
gerespecteerd.
Om geldig te zijn, dient het concurrentiebeding
daarenboven cumulatief te voldoen aan de
volgende geldigheidsvoorwaarden:
1.		Het moet betrekking hebben op soortgelijke
activiteiten, namelijk het viseert enerzijds
beroepsactiviteiten bij een concurrent en
anderzijds een gelijksoortige job als de job
die de werknemer bij zijn huidige werkgever
uitoefent.
2. Het moet geografisch beperkt zijn tot de
plaatsen waar de werknemer de werkgever
werkelijke concurrentie kan aandoen,
gelet op de aard van de onderneming
en haar actieradius. In elk geval mag het
beding niet verder reiken dan het Belgische
grondgebied.
3. De duurtijd van het concurrentieverbod
mag niet langer zijn dan twaalf maanden, te
rekenen vanaf de dag dat de arbeidsrelatie
werd beëindigd.
4. Het moet voorzien in de betaling van een
eenmalige en forfaitaire compensatoire
vergoeding door de werkgever. Het
minimumbedrag dat de werkgever
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Die geldigheidsvoorwaarden zijn
voorgeschreven op straffe van nietigheid van
het concurrentiebeding. Indien niet aan één
of meerdere van die geldigheidsvoorwaarden
wordt voldaan, wordt het concurrentiebeding
dus als ongeschreven beschouwd.
let op!
Een schending van deze
geldigheidsvoorwaarden kan enkel door de
werknemer worden ingeroepen.
De werknemer heeft dus de keuze m.b.t. deze
geldigheidsvoorwaarden: ofwel beroept hij zich
op de nietigheid van het concurrentiebeding
en kan hij zonder problemen gaan werken bij
een concurrent. Hij kan er ook voor opteren om
het concurrentiebeding toch te respecteren:
dan kan hij de voorziene compenserende
schadevergoeding opeisen van de exwerkgever.
Voor de taalvoorwaarden gelden echter
specifieke regels (zie hoofdstuk 2.4).
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Belangrijk is bovendien dat, zelfs als het
concurrentiebeding voldoet aan de hiervoor
opgesomde voorwaarden, het beding toch
geen uitwerking heeft wanneer aan de
overeenkomst een einde wordt gemaakt, ofwel
tijdens de eerste zes maanden van de

uitvoering van arbeidsovereenkomst, ofwel
hierna door de werkgever zonder dringende
reden, door de werknemer om dringende
reden die te wijten is aan de werkgever of in
onderlinge overeenstemming.

C. het afwijkende concurrentiebeding
Er kan worden afgeweken van bepaalde van de
hiervoor geschetste geldigheidsvoorwaarden
van het concurrentiebeding. Deze mogelijkheid behoort echter slechts toe aan de
ondernemingen die:
–		een internationaal activiteitsveld hebben
of belangrijke economische, technische
of financiële belangen hebben op de
internationale markten; of
–		over een eigen dienst voor onderzoek
beschikken.
Bovendien kan van de afwijking slechts
gebruik gemaakt worden voor de bedienden
die tewerkgesteld zijn in functies die hen
rechtstreeks of onrechtstreeks in staat stellen
kennis te verwerven van praktijken die eigen
zijn aan de onderneming, en waarvan het
benutten, buiten de onderneming, voor deze
laatste nadelig kan zijn.

Als voldaan is aan deze voorwaarden, kan
op drie vlakken afgeweken worden van de
regels die van toepassing zijn op het ‘gewone’
concurrentiebeding:
–		de toepassing van het beding mag verder
reiken dan het Belgische grondgebied
(de landen moeten wel limitatief worden
opgesomd);
–		de duur van het concurrentieverbod mag
langer zijn dan twaalf maanden (maar mag
niet onredelijk lang zijn: in de praktijk 2-3
jaar);
–		het beding kan ook uitwerking hebben
als aan de arbeidsovereenkomst een
einde gemaakt wordt tijdens de eerste
zes maanden tewerkstelling of door de
werkgever zonder dringende reden op
voorwaarde dat partijen dat ook expliciet zo
in het beding zijn overeengekomen.
Opgelet: afwijkende concurrentiebedingen
kunnen niet worden gesloten met arbeiders of
handelsvertegenwoordigers.

D. het concurrentiebeding van de handels–
vertegenwoordiger
Het concurrentiebeding dat opgenomen
wordt in de arbeidsovereenkomst van de
handelsvertegenwoordiger, is onderworpen
aan bijzondere geldigheidsvoorwaarden,
maar die voorwaarden zijn iets soepeler dan
bij het concurrentiebeding voor arbeiders en
bedienden.
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Vooreerst geldt slechts één loongrens: als het
totale jaarloon een bedrag van € 34.819 bruto
(bedrag 2019) niet overschrijdt, kan geen
concurrentiebeding overeengekomen worden.
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Ter vergelijking:
bruto jaarloon

gewoon concurrentiebeding afwijkend
concurrentiebeding

concurrentiebeding
van de handelsvertegenwoordiger

< € 35.761

Nietig

Nietig

Nietig

> € 35.761 en
< € 71.523

Enkel voor de functiecategorieën of de functies
waarin uitdrukkelijk is
voorzien in een sectorale
cao of, bij gebreke daarvan,
in een in de onderneming
gesloten akkoord

Enkel voor de functiecategorieën of de functies
waarin uitdrukkelijk is
voorzien in een sectorale
cao of, bij gebreke daarvan,
in een in de onderneming
gesloten akkoord

Geldig

> € 71.523

Geldig

Geldig

Geldig

Als het jaarloon hoger ligt dan € 35.761, kan
een concurrentiebeding opgenomen worden
in de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde
dat het beding betrekking heeft op soortgelijke
activiteiten, niet verder reikt dan twaalf
maanden en beperkt is tot het grondgebied
waarbinnen de handelsvertegenwoordiger
zijn activiteit uitoefent (niet beperkt tot het
nationale grondgebied). Het beding moet ook
opgenomen worden in een geschrift dat aan de
nodige taalvoorschriften voldoet.
De vergoeding waarin de overeenkomst
voorziet in geval van schending van het
concurrentiebeding door de vertegenwoordiger, mag niet hoger zijn dan een som
gelijk aan drie maanden loon. De werkgever
kan evenwel een hogere vergoeding eisen, mits
hij het bestaan en de omvang van de werkelijk
geleden schade bewijst.
Bij de handelsvertegenwoordiger moet er
geen betaling van een eenmalige en forfaitaire
compensatoire vergoeding door de werkgever
gebeuren.
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Bovendien heeft het concurrentiebeding geen
uitwerking als aan de arbeidsovereenkomst een
einde wordt gemaakt hetzij tijdens de eerste
zes maanden tewerkstelling, hetzij erna, door
de werkgever zonder dringende reden, door de
handelsvertegenwoordiger om een dringende
reden die aan de werkgever te wijten is of in
onderlinge overeenstemming.
Tevens bepaalt de wet dat de forfaitaire
vergoeding die verschuldigd is door de
handelsvertegenwoordiger in geval van
schending van het concurrentiebeding niet
hoger mag zijn dan een som gelijk aan drie
maanden loon. De werkgever kan weliswaar een
hogere vergoeding eisen, maar dient dan wel
het bestaan en de omvang van zijn schade te
bewijzen.
let op!
Wanneer er in een arbeidsovereenkomst
voor een handelsvertegenwoordiger een
concurrentiebeding wordt opgenomen,
ontstaat een weerlegbaar vermoeden dat
de handelsvertegenwoordiger cliënteel
heeft aangebracht. Volgens de geldende
rechtspraak ontstaat dit vermoeden in het
voordeel van de handelsvertegenwoordiger
ook als het concurrentiebeding niet aan de
voorgeschreven voorwaarden voldoet en
dus in feite ongeldig is. Deze omkering van
de bewijslast kan belangrijk zijn in zaken
waarbij een handelsvertegenwoordiger een
uitwinningsvergoeding vordert.
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E. de verzaking aan een geldig concurrentiebeding
Een werkgever kan altijd verzaken aan een
perfect rechtsgeldig concurrentiebeding
met een arbeider, bediende of
handelsvertegenwoordiger. Deze verzaking
dient te gebeuren binnen 15 kalenderdagen
na de effectieve beëindigingsdatum van de
arbeidsovereenkomst. Strikt juridisch kan deze
verzaking mondeling gebeuren of schriftelijk
per gewone brief. Het is echter ten zeerste aan
te raden dergelijke verzaking per aangetekend
schrijven te laten betekenen aan de werknemer,
zodat er geen enkele discussie kan zijn of de
verzaking effectief is gebeurd. De werkgever
draagt immers de bewijslast van het feit dat
hij afstand heeft gedaan. Dat bewijs kan wel
worden geleverd met alle middelen van recht.
let op!
Het is vitaal dat bij elk ontslag wordt nagegaan
of er al dan niet moet worden verzaakt aan
het concurrentiebeding, en om zo nodig ook
prompt actie te ondernemen. Want als de
werkgever niet uitdrukkelijk verzaakt heeft
binnen de termijn, dan is hij onherroepelijk
gebonden door het concurrentiebeding, en
dit ook al heeft hij misschien nooit bewust
de bedoeling gehad het beding uitwerking
te geven. Uit het louter niet betalen van de
overeengekomen vergoeding, kan niet worden
afgeleid dat de werkgever afstand heeft gedaan
van het concurrentiebeding. Het niet-verzaken
aan het concurrentiebeding kan de werkgever
dan ook zuur opbreken, aangezien hij dan
mogelijk tot zes maanden loon zal moeten

betalen aan een ex-werknemer, van wie hij
hoegenaamd geen concurrentie vreest.
Indien de werkgever geen of niet tijdig afstand
heeft gedaan van het concurrentiebeding, is de
voorziene forfaitaire vergoeding verschuldigd
zonder dat nog moet worden nagegaan of de
werknemer al dan niet schade lijdt doordat hij
het concurrentiebeding verplicht moet naleven.
Een werknemer kan, zolang de werkgever geen
afstand heeft gedaan van het concurrentiebeding, alleszins op zijn of haar beurt niet
geldig afstand doen van de voorziene
concurrentievergoeding voor het verlopen van
de termijn van 15 dagen na de stopzetting van
de arbeidsovereenkomst.
Het is aangewezen bij de redactie van het
concurrentiebeding ervoor te zorgen dat er
tussen partijen géén bijkomende voorwaarden
om te verzaken aan het concurrentiebeding
worden overeengekomen. Indien werkgever en
werknemer bijvoorbeeld in het concurrentiebeding overeenkomen dat er binnen de 15
dagen schriftelijk kan worden verzaakt aan het
concurrentiebeding, kan de werkgever enkel
en alleen schriftelijk verzaken en moet de
werkgever desgevallend wel kunnen bewijzen
dat hij schriftelijk heeft verzaakt. Partijen
zijn volgens de geldende rechtspraak dus
gebonden aan de contractuele afspraken die zij
omtrent de verzaking zouden hebben gemaakt.

F. voorbeeld
Of een concurrentiebeding geldig is, hangt dus
niet enkel af van de tekst van het beding zelf,
maar ook van andere omstandigheden zoals
het loon van de werknemer. De tekst van een
gewoon concurrentiebeding zou er als volgt
kunnen uitzien:
Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd, hetzij door de werkgever om
dringende reden, hetzij door de werknemer
zonder dringende reden, zal de werknemer
binnen een periode van (x)* maanden die volgt
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op zijn vertrek, geen soortgelijke activiteiten
uitoefenen, hetzij door zelf een onderneming
uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij
een concurrerende werkgever**.
Het verbod tot concurrentie strekt zich uit
over het volledige Belgische grondgebied***.
De toepassing van deze clausule geeft
aanleiding tot de uitbetaling van een forfaitaire
vergoeding van (x/2) maanden loon door
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de werkgever, behalve indien de werkgever
binnen vijftien dagen na de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst afziet van de
toepassing van de clausule.
Indien deze clausule van toepassing is en
de werkgever er geen afstand van heeft
gedaan, moet de werknemer de werkgever
bij schending ervan de hierboven bedoelde
forfaitaire vergoeding terugbetalen en
bovendien een gelijkwaardig bedrag als
schadeloosstelling betalen. De werkgever
behoudt zich evenwel het recht voor om een
hogere schadevergoeding te vorderen, indien
de reële geleden schade niet volledig gedekt
wordt door de forfaitaire vergoeding.

Deze clausule wordt niet toegepast indien
er aan de arbeidsovereenkomst een einde
wordt gemaakt tijdens de eerste zes maanden
tewerkstelling of door de werkgever zonder
dringende reden of door de werknemer om
dringende reden.

* x = max. 12
** er kan eventueel een definitie worden
opgenomen van wat soortgelijke activiteiten
zijn en het beding kan eventueel ook beperkt
worden tot bepaalde concurrenten
*** indien de werknemer de werkgever in
het volledige grondgebied daadwerkelijk
concurrentie kan aandoen

G. zin en onzin van het concurrentiebeding als
retentietechniek
De praktijk leert dat een concurrentiebeding
niet altijd het door de werkgever verhoopte
resultaat oplevert. Een werkgever kan zijn
gewezen werknemer immers maar een inbreuk
op het concurrentiebeding verwijten als hij
een dubbel bewijs levert. Niet alleen moet
worden aangetoond dat de ex-werknemer bij
zijn nieuwe werkgever minstens soortgelijke
activiteiten uitvoert, ook is vereist dat de
werkgever bewijst dat die nieuwe werkgever
een concurrent is.
Dit bewijs valt doorgaans moeilijk te
leveren. De werknemer die in strijd met het
concurrentiebeding in dienst treedt van een
concurrerende werkgever weet immers vaak
zeer goed dat hij zijn verplichtingen schendt en
zal er derhalve naar streven minstens naar de
buitenwereld toe de indruk te wekken dat hij
bij zijn nieuwe werkgever taken waarneemt die
niets te maken hebben met de activiteiten die
hij voorheen uitoefende.
Bovendien is het concurrentiebeding niet
meteen de meest geschikte retentietechniek,
omdat de werkgever de werknemer
precies probeert te binden door hem van
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in het begin voor te houden dat als hij het
concurrentieverbod zou overtreden, hij een
aanzienlijke schadevergoeding dient te betalen.
Men kan vermoeden dat dit niet meteen
motiverend werkt.
Het voorgaande betekent echter niet dat
een concurrentiebeding volstrekt zinloos is.
Er zijn wellicht situaties denkbaar waarin de
werkgever goede redenen heeft de overstap
van zijn werknemers naar de concurrentie te
verhinderen. Het beding vervult dan echter
niet de functie van retentietechniek, maar
wel van constructie om te vermijden dat
kostbare kennis en ervaring in handen van de
concurrentie zouden vallen.
Bovendien kan de werkgever binnen
vijftien dagen na de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst steeds afstand doen van
de toepassing van het concurrentiebeding.
Het beding vormt dan eerder een psychologisch wapen om te beletten dat een werknemer nog tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst een overstap naar de
concurrentie zou voorbereiden.
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03 het scholingsbeding
A. definitie
Het scholingsbeding houdt in dat de
werknemer die gedurende de uitvoering
van zijn arbeidsovereenkomst een door zijn
werkgever gefinancierde vorming of opleiding
volgt, zich ertoe verbindt aan deze laatste
een gedeelte van de vormingskosten terug te
betalen ingeval hij de onderneming verlaat voor
het einde van een overeengekomen periode.

Voorheen stond de geldigheid van het
scholingsbeding ter discussie. Geargumenteerd
werd immers dat het scholingsbeding ongeldig
zou zijn, omdat het precies de uitoefening zou
verhinderen van het recht van de werknemer
om ontslag te nemen. Om een einde te
maken aan de rechtsonzekerheid werd er
een nieuw artikel 22bis ingevoegd in de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

B. zin en onzin van het scholingsbeding als retentietechniek
De praktijk leert dat een scholingsbeding, zij
het op korte termijn, als retentietechniek goede
diensten kan bewijzen. Werknemers zijn immers
minder vlug geneigd de overstap naar een

nieuwe werkgever te overwegen, nu zij beseffen
dat die overstap onaangename financiële
consequenties kan hebben.

C. toepassingsgebied en voorwaarden
a. toepassingsgebied

b. bestaansvoorwaarden

Het scholingsbeding kan enkel
worden opgenomen in een individuele
arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde
duur wordt afgesloten tussen werkgever en
werknemer.

Het scholingsbeding wordt geacht niet te
bestaan en kan niet worden toegepast:
– indien het jaarloon van de betrokken
werknemer niet meer bedraagt dan € 35.761
bruto (bedrag geldig op 1 januari 2020). Deze
loonsvoorwaarde geldt sinds 10 november
2018 echter niet langer voor werknemers die
tewerkgesteld zijn in een knelpuntberoep
dat voorkomt op de gewestelijke lijst
van het gewest waar de desbetreffende
werknemer tewerkgesteld is. De lijsten van
de knelpuntberoepen kunnen in Vlaanderen
worden geraadpleegd op de website www.
vdab.be, in Brussel op de website iamb.
actiris.be en in Wallonië op de website
www.leforem.be.

Bij een sectorale cao die verplicht algemeen
verbindend wordt verklaard bij Koninklijk
Besluit, kunnen bepaalde categorieën
van werknemers en bepaalde vormingen
uitgesloten worden van de toepassing van het
scholingsbeding.

terug naar inhoud begin van de arbeidsrelatie

125

–

–

–
–

In het geval de werknemer tewerkgesteld is
in een dergelijk knelpuntberoep zal tussen
werkgever en werknemer dus wel geldig
een scholingsbeding kunnen worden
afgesloten, ook al bedraagt het jaarloon van
de werknemer minder dan € 35.761 bruto
(bedrag geldig op 1 januari 2020). Alle andere
voorwaarden van het scholingsbeding blijven
van toepassing, zelfs als de werknemer een
van die beroepen uitoefent.
indien het niet gaat om een specifieke, reële
en serieuze opleiding die de werknemer
toelaat nieuwe professionele competenties
te verwerven die desgevallend ook buiten
de onderneming bruikbaar zouden kunnen
zijn. Er kan dus geen sprake zijn van een
scholingsbeding in het kader van een ‘op
de hoogte blijven van’ wat eigenlijk tot de
normale gang van zaken behoort bij elke
indienstneming. De werknemer moet door
het volgen van de opleiding werkelijk een
betere positie kunnen verwerven op de
arbeidsmarkt;
indien de vorming opgelegd wordt door
een wettelijke of reglementaire bepaling om
het beroep waarvoor de werknemer werd
aangeworven, te kunnen uitoefenen;
indien de duur van de opleiding niet minstens
80 uren bedraagt;
indien de kosten van de opleiding een waarde
hebben die lager is dan het dubbele van het
gewaarborgd maandelijks minimuminkomen,
hetzij € 3.187,62 (€ 1.593,81 x 2 = bedrag vanaf
1 september 2018).

c. vormvoorwaardenn
Het scholingsbeding moet op straffe van
nietigheid schriftelijk worden afgesloten voor
elke werknemer afzonderlijk, ten laatste op
het moment waarop de werknemer effectief
met zijn vorming begint. Het is dus niet
noodzakelijk dat in het beding voorzien wordt
in de arbeidsovereenkomst bij de aanwerving
van de werknemer. Het volstaat dat het beding
schriftelijk wordt vastgesteld uiterlijk op het
moment dat de opleiding een aanvang neemt.
Het is voor een werkgever dus de facto
noodzakelijk te weigeren dat een werknemer de
opleiding aanvat zolang het scholingsbeding
niet werd ondertekend.
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Het scholingsbeding is enkel mogelijk in het
kader van een individuele arbeidsovereenkomst
die voor onbepaalde duur wordt afgesloten.
d. inhoudelijke voorwaarden
Het scholingsbeding moet de volgende punten
bevatten:
– omschrijving, duur en plaats van de vorming;
– kosten van de vorming of, indien niet
bepaalbaar, de kostenelementen die een
raming van de opleidingskosten toelaten;
– de vergoeding verschuldigd aan de
werknemer in het kader van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst evenals
verplaatsings- of verblijfskosten kunnen geen
onderdeel vormen van de vormingskosten;
– de begin- en de einddatum van de periode
waarin toepassing zal worden gemaakt van
het scholingsbeding. Indien voor de vorming
een diploma/attest wordt afgeleverd, valt
de begindatum van de geldigheid van het
scholingsbeding samen met de aflevering
daarvan;
– het door de werknemer terug te betaling
bedrag van de scholingskosten. Dit bedrag
moet op degressieve wijze uitgedrukt
worden op basis van de geldingsduur van het
scholingsbeding en mag niet hoger liggen
dan bepaalde grenzen (zie punt 3.C.f).
Deze vermeldingen kunnen worden gewijzigd
of aangevuld door een koninklijk besluit. De
wet zelf voorziet voor de niet-opname van deze
inhoudelijke voorwaarden geen uitdrukkelijke
sanctie.
e. geldigheidsduur van het beding
De geldigheidsduur van het beding mag in
geen geval langer zijn dan drie jaar. Deze duur
moet door de partijen worden vastgesteld
rekening houdend met de kostprijs en de duur
van de opleiding die aan de werknemer wordt
verschaft.
Indien de opleiding aanleiding geeft tot de
uitreiking van een attest, valt de begindatum
van de gelding van het scholingsbeding samen
met de uitreiking daarvan. Dat het beding op
basis van de strikte wettelijke lezing in dit geval
niet kan gelden tijdens de opleiding zelf, wordt
verder in de parlementaire voorbereiding op
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geen enkele wijze verantwoord. Verschillende
stemmen in de rechtsleer betogen dan ook
dat deze bepaling in de wet een ongefundeerd
onderscheid invoert. Indien de opleiding
immers geen aanleiding geeft tot de uitreiking
van een attest, kunnen de partijen wel bepalen
dat het beding geldt vanaf de aanvang van de
opleiding.
f. bedrag van de terugbetaling ten laste van de
werknemer
Het bedrag van de terugbetaling verschuldigd
door de werknemer, wanneer de duur
overeengekomen in het scholingsbeding niet
wordt gerespecteerd, mag niet meer bedragen
dan:
–		80% van de vormingskosten in geval van
vertrek van de werknemer vóór 1/3 van de
overeengekomen periode;
–		50% van de vormingskosten in geval van
vertrek van de werknemer tussen 1/3 en 2/3
van de overeengekomen periode;
–		20% van de vormingskosten in geval van
vertrek van de werknemer na 2/3 van de
overeengekomen periode.
In elk geval mag dit bedrag nooit meer dan
30% van het jaarlijks loon van de werknemer
bedragen.
Dit bedrag betreft trouwens de effectief
gemaakte vormingskosten. Het mag niet
gaan om een disciplinaire sanctie tegen de
werknemer.

Ook al is dit niet bepaald in artikel 22bis
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, zou het nuttig kunnen
zijn dat partijen in het scholingsbeding de
eventuele modaliteiten overeenkomen voor
een terugbetaling van de opleidingskosten
in het geval de werknemer de opleiding niet
regelmatig volgt, ze zonder geldige reden
onderbreekt of wanneer de werknemer vertrekt
in de loop van de opleiding. Deze modaliteiten
kunnen echter onder vuur komen te staan van
artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Dit zeer vage artikel verbiedt in het algemeen
elke clausule die ertoe zou strekken de rechten
van de werknemer in te korten of zijn rechten te
verzwaren.
g. geen toepassing van het beding
Een beding dat aan de hiervoor opgesomde
vorm- en inhoudelijke voorwaarden voldoet, zal
krachtens de nieuwe wet door de werkgever
toch niet mogen worden ingeroepen wanneer
een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt
gesteld in de hierna opgesomde gevallen:
–		bij gewoon ontslag door de werkgever,
zonder dringende reden;
–		in geval van een door de werknemer
ingeroepen dringende reden tegen de
werkgever;
–		in het kader van een herstructurering zoals
bedoeld door de Wet betreffende het
Generatiepact (uit de parlementaire stukken
blijkt dat deze derde hypothese beperkt blijft
tot het geval waarin de werknemer ontslag
neemt als gevolg van een herstructurering).

D. wat met het diploma?
De werknemer blijft de bezitter van de
diploma’s of certificaten die hij verworven
heeft in het kader van deze opleidingen en hij
moet kunnen beschikken over het origineel of
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een door de opleidingsinstantie gewaarmerkt
afschrift. Dit geldt ongeacht of het scholingsbeding al dan niet uitwerking heeft.
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E. algemene opmerking
Aangezien artikel 22bis van de
Arbeidsovereenkomstenwet zelf toch meerdere
vragen onbeantwoord laat, in het bijzonder
m.b.t. de gevolgen wanneer niet aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, is het wachten op
de rechtspraak om hieraan een invulling te
geven. Tot op heden is er echter nog steeds
weinig tot geen gepubliceerde rechtspraak
verschenen omtrent artikel 22bis van de
Arbeidsovereenkomstenwet.

Volgens de geldende rechtspraak
volgt uit artikel 22bis, § 2 en 3 van de
Arbeidsovereenkomstenwet dat indien het
aanvangstijdstip van het scholingsbeding wordt
bepaald op een tijdstip vóór de afgifte van het
opleidingsattest, deze datum automatisch wordt
verschoven naar de datum van uitreiking van
het attest (Arbeidsrechtbank Brussel 5 juni 2012,
Soc. Kron.. 2014, afl. 3, 155).

F. model van een scholingsbeding
SCHOLINGSBEDING
TUSSEN:
Vertegenwoordigd door
Hierna vermeld als ‘de werkgever’
EN:
Hierna vermeld als ‘de werknemer’
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1
De werkgever verbindt zich ertoe om op zijn kosten de werknemer gedurende de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst de volgende specifieke vorming te laten volgen:
……….......…….....…………………………...............................................................................................................................................................................................................................................

(beschrijving van de aard en het doel van de opleiding).
De nieuwe kennis die de werknemer verwerft, zal hem toelaten
……….......…….....…………………………...............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nieuwe professionele competenties die de werknemer zal verwerven door de opleiding)
De vorming zal in totaal ………… uren/weken/maanden1 duren en zal doorgaan te……….......…….....………………………… .
De totale kostprijs2 van deze vorming wordt bepaald op
– € ……………….......…
OFWEL
– volgens de volgende modaliteiten……..........................…………… (Indien de kostprijs niet in zijn geheel kan
worden bepaald, dienen hier de verschillende kostenelementen die toelaten om de waarde
van de vorming te schatten te worden opgenomen. Verplaatsings- of verblijfskosten zijn
geen onderdeel van de vormingskosten, en nog minder het loon dat verschuldigd is aan de
werknemer in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.)
(1) De vorming moet minstens 80 uren omvatten.
(2) De waarde van de opleiding moet minimaal € 3.187,62 bedragen (sinds 1 september 2018).
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Artikel 2
Onderhavig scholingsbeding geldt vanaf……..........................… ……..................... (indien voor de vorming een diploma/
attest wordt afgeleverd, valt de begindatum samen met de aflevering daarvan; indien dit niet zo
is, kunnen partijen zelf de begindatum bepalen, bijvoorbeeld de datum van ondertekening van het
beding) en heeft een geldingsduur van……..........................… ……........................ (deze duur moet in verhouding staan
tot de kostprijs en de duur van de opleiding en mag in geen geval langer zijn dan 3 jaar).
Artikel 3
De werknemer verbindt zich ertoe om, indien hij een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst
voor het einde van de geldingsduur van dit beding, of indien hij ontslagen wordt wegens dringende
reden binnen deze termijn, aan de werkgever een gedeelte van de kosten van deze specifieke
opleiding terug te betalen ten belope van een bedrag dat gelijk is aan
– …...… % van de vormingskosten indien de werknemer de onderneming verlaat voor 1/3
van de overeengekomen periode; (mag niet meer bedragen dan 80% van de werkelijke
vormingskosten);
– …...… % van de vormingskosten indien de werknemer de onderneming verlaat tussen 1/3 en
2/3 van de overeengekomen periode; (mag niet meer bedragen dan 50% van de werkelijke
vormingskosten);
– …...… % van de vormingskosten indien de werknemer de onderneming verlaat in het derde jaar
van de overeengekomen periode van drie jaar; (mag niet meer bedragen dan 50% van de
werkelijke vormingskosten),
volgens de volgende modaliteiten:
(omschrijving van de termijn voor terugbetaling, eventuele spreiding van de terugbetaling,
vermelding van het rekeningnummer …).
Dit bedrag mag in ieder geval nooit meer bedragen dan 30% van het jaarlijks loon van de
werknemer.
Artikel 4
Onderhavig scholingsbeding heeft geen uitwerking wanneer een einde wordt gesteld aan de
arbeidsovereenkomst tijdens de eerste zes maanden tewerkstelling door de werkgever zonder
dringende reden.
Het beding heeft evenmin uitwerking wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de
werknemer omwille van een dringende reden of als gevolg van een herstructurering, zoals bedoeld
in de Generatiepactwet.
Artikel 5
De werknemer blijft de bezitter van de diploma’s of certificaten die hij verworven heeft in het
kader van deze opleidingen en hij moet kunnen beschikken over het origineel of een door de
opleidingsinstantie gewaarmerkt afschrift. Dit geldt ongeacht of het scholingsbeding al dan niet
uitwerking heeft.
Artikel 6
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onderhavig scholingsbeding een integraal bestanddeel
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst afgesloten tussen partijen.
Opgemaakt op …...………….....…………… te …………….........……………
in twee exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
De werknemer		

De werkgever

(handtekening, voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)
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04 overeenkomst over de
opzeggingstermijn
Doorgaans zijn de opzeggingstermijnen die
de bediende in acht dient te nemen om zijn
arbeidsovereenkomst te beëindigen, aanzienlijk
korter dan de termijnen die zijn werkgever dient
na te leven. De bediende kan al na een korte
opzeggingstermijn zijn werkgever verlaten. Om
zijn personeelsleden aan de onderneming te
binden, zou een werkgever eraan kunnen denken
in de arbeidsovereenkomst clausules op te
nemen waarin de door de bedienden na te leven
opzeggingstermijnen worden verlengd.
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Het is belangrijk voor ogen te houden dat
de opzegtermijnen ingeschreven in de
Arbeidsovereenkomstenwet (art. 37 e.v.) een
dwingend karakter hebben. Met andere woorden
partijen zijn niet toegelaten voor de werknemer
minder gunstige termijnen te bedingen. Men
dient de termijnen zoals voorzien in de wet
dus te respecteren. Eventuele afwijkingen in
het voordeel van de werknemer zijn wel geldig
overeen te komen.
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04 het
arbeidsreglement.
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inleiding
Naast de arbeidsovereenkomst
en collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemings- of
op sectoraal vlak is ook het
arbeidsreglement op ondernemingsvlak een belangrijke bron
van rechten en verplichtingen
voor werknemers en werkgevers.
Het opstellen, wijzigen en
toepassen van het arbeidsreglement wordt geregeld
door de wet van 8 april
1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen
(Arbeidsreglementenwet). Deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten
duiden vooreerst de personen
aan die dienen te beschikken
over een arbeidsreglement
en regelen vervolgens ook
de verplichte inhoud en wijze
waarop het arbeidsreglement
dient te worden ingevoerd en
gewijzigd.
De wet schrijft voor dat elke
werkgever in de zin van de wet
een arbeidsreglement dient op
te maken, en dat de werkgever
en de werknemer zijn verbonden
door de bepalingen die in het
arbeidsreglement voorkomen
(art.4 Arbeidsreglementenwet).
De verplichting om een
arbeidsreglement op te stellen,
geldt zowel voor werkgevers die
hun activiteiten in de vorm van
een vennootschap uitoefenen,
als voor de werkgevers die als
natuurlijke persoon optreden.
Zelfs werkgevers die slechts één
werknemer tewerkstellen, zijn
verplicht een arbeidsreglement
op te maken. Ook buitenlandse
vennootschappen die in België
slechts over een kantoor
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beschikken, en de verenigingen
zonder winstoogmerk
dienen te beschikken over
een arbeidsreglement als zij
personeel tewerkstellen.
In de hiërarchie van de
arbeidsrechtelijke normen
staat het arbeidsreglement
boven de mondelinge arbeidsovereenkomst en het gebruik
maar onder de geschreven
arbeidsovereenkomst.
Zo kan in principe bij
geschreven individuele
arbeidsovereenkomsten
worden afgeweken van
bepaalde bepalingen uit het
arbeidsreglement.
De Arbeidsreglementenwet
verplicht de werkgever niet
om voor alle werknemers
hetzelfde arbeidsreglement
te hanteren. Artikel 5 van de
Arbeidsreglementenwet biedt
de werkgever inderdaad de
mogelijkheid om afzonderlijke
arbeidsreglementen op te
maken voor de verschillende
categorieën van werknemers
en voor de verschillende
afdelingen van de onderneming. Bijgevolg kunnen
bijvoorbeeld verschillende
arbeidsreglementen worden
opgesteld voor arbeiders en
bedienden op voorwaarde dat
het gelijkheidsbeginsel wordt
gerespecteerd en dat het
onderscheid dat wordt gemaakt
berust op objectieve en redelijke
criteria (arbeidshof Brussel, 7
juni 1997, JTT 1997, 325). Het is
bijvoorbeeld ook mogelijk een
apart arbeidsreglement op te
maken voor huisarbeiders die

133

hun arbeid vanuit hun woonplaats
verrichten.
Het is niet de bedoeling
om uitvoerig alle mogelijke
verplichte vermeldingen van het
arbeidsreglement op te sommen.
We staan stil bij enkele verplichte
vermeldingen die nadere
toelichting behoeven, omdat zich
in de praktijk problemen kunnen
stellen of omdat bepaalde
aspecten van de reglementering
minder bekend zijn.

Tevens wordt ook nagegaan
welke nuttige facultatieve
vermeldingen in het reglement
kunnen worden opgenomen.
Vervolgens wordt beschreven
welke procedure gerespecteerd
dient te worden bij de
invoering en de wijziging van
arbeidsreglementen. Ten slotte
staan we stil bij enkele bijzondere
aspecten van de reglementering
van het arbeidsreglement.

01verplichte en facultatieve
vermeldingen
A. verplichte vermeldingen
Artikelen 6 en volgende van de
Arbeidsreglementenwet sommen exhaustief
op welke verplichte vermeldingen opgenomen
dienen te worden in het arbeidsreglement.
Indien een arbeidsreglement moet worden
opgemaakt, moet dit reglement alleszins
volgende vermeldingen bevatten:
1

2

3
4
5
6
7

De verschillende (deeltijdse) uurroosters
met de vermelding van de aanvang en het
einde van de arbeidsdag, tijdstip en duur
van de pauzes en de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid.
Wijze van meting van en controle op de
arbeid met het oog op het bepalen van het
loon.
Wijze en tijdstip (en eventueel ook plaats)
van betaling van het loon.
Namen leden ondernemingsraad.
Namen leden comité voor preventie en
bescherming op het werk.
Namen leden vakbondsafvaardiging.
Opsomming van gedragingen die ontslag
om dringende reden kunnen impliceren.
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8 Rechten en plichten van het
toezichthoudend personeel.
9 Alle mogelijke straffen, geldboeten en
strafbare tekortkomingen.
10 Beroep tegen tuchtsancties.
11 Regels voor bepaling opzeggingstermijnen
of verwijzing naar wettelijke bepalingen ter
zake.
12 Duur en procedure voor toekenning
jaarlijkse (individuele en collectieve)
vakantie.
13 Plaats waar persoon die eerste hulp verleent
te bereiken is.
14 Plaats waar verbandkist zich bevindt.
15 Medische dienst bij arbeidsongeval.
16 Adresgegevens regionaal bevoegde
inspecties.
17 Bijlage met verwijzing naar de cao’s gesloten
binnen de onderneming.
18 Datums van de 10 wettelijke feestdagen.
19 Pensioenstelsel persoonlijke bijdrage voor
werknemers indien geen sociale organen.
20 Gegevens Fonds voor Bestaanszekerheid.
21 Gegevens Sociaal Secretariaat.
22 Gegevens Kinderbijslagfonds.
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23 Gegevens Kas voor Jaarlijkse Vakantie.
24 Gegevens Arbeidsongevallenverzekeraar.
25 Gegevens Externe dienst Preventie en
bescherming op het werk.
26 Aansluitingsnummer RSZ.
27 Nummer Paritair Comité.
28 De plaats waar de wet betreffende de
Kruispuntbank is aangeplakt.
29 Vermelding van de rustdagen ter vervanging
van arbeid op zondag.
30 Naam preventieadviseur Interne Dienst
Preventie en Bescherming op het Werk en
eventueel naam van vertrouwenspersonen.
31 Volledige tekst van cao nr. 25 betreffende
gelijke verloning tussen mannen en
vrouwen.
32 Maatregelen tegen pesterijen, geweld en
ongewenst seksueel gedrag.
33 Mogelijkheid intrekken/wijzigen tijdskrediet
indien geen sociale organen.
34 Preventief alcohol- en drugsbeleid
overeenkomstig cao nr. 100 i.v.m. preventief
alcohol- en drugsbeleid binnen de
onderneming.
35 Identiteit van de elektronische
archiveringsdienst.
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36 Toegangsmodaliteiten en toegangsuren
tot de sociale voorzieningen (zoals bv.
kleedkamers, refter, toiletten, …) .
37 Attest van regelmatige raadpleging van de
werknemers.
Deze verplichte vermeldingen dienen
uiteraard enkel in het arbeidsreglement
worden opgenomen voor zover de aard en de
organisatie van de onderneming die vereisen.
Indien binnen de onderneming bijvoorbeeld
niet wordt gewerkt op zondag, dienen
ook de rustdagen ter vervanging van deze
zondagen niet in het arbeidsreglement worden
opgenomen.
Indien de werkgever bepaalde verplichte
vermeldingen niet zou hebben opgenomen
in het arbeidsreglement, kan de werkgever
overeenkomstig artikel 201 van het Sociaal
Strafwetboek afhankelijk van welke verplichte
vermeldingen niet werden opgenomen, een
sanctie van niveau 1 opgelegd worden (nl. een
administratieve geldboete tussen de € 10 en
€ 1.000) of een sanctie van niveau 2 opgelegd
worden (nl. strafrechtelijke geldboete tussen de
€ 400 en € 4.000 of administratieve geldboete
tussen de € 200 en € 2.000).
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De volgende vermeldingen verdienen meer
aandacht:

Indien de onderneming glijdende uurroosters
zou hanteren overeenkomstig artikel 20ter van
de Arbeidswet moet het arbeidsreglement ook
a. de arbeidsduurregeling van (deeltijdse)
het begin en einde van de stamtijd en glijtijd
werknemers
en de duur van de rustpauzes te vermelden,
alsook de maximale dagelijkse en wekelijkse
Het arbeidsreglement moet verplicht melding
arbeidsduur, de gemiddelde dagelijkse
maken van de aanvang en het einde van de
arbeidsduur, het begin en einde van de
gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur
periode waarbinnen de wekelijkse arbeidsduur
van de rusttijden en de dagen van regelmatige
gemiddeld moet worden gerespecteerd, de
onderbreking van de arbeid (art. 6, §1, 1°
regels en voorwaarden voor recuperatie tijdens
Arbeidsreglementenwet).
de referentieperiode, alsook de specifieke
mogelijke sancties indien een werknemer
Als de werkgever deeltijdse werknemers
de regels inzake glijdende uurroosters niet
in dienst neemt, dienen deze verplichte
zou naleven. Opgelet, de werkgever moet
vermeldingen afzonderlijk voor iedere deeltijdse eveneens zorgen voor een bijlage bij de
arbeidsregeling opgenomen te worden.
arbeidsovereenkomst waarin de regels inzake
Aangezien de procedure tot wijziging van het
glijdende uurroosters worden hernomen
arbeidsreglement weinig flexibel is, verdient
en concreet worden uiteengezet. Deze
het aanbeveling in het arbeidsreglement
bijlage bij de arbeidsovereenkomsten moet
zoveel mogelijk deeltijdse werkroosters op te
bovendien integraal deel uitmaken van het
nemen. De Inspectie van de Sociale Wetten
arbeidsreglement waardoor de meeste regels
verdedigt immers het standpunt dat het de
inzake glijdende uurroosters dus de facto twee
werkgever niet toegelaten is zonder meer
maal in het arbeidsreglement zullen moeten
(deeltijdse) uurroosters en arbeidsregelingen
worden opgenomen.
als bijlage bij het arbeidsreglement te voegen,
zonder de procedure tot wijziging van het
b. de wettelijke feestdagen
arbeidsreglement te volgen.
Bekend is dat het arbeidsreglement melding
Wel biedt de Arbeidsreglementenwet enige
moet maken van de data van de tien wettelijke
flexibiliteit in geval van een tijdelijke wijziging
feestdagen. Deze verplichting wordt niet
van de bepalingen van het arbeidsreglement
opgelegd door de Arbeidsreglementenwet,
die de aanvang en het einde van de gewone
maar door Artikel 13, § 1 van de Feestdagenwet
arbeidsdag en de rusttijden regelen. Bij
van 4 januari 1974. Een werkgever moet elk
een tijdelijke wijziging van deze bepalingen
jaar voor 15 december de vervangingsdagen
dient de procedure tot wijziging van het
voor feestdagen die vallen op een zondag, een
arbeidsreglement inderdaad niet te worden
feestdag of een gebruikelijke inactiviteitsdag
gevolgd. Wel is de werkgever die een beroep
binnen de onderneming bekendmaken.
wenst te doen op deze afwijking, verplicht ten
Minder bekend is echter dat dezelfde wet de
minste 24 uur op voorhand zijn werknemers
werkgever ook verplicht om als bijlage bij het
op de hoogte te brengen van de afwijking. Dit
arbeidsreglement een kopie te bewaren van het
bericht moet gedagtekend en ondertekend
in de onderneming aangeplakte bericht waarin
uitgehangen worden in de lokalen van de
de vervangingsdagen voor de feestdagen
onderneming, met vermelding van de datum
zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor het
van inwerkingtreding van de gewijzigde
bericht waarin de toepassingsregels worden
regeling.
uiteengezet voor de inhaalrust die wordt
toegekend wegens arbeid verricht op een
feestdag.
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c. de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel
Het arbeidsreglement dient de rechten en
plichten van het toezichthoudende personeel
te bepalen. Het belang van deze vermelding
wordt vaak onderschat. Het verdient immers
aanbeveling in het arbeidsreglement een
gedetailleerde en omstandige omschrijving
op te nemen van de controlemaatregelen die
de werkgever kan aanwenden. Het gevaar
bestaat immers dat wanneer de werkgever
gebruik maakt van een bepaalde maatregel die
niet is opgenomen in het arbeidsreglement,
de maatregel als onwettig wordt beschouwd.
Om die reden is het raadzaam in het
arbeidsreglement melding te maken van
bijvoorbeeld de mogelijkheid tot toegangs- en
uitgangscontrole waarbij kledij en goederen
van de werknemers worden gecontroleerd, het
gebruik van camera’s en de wijzen van controle
op het gebruik van internet en e-mail.

Hoe dan ook verdient het aanbeveling alle
mogelijke disciplinaire sancties omstandig op te
sommen in het arbeidsreglement. Artikel 16 van
de Arbeidsreglementenwet bepaalt immers dat
alleen de door het reglement bepaalde sancties
mogen worden opgelegd.

let op!
Op het vlak van de disciplinaire procedure
schrijft de Arbeidsreglementenwet voor dat
de sancties uiterlijk de eerste werkdag na die
waarop de tekortkoming is vastgesteld, door
de werkgever ter kennis gebracht dienen te
worden van de betrokken werknemer(s). Deze
sanctie wordt voorgeschreven op straffe van
nietigheid. Indien de sanctie dus niet tijdig
zou worden opgelegd, zal de werknemer
deze sanctie nietig kunnen laten verklaren en
zal ze geacht worden nooit te zijn opgelegd.
Overeenkomstig rechtspraak van het Hof van
Cassatie is de werkgever daarbij niet verplicht
om die sanctie schriftelijk mee te delen aan de
werknemer (Cass. 10 oktober 1994, JTT 1995,
d. de disciplinaire sancties
227). Artikel 17 van de Arbeidsreglementenwet
schrijft immers geen op straffe van nietigheid
De meeste arbeidsreglementen bepalen
verplicht te volgen vormvereisten voor die
klassiek de straffen, het bedrag en de
door de werkgever zouden moeten worden
bestemming van de geldboeten en de tekortgevolgd bij het ter kennis brengen van een
komingen die zij bestraffen. Tevens bevatten
sanctie. Uiteraard doet de werkgever er
de arbeidsreglementen een beschrijving
echter goed aan de sanctie tijdig schriftelijk
van de disciplinaire procedure en met name
mee te delen aan de werknemer aangezien
van het beroep dat de werknemers kunnen
de werkgever de bewijslast draagt dat de
instellen als zij een klacht wensen in te dienen
sanctie tijdig werd opgelegd. Tevens verplicht
of een opmerking wensen te maken over de
de wet de werkgever ertoe de opgelegde
disciplinaire sancties die de werkgever hen
straf in te schrijven in een register waarin
oplegde.
naast de naam van de betrokken werknemer,
de datum, de reden en de aard van de straf
Mogelijke disciplinaire sancties zijn bijvoorbeeld dienen te worden vermeld. Als een geldboete
de mondelinge vermaning, de schriftelijke
werd opgelegd, dient het bedrag ervan te
verwittiging en het ontslag (al dan niet om
worden vermeld. Deze inschrijving in het
dringende reden). De degradatie en de
register dient te geschieden vóór de datum
overplaatsing lijken minder wenselijk, aangezien van de eerstvolgende betaling van het loon.
deze sancties gelijkgesteld kunnen worden
De werkgever is verplicht het register voor te
met een eenzijdige en substantiële wijziging
leggen aan de bevoegde ambtenaren (Inspectie
van een essentiële arbeidsvoorwaarde die, in
van de Sociale Wetten) wanneer deze erom
voorkomend geval, beschouwd kan worden
verzoeken.
als contractbreuk ten laste van de werkgever.
Een en ander dient wel in concreto te worden
Praktisch gezien, moet een dergelijk
beoordeeld. Kennelijk is de geldboete als
‘register’ aan geen verdere vormvereisten of
disciplinaire sanctie in onbruik geraakt.
formaliteiten te voldoen. De werkgever dient
dus enkel bijvoorbeeld een schrift aan te kopen
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hetgeen op de eerste bladzijde als register
van de opgelegde straffen wordt aangemerkt
en waarin de verschillende verplichte
vermeldingen inzake de straffen desgevallend
in kunnen worden opgenomen.
Indien de werkgever onder meer de opgelegde
tuchtstraf niet voor de eerstvolgende betaling
inschrijft in het register of het register niet kan
voorleggen op het moment dat de bevoegde
ambtenaren daarom verzoeken, kan de
werkgever overeenkomstig artikel 174 van het
Sociaal Strafwetboek een sanctie van niveau 2
opgelegd worden (nl. strafrechtelijke geldboete
tussen de € 400 en € 4.000 of administratieve
geldboete tussen de € 200 en € 2.000).
Voor voormelde inbreuken wordt de boete
bovendien vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers zonder dat deze boete
ooit meer dan het honderdvoudige van de
maximum boete kan bedragen.
e. preventief alcohol- en drugsbeleid
Op 1 april 2009 werd in de Nationale
Arbeidsraad cao nr. 100 gesloten. Deze
overeenkomst beoogt de minimale
voorwaarden voor een preventief alcohol- en
drugsbeleid in de ondernemingen vast te
stellen. Deze cao nr. 100 heeft gevolgen voor
de inhoud van het arbeidsreglement van de
onderneming.
Het betreft een nationale cao die van
toepassing is op alle werkgevers en
werknemers van de privésector.
Cao nr. 100 is een kader-cao waarin de
minimale voorwaarden worden opgesomd
waaraan een preventief alcohol- en drugsbeleid
moet voldoen. De klemtoon wordt gelegd op de
preventie van alcohol- en drugsgebruik binnen
de onderneming.
De cao is in werking getreden op 1 april 2009,
maar ondernemingen hebben tot 1 april 2010
de tijd gekregen om een preventief alcohol- en
drugsbeleid uit te werken.
De cao nr. 100 biedt ondernemingen onder
meer de mogelijkheid om alcohol- en
drugstesten mogelijk te maken binnen de
onderneming. Echter ook ondernemingen die
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dergelijke testen niet mogelijk willen maken
binnen de onderneming, moeten de nieuwe
regelgeving deels implementeren in het
bestaande arbeidsreglement.
Cao nr. 100 bevat twee fasen: elke
onderneming is verplicht minimum de
eerste fase te implementeren in haar
arbeidsreglement, de tweede fase is facultatief.
de verplichte eerste fase
De belangrijkste nieuwigheid van cao nr. 100
is de verplichting voor elke werkgever om
een preventief alcohol- en drugsbeleid te
implementeren in het arbeidsreglement.
In deze eerste, verplichte fase bepaalt
de werkgever de uitgangspunten en de
doelstellingen van zijn beleid en werkt een
concrete beleids- of intentieverklaring uit (art.
3 § 3). Deze verklaring kan verschillen van
werkgever tot werkgever. Men laat dan ook de
nodige ruimte aan de werkgever om zijn beleid
ter zake aan te passen aan de grootte van de
onderneming, de aard van de activiteiten en
aan de specifieke risico’s die eigen zijn aan
bepaalde groepen van personen.
Zo zal bijvoorbeeld in commerciële sectoren
aandacht kunnen worden besteed aan het
werkgerelateerd gebruik van alcohol tijdens
bijvoorbeeld een zakenlunch. In de logistieke
sector kan er een specifiek beleid worden
uitgewerkt voor de chauffeurs.
Iedere werkgever is dus verplicht om
het initiatief te nemen om minstens de
uitgangspunten te bepalen en deze
te concretiseren in een beleids- of
intentieverklaring, die hij opneemt in het
arbeidsreglement.
De beleidsverklaring moet voorafgaandelijk
voor advies worden voorgelegd aan de
werknemers (ondernemingsraad, comité
voor preventie en bescherming op het
werk) na raadpleging van de externe dienst
voor preventie en bescherming. Bij de
kennisgeving aan de werknemers wordt ook
het advies van de geraadpleegde externe
dienst voor preventie en bescherming op
het werk gevoegd. De werknemers hebben
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dan gedurende 15 dagen de mogelijkheid
om hierover opmerkingen of adviezen te
formuleren aan de externe preventiedienst die
deze op zijn beurt aan de werkgever bezorgt.
De werkgever stelt hiertoe een register ter
beschikking van de werknemers waarin ze hun
opmerkingen kunnen formuleren.
Deze beleidsverklaring moet uiteindelijk
opgenomen worden in het arbeidsreglement,
zonder dat hiervoor de specifieke procedure
tot wijziging van het arbeidsreglement moet
worden gevolgd, aangezien de maatregelen bij
consensus zijn vastgesteld.
Elke onderneming was verplicht om dit
verplichte luik van cao nr. 100 uiterlijk tegen 1
april 2010 uit te werken.
de (facultatieve) tweede fase
In een eventuele tweede fase en enkel voor
zover de realisatie van de uitgangspunten
en doelstellingen die bepaald werden in de
eerste fase dit vereist, kan de werkgever deze
uitgangspunten en doelstellingen verder
uitwerken.
De werkgever is met andere woorden niet
verplicht om zijn beleid uit te voeren in
concrete maatregelen: hij kan dat doen, maar
enkel indien dat vereist is om het beleid te
realiseren. In wat volgt, wordt een bondig
overzicht gegeven van de mogelijkheden die
de werkgever in dit kader heeft.
De werkgever kan (volgens art. 3 § 4 en § 5):
1. regels opstellen die betrekking hebben op:
- de beschikbaarheid op het werk (of niet) van
alcohol;
- het binnenbrengen van alcohol en drugs;
- het werkgerelateerde gebruik van alcohol en
drugs.
2. de procedures bepalen die gevolgd moeten
worden bij vaststelling van disfunctioneren
op het werk ten gevolge van mogelijk
alcohol- of drugsgebruik of bij de vaststelling
van de overtreding van deze regels;
3. de werkwijze en procedure vastleggen die
bij vaststelling van werkonbekwaamheid van
een werknemer moeten gevolgd worden
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met betrekking tot het vervoer van de
betrokkene naar huis, zijn begeleiding en de
kostenregeling.
Indien het testen op alcohol of drugs deel
uitmaakt van het preventief alcohol- en
drugsbeleid, dan moet de werkgever de nadere
regels bepalen die in acht moeten worden
genomen. Het gaat hierbij onder meer over:
- de aard van de testen die kunnen worden
afgenomen;
- de doelgroepen van werknemers die aan de
testen kunnen onderworpen worden;
- de procedures die dienen gevolgd te worden
bij het afnemen van deze testen;
- de voor het afnemen van deze testen
bevoegde personen;
- de tijdstippen waarop getest kan worden;
- de mogelijke gevolgen van een positief
resultaat.
Testen zijn enkel toegelaten voor preventiedoeleinden en kunnen enkel afgenomen
worden wanneer de betrokkene hiermee heeft
toegestemd.
Alle maatregelen die worden uitgetekend
in kader van deze facultatieve tweede fase
moeten eveneens besproken worden met
onder meer de ondernemingsraad en het
comité voor preventie en bescherming.
Bovendien dienen de maatregelen te worden
opgenomen in het arbeidsreglement.
In tegenstelling tot de eerste fase moeten mits
naleving van de procedure tot wijziging van
het arbeidsreglement de maatregelen van de
tweede fase wel worden opgenomen in dit
reglement.
f. regels voor de bepaling van
opzeggingstermijnen of -vergoedingen
Sinds 1 januari 2014 gelden voor alle
werknemers (ongeacht arbeider of bediende)
die in dienst treden vanaf die datum, nieuwe
opzeggingstermijnen en -vergoedingen.
Indien in het arbeidsreglement wordt
opgesomd welke opzeggingstermijnen of
opzeggingsvergoedingen in acht moeten
worden genomen en er dus niet enkel
zeer algemeen wordt verwezen naar de
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Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
moet het arbeidsreglement verplicht worden
aangepast aan de nieuwe wetsregels.
Elk arbeidsreglement moet immers zowel
de duur van de opzeggingstermijnen als
de regels in verband met het bepalen van
deze opzeggingstermijnen of de verwijzing
naar de wettelijke en reglementaire
bepalingen daaromtrent vermelden. Om
het arbeidsreglement aan die nieuwe regels
aan te passen, is het niet nodig om de
gebruikelijke overlegprocedure waarin moet
worden overlegd met de ondernemingsraad/
werknemers (zie infra) te volgen. Het is wel
verplicht elke werknemer een kopie van het
vernieuwde arbeidsreglement te overhandigen.
De werkgever doet er goed aan te zorgen voor
een schriftelijk bewijs dat elke werknemer
dat aangepaste arbeidsreglement heeft
ontvangen. Het arbeidsreglement waarvan aan
de werknemer geen kopie werd overhandigd,
is voor die werknemer immers niet bindend.
Bovendien is het ook verplicht om de directie
van het toezicht op de sociale wetten (Sociale
Inspectie) op de hoogte te brengen van die
wijziging van het arbeidsreglement.
Om voormelde procedure in de toekomst
niet meer te moeten volgen, is het absoluut
aangewezen voor elke werkgever om in het
arbeidsreglement enkel kort en in het algemeen

te verwijzen naar de toepasselijke regels zoals
voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978. Indien de regels inzake
opzeggingstermijnen en -vergoedingen in de
toekomst nogmaals aangepast zouden worden,
zal de werkgever meer dan waarschijnlijk
in dit geval geen verdere acties moeten
ondernemen.
g. psychosociale aspecten
Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe
wetgeving rond de preventie van psychosociale
risico’s op het werk in het Belgisch Staatsblad
(in voege vanaf 1 september 2014).
Deze wetgeving legt voor werkgevers onder
meer de verplichting op bepaalde zaken op te
nemen in het arbeidsreglement, namelijk
–		een princiepsverklaring/beleid binnen de
onderneming waarmee de werkgever en
de werknemers blijk geven van wederzijdse
waardering en respect, en waarmee ze
verklaren zich te onthouden van alle daden
van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk;
–		de procedure inzake psychosociale risico’s;
–		de contactgegevens van de
vertrouwenspersoon in de onderneming
en de preventieadviseur psychosociale
aspecten of externe dienst.

B. bepalingen in verband met toegangsmodaliteiten
sociale voorzieningen
In een Koninklijk Besluit van 10 november 2012
tot vaststelling van de algemene basiseisen
waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen,
werd opgelegd dat in het arbeidsreglement
verplicht de toegangsmodaliteiten en
toegangsuren tot de sociale voorzieningen
moeten worden vermeld en dit na advies van
het Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk.
Met het begrip ‘sociale voorzieningen’ worden
onder meer toiletten, douches, wastafels,
kleedkamers, refters en lokalen voor zwangere
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werkneemsters of werkneemsters die
borstvoeding geven voorzien.
Indien deze verplichte vermelding niet is
opgenomen in het arbeidsreglement, kan
de werkgever bestraft worden met een
strafrechtelijke geldboete tussen € 800 en
€ 8000 of een administratieve geldboete van
€ 400 tot € 4000. Indien het niet vermelden
van deze bepaling in het arbeidsreglement
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot
gevolg zou hebben, kunnen de strafsancties
zelfs nog hoger oplopen.
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C. facultatieve vermeldingen
De inhoud van het arbeidsreglement moet
niet strikt beperkt worden tot de door de
wetgeving opgelegde verplichte vermeldingen.
De Arbeidsreglementenwet bepaalt immers
zelf dat het arbeidsreglement ook alle andere
bepalingen mag bevatten waarover werknemer
en werkgever een akkoord gesloten hebben.

werkgever hem daarom heeft gevraagd.
Als deze verplichting wordt opgenomen
in het arbeidsreglement, kan hierbij
verduidelijkt worden welke vermeldingen
het getuigschrift dient te bevatten, zoals
de duur van de arbeidsongeschiktheid en
dergelijke meer.

De volgende, nuttige facultatieve vermeldingen
kunnen worden opgenomen in het
arbeidsreglement:

–		Eveneens in dit kader kan een
arbeidsreglement in navolging van de
Wet betreffende het Eenheidsstatuut
(van 26 december 2013) bepalen dat
de arbeidsongeschikte werknemer
gedurende een bepaalde tijdsperiode
(max. 4 aaneengesloten uren, tussen 7-20
uur) ter beschikking dient te zijn van de
controlegeneesheer in zijn woonplaats
of een aan de werkgever meegedeelde
verblijfplaats. Indien de werknemer bij een
eventuele controle hier niet aanwezig/ter
beschikking is, verliest deze automatisch het
recht op gewaarborgd loon voor de periode
voorafgaand aan deze controle.

–		Het arbeidsreglement kan de werknemer
verplichten zijn werkgever onmiddellijk op
de hoogte te brengen van wijzigingen van
bijvoorbeeld zijn adres en familiale toestand.
Deze gegevens zijn niet alleen van belang
in het kader van de sociale wetgeving en
voor de loonadministratie van de werkgever,
maar ook bijvoorbeeld in het kader van een
ontslagprocedure waarbij de briefwisseling
naar het juiste adres van de werknemer
dient te worden gestuurd.
–		Het arbeidsreglement kan de werknemer
eveneens verplichten bij een ongeval
bepaalde gegevens onmiddellijk te melden
aan de werkgever, zoals de plaats van het
ongeval, de omvang en de oorzaak van de
schade. Deze verplichting kadert niet alleen
in het preventiebeleid van de onderneming,
maar kan de werkgever eveneens helpen bij
het bepalen van de aansprakelijkheid van de
betrokken personen.
–		Het verdient eveneens aanbeveling in
het arbeidsreglement een bepaling op te
nemen die de werknemer verplicht binnen
een bepaalde termijn (bv. 48 uur) volgend
op zijn afwezigheid wegens ziekte of
ongeval, een geneeskundig getuigschrift
te overhandigen aan de werkgever. De
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers
dat de werknemer slechts verplicht is zijn
afwezigheid te rechtvaardigen door de
overhandiging van een medisch attest,
als deze verplichting is opgenomen in
het arbeidsreglement of een cao of als de
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-		In het arbeidsreglement kunnen ook de
periodes waarin de werknemer op vraag
van de werkgever telewerk mag uitvoeren,
worden opgenomen alsook kunnen in het
arbeidsreglement bijvoorbeeld afspraken
worden gemaakt over hoe bepaalde
categorieën van werknemers occasioneel
telewerk zouden kunnen aanvragen.
-		Werkgever en werknemers kunnen in
het arbeidsreglement, indien gewenst,
ook concrete afspraken maken over
deconnectie en het gebruik van digitale
communicatiemiddelen.
Steeds vaker worden op vraag van de
werknemers in de arbeidsreglementen
allerhande procedures opgenomen die
gevolgd dienen te worden bij het ontslag van
een werknemer. Klassiek zijn bijvoorbeeld
de clausules die bepalen dat de werkgever
voorafgaand aan een ontslag (om dringende
reden) de vakbondsafvaardiging dient te
informeren of de werknemer dient te horen.
De werkgever dient in elk geval omzichtig
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om te springen met dergelijke procedures,
die aanvankelijk weliswaar met veel goede wil
werden ingeschreven in het arbeidsreglement,
maar na verloop van tijd vaak uit het oog
verloren worden.
Getuige daarvan een arrest van het arbeidshof
van Antwerpen van 11 maart 1998 (JTT 1999,
645). In de zaak die aan het oordeel van het hof
werd onderworpen, had een werkgever een
werknemer om dringende reden ontslagen,

maar zonder inachtneming van de bepaling
van het arbeidsreglement dat voorzag dat
de disciplinaire sancties, zoals onder meer
het ontslag om dringende reden, slechts
mogen worden toegepast nadat de betrokken
werknemer gehoord werd. Het hof oordeelde
dat, aangezien de werkgever de werknemer
niet voor het ontslag had gehoord, het ontslag
om dringende reden onrechtmatig was. De
werknemer kon dus aanspraak maken op een
verbrekingsvergoeding.

02 invoering en wijziging van
het arbeidsreglement
Als een arbeidsreglement in de onderneming
wordt ingevoerd of het bestaande arbeidsreglement wordt gewijzigd, dient in principe
een door de wet bepaalde procedure te worden
gevolgd. Slechts in een aantal uitzonderlijke
gevallen, die worden beschreven in artikel
14 van de Arbeidsreglementenwet, is de
procedure niet van toepassing.
In de volgende gevallen dient de procedure
tot wijziging van het arbeidsreglement niet te
worden gevolgd:
– invoering van ploegenarbeid met
nachtprestaties;
– nieuwe arbeidsregelingen;
– tijdelijke wijziging van aanvang en einde van
de arbeidsdag;
– toepassing van de kleine flexibiliteit (artikel
20bis Arbeidswet);
– wijziging van organisatie van geneeskundige,
farmaceutische en verplegingsdienst waar
de door een arbeidsongeval getroffene zich
moet laten verzorgen;
– naam en adres kas voor gezinsbijslag;
– naam en adres verlofkas;
– naam en adres verzekeringsmaatschappij
arbeidsongevallen;
– adres inspectiediensten belast met toezicht
op wetgeving bescherming van werknemers;
– naam hoofd dienst veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen (=de
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preventieadviseur);
– naam leden comité veiligheid en preventie op
het werk;
– naam leden ondernemingsraad;
– naam leden syndicale afvaardiging;
– naam geneesheer belast met geneeskundige,
farmaceutische en verplegingsdienst waar
de door een arbeidsongeval getroffene zich
moet laten verzorgen;
– naam en adres van de farmaceutische
dienst of het ziekenhuis waar de door een
arbeidsongeval getroffene zich moet laten
verzorgen;
– gegevens persoon die aangewezen is om
eerste hulp te verstrekken;
– plaats waar verbandkist zich bevindt;
– gegevens van de organisatie medische
diensten;
– dagen ter vervanging van feestdagen;
– duur jaarlijkse vakantie en regels in verband
met toekenning van deze vakantie of data van
collectieve vakantie;
– duur opzeggingstermijnen of verwijzing naar
wetgeving hieromtrent;
– overzicht cao’s die van toepassing zijn op de
werkomstandigheden;
– de coördinaten van de preventieadviseur
psychosociale zaken (of zijn dienst) of
namen van vertrouwenspersonen of
interne procedures die van toepassing zijn
inzake preventie van geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
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– informatie in verband met uitgangscontrole;
– identiteit van de elektronische
archiveringsdienst.

De Arbeidsreglementenwet maakt op het vlak
van deze procedure een onderscheid tussen
ondernemingen met ondernemingsraad en
ondernemingen zonder ondernemingsraad.

A. ondernemingen met ondernemingsraad
Het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement behoort tot de bevoegdheden
van de ondernemingsraad. De leden van de
ondernemingsraad hebben hierbij het recht om
aan de raad een ontwerp van reglement of van
wijzigingen van het bestaande reglement voor
te leggen.
Als een lid van de ondernemingsraad
een ontwerp van arbeidsreglement
of van wijzigingen aan het bestaande
reglement voorstelt, dient de werkgever
deze ontwerpen eerst aan de andere
leden van de ondernemingsraad (inclusief
plaatsvervangende leden) mee te delen.
Tevens dient de werkgever de ontwerpen ter
kennis van de werknemers te brengen door
de aanplakking ervan op een zichtbare en
gemakkelijk toegankelijke plaats binnen de
onderneming.
Vervolgens moet het onderwerp van de
invoering of wijziging van het arbeidsreglement
door de voorzitter van de ondernemingsraad
op de agenda van de raad worden geplaatst.
De vergadering waarop de ondernemingsraad
zal beraadslagen over het ontwerp, dient ten
vroegste vijftien kalenderdagen en uiterlijk
dertig kalenderdagen na de dag van de
aanplakking worden bijeengeroepen.
Als in de ondernemingsraad geen
overeenstemming wordt bereikt over het
ontwerp van arbeidsreglement of over het
ontwerp van wijziging van het bestaande
reglement, dient de voorzitter van de
ondernemingsraad binnen vijftien dagen na de
dag van de vergadering van de raad waarop
het gebrek aan overeenstemming definitief
werd vastgesteld, het geschil voor te leggen
aan de Inspectie van de Sociale Wetten.
De bevoegde inspecteur moet dan binnen
dertig dagen proberen de standpunten te
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verzoenen. Indien de inspecteur erin slaagt om
de uiteenlopende standpunten te verzoenen,
wordt het arbeidsreglement definitief 15 dagen
na de verzoening, tenzij een andere termijn
werd overeengekomen tussen de partijen.
Als geen verzoening wordt bereikt, dient
het geschil binnen vijftien dagen na het
proces-verbaal van niet-verzoening door
de voorzitter van de ondernemingsraad
aanhangig te worden gemaakt bij het
bevoegde paritair comité. Het comité zal
tijdens de eerstvolgende vergadering een
laatste verzoeningspoging ondernemen.
Als deze poging mislukt, zal het comité het
geschil zelf beslechten. De beslissing van het
paritair comité wordt slechts geldig geacht
als zij ten minste 75% van de stemmen van
de werkgeversafgevaardigden en 75% van de
stemmen van de werknemersafgevaardigden
heeft verworven. Deze beslissing van het
paritair comité is bindend voor alle leden van
de ondernemingsraad.
Binnen acht dagen na de uitspraak wordt
de beslissing van het paritair comité door
de secretaris ervan ter kennis gebracht
van de werkgever en van ieder lid van de
ondernemingsraad.
Het arbeidsreglement zal hoe dan ook in
werking treden de vijftiende dag na de
datum van het akkoord dat bereikt werd in de
ondernemingsraad, of na de beslissing van het
paritair comité, tenzij een andere datum voor
inwerkingtreding werd bepaald.
Als binnen het paritair comité niet de verplichte
meerderheden worden bereikt, blijft het
arbeidsreglement ongewijzigd. De wet voorziet
geen oplossing voor deze patstelling. Bepaalde
rechtsleer stelt dat het in deze situatie niet
mogelijk is om de rechtbank over het ontwerp
van arbeidsreglement te laten beslissen.
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B. ondernemingen zonder ondernemingsraad
Als de onderneming niet beschikt over een
ondernemingsraad, zal de invoering of de
wijziging van het arbeidsreglement gebeuren
door een procedure die de informatie en
consultatie van de individuele werknemers
vereist.
Elk initiatief tot invoering of wijziging
van het arbeidsreglement gaat uit van
de werkgever. De werknemers hebben
geen recht om zelf het initiatief te nemen.
Aangezien er geen ondernemingsraad is,
kunnen werknemers in deze situatie geen
voorstellen doen tot invoering of wijziging
van een arbeidsreglement. De werkgever die
een ontwerp van arbeidsreglement of van
wijzigingen aan het bestaande reglement heeft
opgesteld, dient dit ontwerp door aanplakking
ter kennis van de werknemers te brengen.
Tevens dient elke werknemer een kopie van het
ontwerp te ontvangen.
Vervolgens dient de werkgever gedurende
een termijn van vijftien dagen, te rekenen
vanaf de aanplakking van het ontwerp, een
register ter beschikking van zijn werknemers te
houden. In dit register kunnen de werknemers
hun opmerkingen bij het ontwerp noteren.
Zij kunnen zich hierbij laten bijstaan door
een personeels- of vakbondsafvaardiging.
Een gewoon schrift met de vermelding
‘opmerkingen betreffende het ontwerp van
arbeidsreglement’ volstaat als register.
Binnen diezelfde termijn kunnen de
werknemers (of hun afgevaardigden) eveneens
hun opmerkingen toezenden aan de bevoegde
Inspectie van de Sociale Wetten. Hoewel de
wet oplegt dat deze opmerkingen behoorlijk
ondertekend moeten zijn en dus niet anoniem
door de werknemers of hun afgevaardigden
aan de inspectie mogen worden toegestuurd,
mag de inspectie de namen van de betrokken
werknemers niet bekendmaken aan de
werkgever.
Zodra de termijn van vijftien dagen verstreken
is, dient de werkgever het register met
opmerkingen ter inzage toe te zenden aan de
Inspectie van de Sociale Wetten.
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Als ook de inspectie geen enkele opmerking
heeft ontvangen en het register evenmin
aantekeningen bevat, treedt het nieuwe
reglement of de wijziging de vijftiende dag na
de dag van de aanplakking in werking.
Als de inspectie daarentegen wel opmerkingen
heeft ontvangen of het register opmerkingen
bevat, zal de Inspectie de werkgever hiervan
binnen vier dagen in kennis stellen. De
werkgever dient deze opmerkingen vervolgens
door aanplakking bekend te maken aan zijn
werknemers. Vervolgens zal de Inspectie van de
Sociale Wetten de standpunten van de partijen
proberen te verzoenen binnen een termijn van
dertig dagen.
Als een verzoening wordt bereikt, treedt het
nieuwe arbeidsreglement of het gewijzigde
reglement in werking de achtste dag na de
dag van de verzoening. Als daarentegen geen
verzoening wordt bereikt, zal de inspectie
een exemplaar van het proces-verbaal van
niet-verzoening toezenden aan de voorzitter
van het bevoegde paritair comité. Tijdens de
eerstvolgende vergadering zal het paritair
comité een laatste verzoeningspoging
ondernemen. Als geen verzoening wordt
bereikt, beslecht het comité het geschil, waarbij
de beslissing slechts geldig zal zijn als zij ten
minste 75% van de stemmen voor elk van de
partijen uitgebracht, heeft verworven.
Als de onderneming minder dan vijftig
werknemers telt en niet beschikt over
een vakbondsafvaardiging en het geschil
betrekking heeft op een variabele arbeidsduurregeling, dan moet het procesverbaal aan
de volgende voorwaarden voldoen. Vooreerst
moet het melding maken van:
– door de werkgever aangevoerde motieven
die de invoering van de variabele
arbeidsduurregeling rechtvaardigen;
– de door de werkgever vermelde positieve
gevolgen voor de werkgelegenheid of voor
de periodes van volledige schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; de
regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek
aan werk wegens economische oorzaken.
– Ook dient het proces-verbaal melding
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te maken van de opmerkingen van de
werknemers die hetzij opgetekend zijn in
het register van de opmerkingen, hetzij
rechtstreeks werden toegezonden aan de
inspectie, hetzij gemaakt werden tijdens de
verzoeningspogingen.
Binnen acht dagen na de uitspraak wordt de
beslissing van het paritair comité door de

secretaris ervan ter kennis gebracht van de
werkgever.
Het arbeidsreglement dat eventueel is
gewijzigd ingevolge een beslissing van het
paritair comité, treedt in werking vijftien
dagen na de datum van de beslissing, tenzij
een andere datum voor inwerkingtreding is
vastgesteld.

03 bijzonderheden
Hierna volgt de bespreking van een aantal
aspecten van het arbeidsreglement die

blijkbaar minder bekend zijn en enige
toelichting behoeven.

A. formaliteiten bij invoering of wijziging van
het arbeidsreglement
Zodra de procedure van de invoering of
wijziging van het arbeidsreglement is
beëindigd, dienen nog een aantal bijzondere
formaliteiten te worden vervuld. Welke
procedure ook wordt gevolgd, het reglement
of de wijziging ervan dient in elk geval
ondertekend en gedagtekend te worden
door de werkgever. Als de procedure de
tussenkomst van de ondernemingsraad
veronderstelde, dient het reglement of de
wijziging ervan bovendien ondertekend
te worden door minstens twee leden van
de ondernemingsraad die de werknemers
vertegenwoordigen.
Bovendien dient het reglement of de wijziging
van het bestaande reglement het attest te
bevatten waaruit blijkt dat de werknemers
regelmatig werden geraadpleegd. Dit attest
is een verklaring van de werkgever waarin
hij bevestigt dat de werknemers volgens de
geldende procedure werden geraadpleegd.
De werkgever doet er goed aan om dit attest
ook te laten ondertekenen door bijvoorbeeld
de secretaris van de ondernemingsraad of
twee werknemersvertegenwoordigers uit de
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ondernemingsraad. Dit attest is een verplichte
vormvoorwaarde opdat er sprake zou kunnen
zijn van een rechtsgeldig arbeidsreglement.
De werkgever doet er derhalve goed aan
zich tijdens elke fase van de procedure te
verzekeren van het bewijs dat de werknemers
instemmen met de wijze waarop de procedure
wordt gevolgd. Na de beëindiging van de
invoerings- of wijzigingsprocedure moet
de werkgever daarenboven binnen acht
dagen na de inwerkingtreding van het
reglement en de wijzigingen ervan, een
afschrift van het arbeidsreglement toezenden
aan de bevoegde Inspectie van de Sociale
Wetten. De wet schrijft ten slotte ook voor
dat iedere werknemer op elk ogenblik
en zonder tussenpersoon inzage moet
kunnen hebben in het definitieve reglement
op een gemakkelijk toegankelijke plaats.
De werkgever dient overigens ook aan
iedere werknemer een exemplaar van het
arbeidsreglement te overhandigen. Als de
werknemer studentenarbeid verricht, dient hij
de werknemer hierbij een ontvangstbewijs te
laten tekenen.
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Indien de werkgever de voorschriften in
verband met het bekendmaken van het
arbeidsreglement niet zou respecteren, kan de
werkgever overeenkomstig artikel 203 van het

Sociaal Strafwetboek een sanctie van niveau 2
opgelegd worden (nl. strafrechtelijke geldboete
tussen de € 400 en € 4.000 of administratieve
geldboete tussen de € 200 en € 2.000).

B. telewerk en/of huisarbeid
Nu steeds meer werkgevers telewerkers
of huisarbeiders tewerkstellen, is het niet
zonder belang na te gaan welke gevolgen de
tewerkstelling van dergelijke telewerkers of
huisarbeiders heeft voor het arbeidsreglement.
Onder ‘huisarbeiders’ wordt verstaan de
werknemers (arbeiders of bedienden) die tegen
loon arbeid verrichten onder het gezag van
een werkgever, in hun woonplaats of op elke
andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij
onder het toezicht of de rechtstreekse controle
van deze werkgever staan. Ook de werknemer
die zijn arbeidsprestaties slechts gedeeltelijk
thuis levert, kan worden beschouwd als een
huisarbeider. Telewerkers zijn volgens de
cao nr. 85 werknemers die werkzaamheden
uitvoeren met gebruikmaking van informatietechnologie Deze werkzaamheden zouden
in principe ook kunnen worden uitgevoerd
op de bedrijfslocatie, maar worden nu door
deze werknemers op regelmatige basis en
niet incidenteel buiten de bedrijfslocatie
uitgevoerd.
Het arbeidsreglement van de onderneming
die huisarbeiders in dienst neemt, dient
vooreerst een bijzondere bepaling te bevatten.
De Arbeidsreglementenwet bepaalt immers
dat, bij de werknemers die in de lokalen van
de onderneming slechts aanwezig zijn om er
grondstoffen en alle andere voorwerpen en
documenten voor hun arbeid te nemen, of om
er de opbrengst van hun arbeid of enig ander
document dienaangaande te brengen, de
vermelding van de aanvang en het einde van
de gewone werkdag vervangen wordt door de
vermelding van dag en uur waarop de lokalen
toegankelijk zijn.
Bovendien dient een exemplaar van het
arbeidsreglement ter beschikking te liggen op
de plaats waar de huisarbeider zijn prestaties
uitvoert. De wet bepaalt inderdaad dat de
werkgever verplicht is op iedere plaats waar hij
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werknemers in dienst neemt, een afschrift bij
te houden van het arbeidsreglement. Praktisch
gezien, zal de werkgever waarschijnlijk
quasi geen controle kunnen uitoefenen of
de huisarbeider thuis al dan niet een kopie
van het arbeidsreglement bijhoudt. De
werkgever doet er dan ook goed aan in de
arbeidsovereenkomst van de huisarbeider deze
werknemer expliciet te laten bevestigen dat
hij het nodige zal doen om een exemplaar van
het arbeidsreglement thuis ter beschikking
te leggen. Een andere mogelijkheid om de
werkgever meer zekerheid te geven over het
voldoen aan zijn verplichting om ook op de
werkplaats van de huisarbeiders een exemplaar
van het arbeidsreglement ter beschikking
te hebben, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat
de werkgever het mogelijk maakt om het
arbeidsreglement te raadplegen via intranet
zodat het arbeidsreglement ten allen tijde ook
raadpleegbaar is vanuit de woning van de
huisarbeider.
Ook rijst de vraag in welke mate de
huisarbeider betrokken dient te worden
bij de procedure van de wijziging van het
arbeidsreglement. De Arbeidsreglementenwet
bepaalt immers dat het bericht met opgave
van de plaats waar het arbeidsreglement
kan worden geraadpleegd, moet worden
aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke
plaats. Dezelfde bepaling voegt hieraan toe dat
de berichten en de ontwerpen van reglementen
die dienen te worden bekendgemaakt in het
kader van de procedure tot wijziging van het
arbeidsreglement, op dezelfde plaats moeten
worden aangeplakt. Derhalve moeten deze
berichten ook op een voor de huisarbeiders
zichtbare en toegankelijke plaats worden
geafficheerd. Aangenomen kan worden dat
de aanplakking tevens dient te gebeuren
op de plaats van tewerkstelling van de
huisarbeider. Dat geldt bij uitstek wanneer
de huisarbeiders hun arbeidsduur exclusief
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thuis doorbrengen. Het verdient aanbeveling
voor de werkgever om in voorkomend geval
de huisarbeiders per aangetekende post
alleszins een ontwerp van wijziging van het
arbeidsreglement toe te sturen, hen er in een
begeleidend schrijven op te attenderen dat zij
hun eventuele opmerkingen op dit ontwerp
van arbeidsreglement kunnen overmaken via
e-mail alsook deze huisarbeiders naderhand
per aangetekende post een kopie van de
definitief aangenomen tekst van het herwerkt
arbeidsreglement toe te sturen.
Overeenkomstig artikel 10 §2 van de
Arbeidsreglementenwet kan in het
arbeidsreglement worden bepaald tijdens
welke periodes de werknemers op vraag van
de werkgever al dan niet telewerk mogen
verrichten. Het is evenwel geenszins een
verplicht in het arbeidsreglement op te
nemen vermelding. De werkgever zou het
arbeidsreglement ook kunnen aanwenden om
te voldoen aan de verschillende informatieverplichtingen in navolging van de cao nr.
85 inzake telewerk (zoals bv. telewerker
informeren over arbeidsvoorwaarden of
informeren over het beleid inzake veiligheid
en gezondheid in navolging van gebruik van
beeldschermapparatuur,…). Aangezien het
niet steeds evident is voor de werkgever om
het arbeidsreglement later nog te wijzigen, is
het echter in de meeste gevallen aangewezen
dat een werkgever tegemoet komt aan deze
informatieverplichtingen in bv. een policy en
niet in het arbeidsreglement.

Indien de werkgever occasioneel telewerk
wenst in te voeren in de onderneming
kan de werkgever een kader voor dit
occasioneel telewerk vastleggen in een cao
of in het arbeidsreglement. Dit is echter geen
verplichting voor de werkgever. Indien de
werkgever een kader biedt voor dit occasioneel
telewerk, moet dit kader een aantal verplichte
vermeldingen bevatten:
–		de functies en/of de activiteiten binnen
de onderneming die verenigbaar zijn met
occasioneel telewerk;
–		de procedure om het occasionele telewerk
aan te vragen en toe te staan;
–		de eventuele terbeschikkingstelling door de
werkgever van de nodige apparatuur voor
het occasioneel telewerk en van technische
ondersteuning;
–		de eventuele bereikbaarheid van de
werknemer tijdens het occasionele telewerk;
–		de eventuele vergoeding door de
werkgever van de kosten verbonden aan het
occasionele telewerk.
Het voordeel van het vastleggen van een
dergelijk kader door de werkgever is dat wat
betreft de modaliteiten voor occasioneel
telewerk eenvoudigweg kan worden verwezen
naar dit kader zonder dat hierover met elke
werknemer die occasioneel telewerk aanvraagt
een individueel geschreven akkoord moet
worden gesloten

C. werknemer beschermd tegen ontslag ingevolge
formulering opmerking bij ontwerp arbeidsreglement
Overeenkomstig artikel 12quater van de
Arbeidsreglementenwet is een werknemer die
in het kader van de voorgenomen invoering
van de zogenaamde kleine flexibiliteit of de
voorgenomen verlenging van de referteperiode
waarover de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur moet worden geëerbiedigd, een
opmerking maakt omtrent een ontwerp van
arbeidsreglement in het daartoe voorziene
register gedurende een periode van 6 maanden
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na het maken van die opmerking, beschermd
tegen ontslag.
Niet elke werknemer die een opmerking
maakt in verband met een ontwerp van
arbeidsreglement is dus beschermd tegen
ontslag (arbeidshof Brussel, 18 april 2006, Soc.
Kron. 2007, 25 en Arbeidsrechtbank Namen 1
februari 2013, JTT 2013, afl. 1154, 166). Enkel een
werknemer die overeenkomstig artikel 20bis §1,
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laatste lid Arbeidswet of overeenkomstig artikel
26bis §1, derde lid Arbeidswet een opmerking
heeft gemaakt in het daartoe bestemde
register, kan gedurende een periode van 6
maanden na het maken van die opmerking niet
worden ontslagen door de werkgever, behalve
om redenen die vreemd zijn aan het maken van
die opmerking(en).
De werkgever draagt in geval van ontslag
gedurende voormelde beschermde periode van
6 maanden de bewijslast om aan te tonen dat
inderdaad redenen vreemd aan het maken van
die opmerking(en) aan de basis van het ontslag
liggen. Indien de werkgever niet slaagt in die
bewijslast dient hij een forfaitaire vergoeding
gelijk aan het loon voor 6 maanden te betalen
en dat bovenop de vergoedingen verschuldigd
naar aanleiding van de verbreking van de
arbeidsovereenkomst.
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deel 3

tijdens de duur
van de arbeidsovereenkomst.
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01 keuze
de bezoldiging.
tussen
zelfstandigen en
werknemers.
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01 enkele algemene principes
inzake het loon
A. inleiding
De problematiek van het
loon neemt in het arbeidsen socialezekerheidsrecht
een centrale plaats in. Deze
materie is bijzonder complex
en ligt verspreid over
uiteenlopende wetgevingen
die de arbeidsrechtelijke,
socialezekerheidsrechtelijke

en fiscale aspecten van de
beloning regelen. Het is dan
ook onmogelijk om in dit bestek
een allesomvattende analyse te
maken van alle regelgevingen die
het loon aanbelangen. Wel zal
hieronder een overzicht gegeven
worden van de regels die in de
praktijk van belang blijken te zijn.

B. hoe wordt het loon vastgesteld?
In veel sectoren worden cao’s gesloten
die bepalen welk loon dient te worden
toegekend aan een welbepaalde werknemer.
Vaak bevatten deze cao’s inderdaad
functieclassificaties en wordt het loon
volgens de anciënniteit en/of het aantal jaren
beroepservaring vastgesteld. De vraag tot welk
paritair comité een onderneming voor haar
werknemers behoort, en of binnen een paritair
comité cao’s werden gesloten die bepalen
welke arbeidsvoorwaarden de werknemers
genieten, is derhalve de eerste vraag die
beantwoord dient te worden bij het vaststellen
van het loon.
Er zijn drie grote groepen paritaire comités:
paritaire comités die bevoegd zijn voor de
arbeiders, de comités die bevoegd zijn voor
de bedienden, en de comités waaronder
ondernemingen vallen voor zowel hun
arbeiders als hun bedienden. Het is dan ook
mogelijk dat een onderneming ressorteert
onder verscheidene paritaire comités.
Het bevoegde paritair comité wordt bepaald
op grond van de hoofdactiviteit van de
onderneming. De individuele functies die
individuele werknemers uitoefenen, zijn
derhalve in principe irrelevant.
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Er bestaat geen afgelijnde procedure
om te bepalen tot welk paritair comité
een onderneming behoort. De startende
werkgever bepaalt in principe zelf van welk
paritair comité hij de cao’s zal naleven. Die
beslissing kan naderhand in vraag gesteld
worden door bijvoorbeeld de sociale
inspectie of de Algemene Directie Collectieve
arbeidsbetrekkingen. De werkgever is niet
gebonden door hun bevindingen.
In de praktijk leidt het ontbreken van een
bijzondere procedure voor het vaststellen van
het bevoegde paritair comité wel eens tot
problemen. Wanneer de inspectiediensten
bijvoorbeeld menen dat een onderneming
behoort tot een ander paritair comité dan
voorgesteld door de werkgever, kan deze
informatie doorgegeven worden aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze kan
dan beslissen tot de inning van bijdragen ten
gunste van het Fonds voor Bestaanszekerheid
van de sector die als bevoegd aangewezen
werd door de inspectie. Door het ontbreken
van een specifieke procedure om dergelijke
geschillen te beslechten, zien werkgevers
zich vaak genoodzaakt de door de RSZ
gevorderde bijdragen onder voorbehoud te
betalen, om deze bijdragen vervolgens voor
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de arbeidsrechtbank terug te vorderen. Voor
de rechtbank zal dan de vraag dienen te
worden beslecht tot welk paritair comité de
onderneming behoort.

slechts recht op een bepaald percentage van
het GMMI, de zogenaamde jongerenbarema’s.

Sinds 1 januari 2015 bepaalt cao nr. 43 het
GMMI voor alle werknemers van 18 jaar en
Naast de sectorale cao’s kunnen lonen
ouder. Cao nr. 50 moet enkel nog worden
eveneens vastgesteld zijn in collectieve
toegepast op werknemers die niet onder het
arbeidsovereenkomsten die in de schoot van de toepassingsgebied van cao nr. 43 vallen. Dit
onderneming zelf werden gesloten. Zulke cao’s gaat om jongeren onder 18 jaar, die onder
zijn inderdaad geldig op voorwaarde dat de
de vorm van studentenarbeid hun prestaties
bepaalde lonen niet minder gunstig zijn dan de verrichten én de werknemers van 18, 19 en
lonen die op het niveau van het paritair comité
20 jaar verbonden door eenzelfde vorm
werden bepaald. Maar zelfs als een bedrijfs-cao van arbeid. Op deze laatste is dan nog een
gunstigere lonen toekent, dient nog steeds
degressieve correctie van toepassing.
onderzocht te worden of de bedrijfs-cao
verenigbaar is met de sectorale cao’s.
Volgens de stijging van de leeftijd en de
anciënniteit wordt telkens een ander GMMI
Als er geen cao gesloten werd waarin de
vastgesteld. Ook wordt het GMMI gekoppeld
minimaal toe te kennen lonen bepaald
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
worden, beschikt de werkgever niet over
Ook wordt het GMMI periodiek aangepast.
een absolute vrijheid om de toe te kennen
lonen te bepalen. Als het paritair comité
gemiddeld maandelijks minimuminkomen
geen toe te passen loonschalen vaststelde,
(vanaf 1 maart 2020)
dient de werkgever immers nog steeds het
Werknemers vanaf 20 jaar met
€ 1.688,03
zogenaamde gewaarborgde gemiddelde
een anciënniteit van 12 maanden
minimummaandinkomen (GMMI) te
in de onderneming
respecteren. Het GMMI is niet identiek aan het
minimum maandloon. Het is namelijk lichtjes
ruimer dan enkel het maandelijks brutoloon.
Zo zal bijvoorbeeld een eindejaarspremie in
aanmerking komen om na te gaan of het GMMI
werd nageleefd.
Vóór 1 januari 2015 moest een onderscheid
worden gemaakt tussen werknemers die jonger
dan wel ouder dan 21 jaar waren. Dit was het
gevolg van cao nr. 43 die het GMMI bepaalde
voor werknemers met een leeftijd van 21 jaar en
ouder. Daarnaast was cao nr. 50 van toepassing
op werknemers met een leeftijd jonger dan
21 jaar. In dit laatste geval had de jongere

Werknemers vanaf 19 jaar met
een anciënniteit van 6 maanden
in de onderneming

€ 1.668,86

Andere werknemers vanaf 18 jaar

€ 1.625,72

Werknemers van 20 jaar (94 %)

€ 1.528,18

Werknemers van 19 jaar (88 %)

€ 1.430,63

Werknemers van 18 jaar (82 %)

€ 1.333,09

Werknemers van 17 jaar (76 %)

€ 1.235,55

Werknemers jonger dan 17 jaar
(70 %)

€ 1.138,00

C. de loonnorm
Sinds 1997 leggen de sociale partners op basis
van de zgn. Loonnormwet van 26 juli 1996
tweejaarlijks een maximale marge voor de
loonkostenontwikkeling vast (ter bevordering
van de werkgelegenheid en ter vrijwaring van
het concurrentievermogen). Deze loonnorm
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(uitgedrukt in een percentage) schrijft voor met
hoeveel de gemiddelde loonkosten maximaal
mogen toenemen tijdens de referteperiode van
twee jaar. Het gaat dus om een gemiddelde,
wat betekent dat de loonnorm door de
werkgever niet moet worden nageleefd op
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individueel niveau, per individuele werknemer,
maar op het vlak van de gemiddelde
loonkosten per werknemer (= totale loonkosten:
aantal voltijdse equivalenten).

over de effectieve loonevolutie en de
onzekerheid over de binding van een in de NAR
gesloten interprofessioneel akkoord dat de
loonnorm vastlegt.

De automatische indexering van de lonen
en de baremieke verhogingen vallen buiten
de loonnorm; ze blijven steeds gewaarborgd
ongeacht de maximaal beschikbare marge.

De Loonnormwet werd echter met ingang
op 1 januari 2017 gewijzigd door de Wet
van 19 maart 2017 (BS 29 maart 2017, 2de
uitgave) die de mogelijkheid voorziet om
de loonkostenontwikkeling in België met
voortschrijdend inzicht aan te passen aan
de voorziene evoluties in onze voornaamste
buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk.
De aanpassingen aan de Loonnormwet
hebben onder meer betrekking op de wijze
waarop de loonnorm wordt vastgesteld. Zo
zullen de sociale partners in de schoot van de
Nationale Arbeidsraad, een interprofessioneel
akkoord sluiten dat de maximale marge
voor de loonkostenontwikkeling bepaalt,
en dit na advies van de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven (CRB). Slechts indien de
sociale partners, na het doorlopen van de
procedure en het weigeren van het eventueel
bemiddelingsvoorstel uitgaande van de
federale regering, kan deze laatste, bij in
Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, de
loonnorm zelf bepalen.

In de Loonnormwet worden een aantal
loonelementen opgesomd die niet in
aanmerking worden genomen in het
kader van de berekening van de loonnorm
(winstdeelnemingen, verhogingen van de
loonmassa die voortvloeien uit de toename
van het aantal personeelsleden in voltijdse
equivalenten, bijdragen gestort in het kader
van sociale pensioenstelsels en eenmalige
innovatiepremies).
Voorts hebben de overheid en de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
een aantal loonelementen opgesomd die –
hoewel ze worden beschouwd als onderdeel
van de loonkosten – geen aanleiding geven
tot de toepassing van sancties als ze tot
de overschrijding van de loonnorm leiden
(bv. de bestaande stelsels van variabele
lonen, wijziging van paritair comité wegens
wijziging van activiteit, harmonisering van
de arbeidsvoorwaarden na overdracht van
onderneming, overloon).
De loonnorm mag niet worden overschreden
door overeenkomsten op intersectoraal,
sectoraal, bedrijfs- of individueel niveau.
Aan de werkgever die deze verplichting niet
naleeft, kan een administratieve geldboete
worden opgelegd van 250 tot 5000 euro.
De geldboete wordt vermenigvuldigd door
het aantal betrokken werknemers, met een
maximum van 100 werknemers. Dit betekent
dat de maximale administratieve geldboete die
wordt opgelegd, 25.000 euro bedraagt.
De praktijk leert dat de sociale inspectie niet
sanctionerend optrad tegenover werkgevers
die de loonnorm overschrijden. Dit was
wellicht onder meer te wijten aan het beperkt
controlemechanisme, het licht sanctionerend
apparaat, het gebrek aan adequate gegevens
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Ten gevolge van deze wijziging werden ook
de bepalingen met betrekking tot het toezicht
aangepast. De Loonnormwet bepaalt in
haar huidige versie dat de administratieve
geldboete wordt opgelegd overeenkomstig
de regels van het Sociaal Strafwetboek. De
werkgever die de voor dat jaar vastgelegde
loonnorm niet respecteert, door bijvoorbeeld
een individuele loonsverhoging toe te kennen
waarbij hij de loonnorm overschrijdt, riskeert
een administratieve geldboete van 250 tot
5.000 euro. De geldboete wordt
vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers met een maximum van
100 werknemers. De boete kan dus oplopen
tot maximaal 500.000 euro. Er worden geen
opdeciemen toegepast.
De aangepaste Loonnormwet bepaalt
uitdrukkelijk dat de inbreuken van de nietnaleving van de vastgestelde loonnorm worden
opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het
Sociaal Strafwetboek.
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Voorzichtigheid is dus geboden. Een strengere
controle door de sociale inspectie ligt in de
lijn van de verwachtingen. In de Memorie van
Toelichting bij de wet die de Loonnormwet
heeft aangepast, is immers vermeld dat de
ambtenaren belast met het toezicht zich
kunnen steunen op de gegevens van de RSZ en
op de gegevens over de jaarrekeningen van de
Nationale Bank, in het bijzonder de gegevens
in rubriek 62 over de “bezoldigingen, sociale

lasten en pensioenen” om de ondernemingen
die zich in overtreding bevinden, op het spoor
te kunnen komen.
In de nieuwe wet, aangekondigd door de
federale overheid, is alvast het instrumentarium
voorzien voor een strenger toezicht op de
naleving van de Loonnormwet.

D. inhoudingen op het loon
In de praktijk stelt men vast dat heel wat
werkgevers al dan niet frequent allerhande
bedragen in mindering brengen van het
loon van de werknemer (bv. onbetaalde
onkostennota’s, schade aan firmawagen
...). Men verliest daarbij vaak uit het oog dat
inhoudingen op het loon in beginsel verboden
zijn (artikel 23 Loonbeschermingswet). Ook al is
de werkgever gerechtigd op de verschuldigde
sommen, toch mag hij niet zomaar
schuldvergelijking toepassen op het loon of de
opzeggingsvergoeding van de werknemer.
Volgens de wet zijn slechts de volgende
inhoudingen mogelijk:
–		inhoudingen volgend uit de
fiscale (bv. bedrijfsvoorheffing) en
socialezekerheidsrechtelijke wetgeving en
ingevolge de toepassing van particuliere
of collectieve overeenkomsten betreffende
bijkomende voordelen inzake sociale
zekerheid (bv. werknemersbijdrage aan
groepsverzekering);
–		boetes opgelegd door het arbeidsreglement
(met inachtneming van de in het
arbeidsreglement geldende grenzen en
voorwaarden);
–		vergoedingen en schadevergoedingen
aan de werkgever verschuldigd door
de werknemer, rekening houdend met
diens aansprakelijkheidsbeperkingen
zoals voorzien in artikel 18 van de
Arbeidsovereenkomstenwet (cfr. infra);
–		voorschotten in geld verstrekt door de
werkgever;
–		de gestelde borg voor het nakomen van de
verplichtingen van de werknemer;
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–		Het loon dat teveel werd betaald aan de
werknemer tewerkgesteld met een glijdend
uurrooster wanneer deze werknemer de
uren die hij minder heeft gepresteerd dan
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet
tijdig heeft ingehaald op het einde van de
referteperiode of op het ogenblik dat de
arbeidsovereenkomst een einde neemt.
Indien de werkgever buiten deze limitatief
opgesomde gevallen toch overgaat tot
schuldvergelijking, dan kan de werknemer deze
sommen alsnog gaan opeisen.
Praktische tip: er kan wel onbeperkt
schuldvergelijking gebeuren met vakantiegeld,
gezien dit niet onder het loonbegrip valt van de
Loonbeschermingswet.
Behoudens de eerst vermelde inhoudingen
dienen de volgende regels toegepast te
worden indien een inhouding verricht mag
worden:
–		de inhouding mag slechts berekend worden
op het loon in specie, na aftrek van de
sociale en fiscale inhoudingen;
–		het totaal van de inhoudingen mag niet
meer bedragen dan 20% van het nettoloon,
tenzij:
–		de werknemer zich schuldig gemaakt heeft
aan bedrog;
–		de werknemer uit eigen wil een einde
maakte aan de arbeidsovereenkomst voor
de vereffening van zijn schulden.

154

02 de maaltijdcheques
In de praktijk is er vooral discussie
over de vraag of de maaltijdcheques,
wat de problematiek van de
socialezekerheidsbijdragen betreft, al dan niet
als loon moeten worden beschouwd.

Welnu, principieel moeten maaltijdcheques
als loon worden beschouwd en er moeten
dus socialezekerheidsbijdragen op betaald
worden, zowel door de werkgever als door
de werknemer, tenzij de hiernavolgende
voorwaarden allemaal tegelijkertijd zijn vervuld:

A. het voordeel van de maaltijdcheques moet aan
de werknemers toegekend zijn bij cao of schriftelijke
individuele overeenkomst
Maaltijdcheques moeten worden toegekend bij
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op
sectoraal of ondernemingsvlak.
Het is tevens mogelijk dat het voordeel
van de maaltijdcheques in een individuele
overeenkomst (arbeidsovereenkomst of
addendum bij de arbeidsovereenkomst)
wordt opgenomen, doch enkel indien er geen
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten
kan worden in de onderneming bij gebrek
aan een syndicale delegatie, of indien de
maaltijdcheques worden toegekend aan
een personeelscategorie waarvoor het niet

de gewoonte is dat arbeidsvoorwaarden in
collectieve arbeidsovereenkomsten worden
vastgelegd (bv. in sommige ondernemingen
voor de kaderleden). Indien de toekenning
van de maaltijdcheques geregeld wordt
bij individuele overeenkomst voor een
werknemer behorende tot een dergelijke
personeelscategorie, dan mag het bedrag
van de maaltijdcheque evenwel niet hoger
zijn dan dat toegekend bij collectieve
arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming,
die de hoogste nominale waarde van de
maaltijdcheque bepaalt.

B. het aantal toegekende maaltijdcheques
Het aantal toegekende maaltijdcheques moet
gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de
werknemer effectief arbeidsprestaties levert.
Dat impliceert meteen dat voor dagen waarop
de werknemer met vakantie of ziek is of op
feestdagen, geen maaltijdcheques mogen
worden toegekend.
Het belang van deze regel kan niet genoeg
onderstreept worden. Het is een van de
zaken die heel regelmatig deel uitmaken
van controles, onder meer door de sociale
inspectie.
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In de praktijk rijzen drie problemen rond
de toepassing van deze algemene en
onverbiddelijke regel:
a. wat met deeltijdse werknemers?
Deeltijdse werknemers hebben recht op één
maaltijdcheque per effectieve arbeidsdag,
ongeacht het aantal uur dat op die dag werd
gepresteerd.
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b. wat met werknemers die in een deeltijds
arbeidsregime werken met variabele
uurroosters?
Het gaat hier om werknemers die gemiddeld
een aantal uren werken per week, wat
inhoudt dat zij hun arbeidsprestaties kunnen
concentreren op welbepaalde dagen. Iemand
werkt bijvoorbeeld twintig uur per week maar
gaat dit concentreren op twee dagen. Gelet
op de algemene regel, heeft de betrokken
werknemer dan slechts recht op twee
maaltijdcheques. Daarentegen is het perfect
mogelijk dat een andere werknemer die exact
hetzelfde aantal uren presteert, dit gaat spreiden
over bijvoorbeeld vier dagen. Hoewel deze
laatste ook op weekbasis slechts twintig uur
werkt, zal hij wel vier maaltijdcheques krijgen.
Om die onrechtvaardigheid recht te zetten,
hebben ondernemingen de mogelijkheid
om een alternatieve berekeningsformule
te hanteren. Die alternatieve berekenings
wijze impliceert dat het aantal dagen
waarop effectief arbeidsprestaties worden
geleverd, berekend wordt door het totaal
aantal effectieve gepresteerde uren van de
werknemer tijdens het kwartaal te delen door
het normale aantal arbeidsuren per dag in
de onderneming. Indien die bewerking een
decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op
de hogere eenheid. Indien het aldus verkregen
getal groter is dan het maximale aantal
werkbare dagen van de maatpersoon in het
kwartaal, wordt het tot dat laatste beperkt.
Ondernemingen die deze alternatieve
berekeningswijze willen toepassen,
moeten dat vastleggen bij collectieve
arbeidsovereenkomst. Ondernemingen die
geen ondernemingsraad hebben, noch een
preventiecomité, noch een syndicale delegatie,
mogen de alternatieve berekeningswijze
vastleggen in het arbeidsreglement. In die

collectieve arbeidsovereenkomst of dat
arbeidsreglement dient dan tevens het normale
aantal uren per dag van de maatpersoon
te worden bepaald alsook de wijze waarop
het maximale aantal werkbare dagen van de
maatpersoon in het kwartaal wordt berekend.
c. het probleem van de forfaitaire toekenning
In veel bedrijven is het de gewoonte om,
in plaats van bij te houden hoeveel dagen
elke werknemer effectief werkt, uit te gaan
van een forfaitaire raming van het aantal
arbeidsdagen per jaar, en op grond daarvan
bij het begin van het jaar een forfaitair aantal
maaltijdcheques toe te kennen. Bijvoorbeeld:
een bepaalde onderneming meent dat er
gemiddeld 220 arbeidsdagen zijn en gaat
220 maaltijdcheques toekennen. Dat heeft
natuurlijk tot gevolg dat bepaalde werknemers
te veel maaltijdcheques krijgen omdat ze,
gelet op ziekte en/of vakantie, nooit 220 dagen
hebben gewerkt op jaarbasis. Anderzijds is het
ook mogelijk dat andere werknemers te weinig
maaltijdcheques hebben ontvangen.
Ontvangt de werknemer meer maaltijdcheques
dan het effectief aantal gepresteerde
dagen, dan worden deze te veel gegeven
maaltijdcheques als loon beschouwd. Als
de werknemer minder maaltijdcheques
ontvangt dan het aantal dagen waarop hij
effectief prestaties levert, dan wordt het
fictieve bedrag van de werkgeverstussenkomst
in de te weinig ontvangen cheques als
loon beschouwd waarop de werkgever
socialezekerheidsbijdragen moet betalen.
Of er te veel of te weinig maaltijdcheques
werden toegekend, wordt bekeken bij het
verstrijken van de eerste maand die volgt
op het kwartaal waarop de maaltijdcheques
betrekking hebben.

C. de maandelijkse toekenning
Tot voor kort ontving de werknemer iedere
maand, in een of meer keren, een aantal
papieren maaltijdcheques. Op 1 oktober
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2015 zijn ook de maaltijdcheques het digitale
tijdperk binnengetreden en hanteert men het
systeem van elektronische maaltijdcheques
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waarvan de waarde wordt gebundeld op een
betaalkaart. Sinds 1 januari 2015 worden enkel
de elektronische maaltijdcheques gebruikt.
De maaltijdcheques in een elektronische vorm
worden iedere maand, in één of meer keren,
gecrediteerd op de maaltijdchequerekening
van de werknemer afhankelijk van het aantal
dagen van die maand waarop de werknemer
vermoedelijk prestaties zal verrichten. Die

maaltijdcheques worden geacht te zijn
toegekend aan de werknemer op het moment
waarop diens maaltijdchequerekening wordt
gecrediteerd.
Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand
die volgt op het kwartaal wordt het aantal
cheques in overeenstemming gebracht met het
aantal dagen waarop de werknemer tijdens het
kwartaal prestaties heeft verricht.

D. aflevering van de maaltijdcheques op naam
van de werknemer
De maaltijdcheques moeten op naam van
de werknemer afgeleverd worden. Deze
voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als
de toekenning van de maaltijdcheques en
de daarop betrekking hebbende gegevens

(aantal maaltijdcheques, brutobedrag van
de maaltijdcheques verminderd met het
persoonlijke aandeel van de werknemer)
voorkomen op de individuele rekening van de
werknemer.

E. geldigheid van de maaltijdcheques
De elektronische maaltijdcheque heeft
een geldigheidsduur beperkt tot één
jaar, te rekenen vanaf het ogenblik dat de
maaltijdcheque in elektronische vorm op de
maaltijdchequerekening wordt geplaatst.
Hij mag alleen worden gebruikt ter betaling

van een maaltijd of voor de aankoop van
verbruiksklare voeding. Indien de werknemer
de kaart verliest of wanneer ze gestolen wordt
en hij ze om deze reden blokkeert, wordt de
geldigheidsduur van de cheques verlengd met
10 dagen.

F. bedrag van de tussenkomst van de werkgever en de
werknemer
De tussenkomst van de werkgever in het
bedrag van de maaltijdcheque mag ten
hoogste 6,91 euro per maaltijdcheque
bedragen. De tussenkomst van de werknemer
bedraagt ten minste 1,09 euro.

De maaltijdcheques met een werkgevers
tussenkomst van meer dan 6,91 euro of met
een werknemerstussenkomst van minder dan
1,09 euro worden als loon beschouwd.

G. voorwaarden inzake vervanging en cumulatie
De maaltijdcheque mag niet worden toegekend
ter vervanging of ter omzetting van loon,
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premies, voordelen in natura of enig ander
voordeel of een aanvulling daarbij, tenzij de
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maaltijdcheque werd verleend ter vervanging
of ter omzetting van ecocheques die niet
bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid zijn.
De maaltijdcheque kan niet worden
gecumuleerd met het verschaffen van
eetmalen beneden de kostprijs in het
bedrijfsrestaurant, tenzij die maaltijdcheque

integraal wordt aangewend om dat eetmaal
te verwerven. De maaltijdcheque mag
tevens niet worden gecumuleerd met een
onkostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd
voor dezelfde dag.

H. voorwaarden inzake het gebruik van de elektronische
maaltijdcheques
Naast de bovenstaande voorwaarden dient de
elektronische maaltijdcheque gelijktijdig aan
de volgende voorwaarden te voldoen opdat hij
niet als loon zou worden beschouwd:
1.		Het aantal maaltijdcheques in elektronische
vorm en het brutobedrag ervan, verminderd
met het persoonlijke aandeel van de
werknemer, worden vermeld op de
loonfiche.
2.		Vóór het gebruik van de maaltijdcheques in
elektronische vorm kan de werknemer het
saldo en de geldigheidsduur nagaan van de
maaltijdcheques die hem werden toegekend
en die nog niet gebruikt werden.
3.		De maaltijdcheques in elektronische vorm
kunnen enkel ter beschikking gesteld
worden door een erkende uitgever.
4.		Het gebruik van de maaltijdcheques in
elektronische vorm mag geen kosten
voor de werknemer teweegbrengen,
behalve in geval van diefstal of verlies
onder de voorwaarden vast te stellen
bij collectieve arbeidsovereenkomst op
sectoraal of ondernemingsvlak, of in het
arbeidsreglement wanneer de keuze voor
maaltijdcheques in een elektronische vorm
geregeld is door een individuele schriftelijke
overeenkomst. In ieder geval kan de kostprijs
van de vervangende drager (betaalkaart)
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in geval van diefstal of verlies de nominale
waarde van één maaltijdcheque niet
overschrijden.
Let op!
Het dient ten zeerste onderstreept te
worden dat het niet-vervullen van zelfs maar
één van bovengenoemde voorwaarden
tot gevolg heeft dat de maaltijdcheque(s)
sociaalzekerheidsrechtelijk als loon word(t)(en)
beschouwd en dat op het werkgeversaandeel
in de cheque(s) socialezekerheidsbijdragen
betaald moeten worden.
Hoewel hierboven werd uiteengezet onder
welke voorwaarden de maaltijdcheques bij
wijze van uitzondering vrijgesteld zijn van
de betaling van socialezekerheidsbijdragen,
dienen die maaltijdcheques arbeidsrechtelijk
steeds als loon te worden beschouwd. De
werkgeversbijdrage in de cheque is een
voordeel dat zodoende ook moet worden
opgenomen in de berekeningsbasis van een
opzeggingsvergoeding.
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03 het privégebruik van
de firmawagen
A. inleiding
Het zal duidelijk zijn dat het toekennen van een
bedrijfswagen en het privégebruik ervan een
van de ‘evergreens’ is in het verloningspakket
van een werknemer. Opvallend is ook dat
de firmawagen voor een werknemer een
zeer emotioneel gegeven is. Zo zal men
zien dat wanneer er een overvloed is aan
werkaanbiedingen en werknemers maar
te kiezen hebben, ze in hoge mate zullen
opteren voor de werkgever die hen de
mooiste firmawagen aanbiedt. Ook stijgt
aan het einde van de arbeidsovereenkomst

vaak de nervositeit op het ogenblik dat de
firmawagen wordt teruggeroepen. Hierna zal
kort worden ingegaan op enkele praktische
situaties betreffende dit privégebruik van de
firmawagen.
Het fundamentele uitgangspunt is dat het
privégebruik van de firmawagen als loon
beschouwd moet worden. Dat heeft dan ook
zijn gevolgen bij het gebruik van de firmawagen
tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst en
aan het einde van de arbeidsovereenkomst.

B. firmawagen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst
a. wat in geval van ziekte van de werknemer?
Heeft een zieke werknemer nog het recht om
met de firmawagen rond te rijden? Hierbij dient
het onderscheid te worden gemaakt tussen
twee periodes.
1.		De eerste periode waarvoor de werknemer
het gewaarborgd loon ontvangt.
		Het uitgangspunt is dat de werknemer
gedurende de eerste dertig dagen van
zijn ziekteperiode recht heeft op het
gewaarborgd loon ten laste van zijn
werkgever. Aangezien het privégebruik
van de firmawagen als loon moet worden
beschouwd, impliceert dit automatisch
dat de werknemer het privégebruik van de
firmawagen tijdens deze periode behoudt.
Het is daarentegen wel perfect mogelijk,
bij het begin van de arbeidsovereenkomst,
duidelijk te vermelden in een car policy dat
de partijen het erover eens zijn dat, in het
geval van ziekte, de firmawagen onmiddellijk
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moet worden teruggebracht. Wanneer dit
niet uitdrukkelijk in car policy wordt vermeld,
zal de algemene regel spelen en zal de
werknemer de firmawagen kunnen blijven
gebruiken tijdens deze eerste periode.
2.		De tweede periode na de periode waarvoor
de werknemer het gewaarborgd loon
ontvangt.
		Het uitgangspunt is hier dat vanaf dat
ogenblik de werkgever geen verplichting
meer heeft tot het betalen van loon. De
werknemer zal na de eerste dertig dagen
namelijk terugvallen op een uitkering lasten
het ziekenfonds. Bijgevolg hoeft hij ook niet
meer het privégebruik van de firmawagen te
laten aan de werknemer. Uiteraard staat het
de werkgever ook hier vrij af te wijken van de
algemene regel. Zo kan de werkgever toch
toestaan dat de werknemer blijft rijden met
de bedrijfswagen. Dergelijke afwijking moet
bij voorkeur worden opgenomen in de car
policy.

159

b. wat tijdens de vakantie?
Het uitgangspunt is hier dat de werknemer
recht heeft op doorbetaling van het loon
tijdens de vakantiedagen. Derhalve moet
de wagen ter beschikking blijven van de
werknemer tijdens de vakantiedagen. Het
opeisen van de wagen tijdens deze periode
kan gezien worden als een verbreking van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever.
c. wat als de werknemer deeltijds gaat werken?
Het uitgangspunt is hier dat de gevolgen voor
de bedrijfswagen zullen afhangen van wat er in
de car policy wordt beschreven. In de meeste
gevallen zal de car policy bepalen dat het recht
op de bedrijfswagen vervalt bij een deeltijdse
tewerkstelling die een bepaald niveau heeft
bereikt. Dit is niet verwonderlijk aangezien
de kosten van de bedrijfswagen gelijk blijven
of zélfs stijgen wanneer de werknemer ten
gevolge van zijn deeltijdse tewerkstelling meer
privé-kilometers zal afleggen.

ter beschikking stelt dat ook voor andere dan
beroepsdoeleinden is bestemd, verwerft de
werknemer een voordeel dat onderworpen is
aan de betaling van een solidariteitsbijdrage
door de werkgever.
Om het socialezekerheidsrechtelijke
regime van het gebruik van het voertuig te
‘vergroenen’, wordt de solidariteitsbijdrage
– in de vorm van een forfaitaire bijdrage –
gekoppeld aan het CO2-uitstootgehalte van
het voertuig en het type brandstof dat wordt
gebruikt. Het aantal kilometers, evenals het
feit of de werknemer al dan niet zelf financieel
tussenkomt, is irrelevant.
De maandelijkse bijdrage, die niet minder mag
bedragen dan 20,83 euro (bedrag voor 2020)
wordt in 2020 forfaitair vastgesteld als volgt:
Voertuigen

Formule

Benzine

CO2 bekend:
[(Y x € 9) – 768] :
12 x 149,19 / 114,08

d. kan de werkgever eenzijdig de wagen
afnemen of van categorie verlagen?
Het privégebruik van de firmawagen is loon en
dus kan de werkgever niet zomaar eenzijdig
het recht op een al toegekende firmawagen
ontnemen.
Een andere zaak is het verlagen van categorie
van de wagen. Al blijft voorzichtigheid
geboden, toch heeft de werkgever in principe
het recht eenzijdig de categorie van de
firmawagen te verlagen. Dit zal niet als een
contractbreuk in hoofde van de werkgever
beschouwd kunnen worden, behalve in het
uitzonderlijke geval waarbij uitdrukkelijk
tussen de partijen een specifiek merk en
type wagen is overeengekomen. Of dat
dan als een substantiële wijziging van de
arbeidsvoorwaarden beschouwd kan worden,
is hoogst twijfelachtig.
e. sociaalzekerheidsrechtelijk statuut
bedrijfswagen
Wanneer een werkgever aan zijn werknemers
rechtstreeks of onrechtstreeks een voertuig
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CO2 onbekend:
[(182 x € 9) – 768] :
12 x 149,19 / 114,08
= 94,81
Diesel

CO2 bekend:
[(Y x € 9) – 600] :
12 x 149,19 / 114,08
CO2 onbekend:
[(165 x € 9) – 600] :
12 x 149,19 / 114,08 =
96,45

LPG

[(Y x € 9) – 990] :
12 x 149,19 / 114,08

Elektrisch

€ 20,83 per maand
(= minimumbijdrage)

De factor Y vertegenwoordigt het CO2–
uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals
vermeld in het gelijkvormigheidsattest, het
proces-verbaal van gelijkvormigheid van het
voertuig of in de gegevensbank van de dienst
voor de inschrijving van de voertuigen.
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Opvallend is dat de werknemer zelf geen
socialezekerheidsbijdragen moet betalen op
het privégebruik van zijn firmawagen.
f. fiscaalrechtelijk statuut bedrijfswagen
Wanneer er aan een werknemer een
voertuig ter beschikking wordt gesteld
en hij dat voertuig ook voor andere dan
beroepsdoeleinden mag gebruiken, dan is dat
een voordeel in natura, belastbaar in hoofde
van de werknemer. Sinds 1 januari 2012 wordt
dat voordeel van alle aard voor het persoonlijke
gebruik van een kosteloos ter beschikking
gesteld voertuig (op jaarbasis) berekend door
een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van
de cataloguswaarde van het kosteloos ter
beschikking gestelde voertuig.

2.		 CO2-percentage
		Het CO2-percentage bedraagt als basis
5,5 procent. Dit percentage wordt
gekoppeld aan de referentie-uitstoot voor
een bepaald kalenderjaar. Deze referentieuitstoot wordt jaarlijkse herzien bij Koninklijk
Besluit. De achterliggende reden is een te
voorziene verlaging van de CO2-uitstoot van
nieuwe voertuigen. Zo kan, wanneer nieuw
ingeschreven voertuigen milieuvriendelijker
worden, het voordeel van alle aard toch even
hoog worden gehouden. Dit zou er evenwel
kunnen toe leiden dat voor bestaande
voertuigen het voordeel mogelijks hoger
begroot wordt na verloop van een jaar.
Referentie-CO2-uitstoot
Kalenderjaar

Wagen met
een benzine-,
LPG- of
aardgasmotor

Voertuigen
met
dieselmotor

2014

112 g/km

93 g/km

2015

110 g/km

91 g/km

2016

107 g/km

89 g/km

2017

105 g/km

87 g/km

2018

105 g/km

86 g/km

2019

107 g/km

88 g/km

2020

111 g/km

91 g/km

(cataloguswaarde van het voertuig x
ouderdomspercentage x 6/7) x CO2-percentage
Hieronder worden enkele begrippen
verduidelijkt.
1.		Cataloguswaarde
		De cataloguswaarde bestaat uit de
prijs voor de wagen in nieuwe staat bij
verkoop aan een particulier, inclusief de
opties en de werkelijk betaalde btw. Dit
bedrag houdt geen rekening met enig
verkregen korting, vermindering, rabat2 of
restorno3. Naargelang de wagen ouder is,
zal het belastbare voordeel van alle aard
verminderen.
Periode verstreken
sinds de eerste
inschrijving van
het voertuig (een
begonnen maand telt
voor een volledige
maand)

Bij de berekening
van het voordeel
in aanmerking
te nemen
percentage van de
cataloguswaarde

Van 0 tot 12 maanden

100 %

Van 13 tot 24 maanden

94 %

Van 25 tot 36 maanden

88 %

Van 37 tot 48 maanden

82 %

Van 49 tot 60 maanden 76 %
Vanaf 61 maanden

Het CO2-percentage zal uiteindelijk rekening
houden de CO2-uitstoot van het voertuig. Deze
uitstoot is afhankelijk van de situatie waarin de
werknemer zich bevindt.
1. Is de CO2-uitstoot gekend
(inschrijvingsbewijs) of niet? In dit laatste
geval gaat de wetgever uit van een fictieve
CO2-uitstoot.
2. Is de CO2-uitstoot gelijk aan, hoger of
lager dan de referentie-uitstoot? In deze
laatste twee gevallen wordt het basis-CO2percentage gecorrigeerd.
Hierna volgt een overzicht.

70 %

1. Rabat is een prijsvermindering toegekend omdat de goederen beschadigd, verkeerd of te laat geleverd werden.
2. Restorno is een globale prijsvermindering toegekend op het einde van het jaar, bijvoorbeeld omdat een vooropgesteld
aankoopcijfer werd bereikt.
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Zo wordt het voordeel van alle aard voor een
bedrijfswagen in concreto als volgt berekend.
De werkgever stelt een bedrijfswagen met
benzinemotor ter beschikking van zijn
werknemer. De bedrijfswagen heeft een
cataloguswaarde van 30.000 euro en een CO2uitstoot van 120 g/km. De bedrijfswagen werd
voor het eerst ingeschreven op 21 juni 2019.
Hoeveel bedraagt het voordeel van alle aard
voor het kalenderjaar 2020, aanslagjaar 2021?
Voor de berekening van de periode die is
verstreken sinds de eerste inschrijving van de
bedrijfswagen telt een begonnen maand voor
een volledige maand. De berekening moet
aldus starten vanaf 1 juni 2019. Het percentage
van de cataloguswaarde voor de berekening
van het voordeel van alle aard bedraagt
100 procent voor de periode van 1 juni 2019
tot en met 31 mei 2020 en 94 procent voor de
periode van 1 juni 2020 tot 31 mei 2021.
De CO2-uitstoot bedraagt 9 gram meer dan
de referentie CO2-uitstoot van 111 g/km voor
een benzinemotor. Dit betekent dat het
basispercentage van 5,5 procent moet worden
verhoogd met 0,9 procent. Dit volgt uit het feit
dat er 0,1 procent per gram CO2-uitstoot moet
worden toegevoegd (((120 g/km – 111 g/km) *
0,1) = 0,9 procent per gram CO2-uitstoot)) Het
basispercentage moet aldus worden verhoogd
tot 6,4 procent.
Voor de berekening moet rekening worden
gehouden met het aantal kalenderdagen. Hou
er rekening mee dat 2020 een schrikkeljaar is
en aldus 366 dagen telt.
1. Voor de periode 1 januari 2020 tot 31 mei
2020: 152 dagen;
2. Voor de periode van 1 juni 2020 tot
31 december 2020: 214 dagen.
Het voordeel van alle aard voor deze
bedrijfswagen bedraagt:
30.000 euro (cataloguswaarde) x 100 % x
152/366 x 6/7 x 6,4 % (CO2-percentage) =
683,47 euro;
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30.000 euro (cataloguswaarde) x 94 % x
214/366 x 6/7 x 6,4 % (CO2-percentage) =
904,51 euro;
In principe zal het voordeel van de
bedrijfswagen belastbaar zijn voor de
werknemer, en dit voor een bedrag van
1.587,98 euro (683,47 euro + 904,51 euro) voor
het kalenderjaar 2020, aanslagjaar 2021.
In ieder geval zal het voordeel van alle aard van
het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen
gekoppeld zijn aan een absolute ondergrens.
Zo zal het niet minder dan 1.340 euro per
jaar (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2019,
aanslagjaar 2020) of 1.360 euro per jaar
(inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021) mogen
bedragen.
Indien de werknemer een eigen bijdrage
betaalt voor het persoonlijke gebruik van een
kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, dan
gebeurt de berekening van het voordeel zoals
in het voorbeeld hierboven, doch wordt het
resultaat verminderd met de eigen bijdrage van
het voordeel.
In het bovenstaande voorbeeld geniet de
werknemer een voordeel van alle aard,
belastbaar voor een bedrag van 1.587,98 euro
per jaar. Dit betekent een voordeel van alle
aard voor een bedrag van 132,33 euro per
maand. Stel dat u een eigen bijdrage betaalt
voor een bedrag van 30,00 euro per maand. In
dat geval bedraagt het voordeel van alle aard,
waarvoor belastingen verschuldigd zijn, slechts
102,33 euro per maand.
Als eigen bijdrage wordt onder meer de
bijdrage van de werknemer in de aankoop van
winterbanden of bij een tankkaart verstaan. Dit
op voorwaarde dat ze beiden ter beschikking
worden gesteld door de werkgever. Indien er
enkel een bedrijfswagen ter beschikking wordt
gesteld, zonder winterbanden of tankkaart, zal
de vermindering niet worden aanvaard.
De kosten van het privégebruik van een
bedrijfswagen zijn in hoofde van de werkgever
niet voor 100% aftrekbaar als loonkosten. Zo
is 17% van het voordeel van alle aard (volgens
bovenstaande berekening) voor de werkgever
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niet-aftrekbaar in de vennootschapsbelasting,
wat een zogenaamde verworpen uitgave zal
zijn. Deze verworpen uitgave dient opgeteld te
worden bij de verworpen uitgave die ontstaat
uit de reeds bestaande aftrekbeperking van de
autokosten van het professionele gebruik.

Het antwoord daarop is positief. Een dergelijk
sollicitatieverlof dient immers te worden
gegeven met behoud van loon.
onmiddellijke beëindiging op voorwaarde van
betaling van een opzeggingsvergoeding

Belangrijk is op te merken dat er sinds 1 januari
2017 twee wijzigingen werden gerealiseerd
ten aanzien van deze fiscale regelgeving. Deze
wijzigingen hebben tot gevolg dat in bepaalde
gevallen het privégebruik van firmawagens
opnieuw aanzienlijk zwaarder wordt belast in
hoofde van de werkgever.

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst
onmiddellijk wordt beëindigd op voorwaarde
van betaling van een verbrekingsvergoeding,
impliceert dit dat elke contractuele relatie
tussen de partijen is verbroken. Derhalve
vervalt de verplichting voor de werkgever tot
het betalen van loon en moet logischerwijze
de firmawagen onmiddellijk ingeleverd worden
In de eerste plaats zal vermelde percentage van door de ex-werknemer.
17% verworpen uitgave worden opgetrokken
tot 40% als de werkgever een bedrijfswagen
Met het voordeel van het privégebruik van de
ter beschikking stelt waarbij ook de
firmawagen wordt wel rekening gehouden bij
brandstofkosten voor de bedrijfswagen geheel de berekening van de verbrekingsvergoeding.
of gedeeltelijk ten laste worden genomen door Want in het basisjaarloon, dat als
de werkgever. Het spreekt voor zich dat deze
uitgangspunt dient voor de berekening van
maatregel in zeer veel gevallen tot aanzienlijke
de verbrekingsvergoeding, moeten alle
meerkosten voor de werkgever zal leiden,
mogelijke contractuele voordelen opgenomen
aangezien in België bijna elke werkgever ook
worden, waaronder het privégebruik van de
de brandstofkosten voor een ter beschikking
firmawagen.
gestelde bedrijfswagen op zich neemt. Ten
slotte zal de verworpen uitgave van 40% vanaf
De hamvraag is dan: hoe gaat men dit voordeel
1 januari 2017 berekend moeten worden op
evalueren?
het voordeel alle aard voor de aftrek van de
eventuele eigen bijdragen van de werknemer,
Sommigen stellen ten onrechte dat men de
wat opnieuw hogere kosten voor de werkgever fiscale evaluatie als uitgangspunt moet nemen.
tot gevolg heeft.
Dit wordt door de rechtspraak afgewezen. Zo
wordt ook niet aanvaard dat men in geval van
g. aan het einde van de arbeidsovereenkomst
leasing de leasekosten gaat opnemen in het
basisloon. Het is het voordeel in hoofde van
Hierbij dienen we het onderscheid te maken
de werknemer dat telt, en niet de mogelijke
tussen een beëindiging met het betekenen van kosten die dit in hoofde van de werkgever
een opzeggingstermijn enerzijds, en anderzijds zou hebben meegebracht. In de praktijk gaan
een onmiddellijke beëindiging op voorwaarde
de arbeidsgerechten het privégebruik van
van betaling van een verbrekingsvergoeding.
de firmawagen ex aequo et bono evalueren.
Ze houden daarbij onder meer rekening
opzeggingstermijn
met het merk en type van de wagen, in
welke mate de werknemer een bepaald
Het basisprincipe is dat tijdens de
aantal privékilometers aflegt, het feit dat de
opzeggingstermijn de arbeidsovereenkomst
werknemer al dan niet bepaalde kosten draagt
en al haar rechten en verplichtingen blijven
zoals de brandstofkosten bij verplaatsingen in
bestaan. Het loon moet dus ook betaald
de privésfeer… Gemiddeld wordt hiervoor op
worden, inclusief het privégebruik van de
maandbasis 325 euro toegekend.
firmawagen. Praktisch rijst heel vaak de vraag
of een werknemer recht heeft op het behoud
van de firmawagen tijdens het sollicitatieverlof.
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praktisch probleem
Ondanks het voorgaande gebeurt het in de
praktijk toch heel vaak, in het kader van een
minnelijke regeling voor de ontslagvergoeding,
dat aan de ex-werknemer nog enige maanden
het privégebruik van de firmawagen wordt
gegund. Voor vele ex-werknemers is dat zelfs
emotioneel een zeer belangrijk punt. Het
dient ten zeerste onderstreept te worden dat
het van kapitaal belang is dat wanneer een
dergelijke gunst wordt toegestaan, hierover
een goede overeenkomst afgesloten moet
worden. In deze overeenkomst dient onder
meer duidelijk gestipuleerd te worden wie de
wagen mag gebruiken, wie aansprakelijk is
in geval van een ongeval, wie aansprakelijk is
voor het onderhoud, wat de grenzen zijn van
het gebruik in afstand, en wanneer en hoe
de wagen teruggegeven dient te worden.
Al te vaak ontstaan hierover nadien zware
discussies.
h. mobiliteitsvergoeding
Let op!
De mobiliteitsvergoeding of “cash-forcar” werd door een arrest van 23 januari
2020 vernietigd. De gevolgen van de
vernietigde wet worden voor bestaande
mobiliteitsvergoedingen gehandhaafd tot
wanneer er andere wetsbepalingen in werking
treden, en dit uiterlijk tot en met 31 december
2020. Het invoeren van een nieuwe regeling
is niet meer mogelijk. Vanaf 2021 wordt de
mobiliteitsvergoeding aldus als normaal loon
belast.
De regeling van de mobiliteitsvergoeding of
“cash-for-car” werd in mei 2018 ingevoerd, door
een wet met terugwerkende kracht tot 1 januari
2018, om werknemers er toe aan te zetten
minder gebruik te maken van de (bedrijfs-)
wagen in het verkeer. Zo zal de werknemer
die beschikt over een bedrijfswagen, die hij
ook voor privé-verplaatsingen mag gebruiken,
deze volledig kunnen inruilen voor een
mobiliteitsvergoeding in de vorm van een cashbedrag. Deze vergoeding kan de werknemer
volledig vrij aanwenden voor de financiering
van alternatieve vervoersmiddelen voor de
woon-werkverplaatsingen.
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De mobiliteitsvergoeding of “cash-forcar” toont heel wat gelijkenissen met het
mobiliteitsbudget. Om die reden, en het feit
dat de mobiliteitsvergoeding wellicht zal
verdwijnen, wordt hier enkel aandacht besteed
aan de nog relevante kenmerken.
doelstelling
De mobiliteitsvergoeding had tot doel het
privégebruik van de bedrijfswagen alsook het
woon-werkverkeer, om te zetten in een (para)
fiscaal gunstig alternatief. Een vermindering
van het aantal wagens in het verkeer lag
daaraan ten grondslag.
voorwaarden
De beslissing tot het invoeren van de
mobiliteitsvergoeding ligt uitsluitend bij de
werkgever. Hij kan vrij beslissen bijkomende
voorwaarden aan de mobiliteitsvergoeding
te koppelen. Enkel binnen dat kader kan
de werknemer zich op het systeem van de
mobiliteitsvergoeding beroepen.
Werkgever
De werkgever moet (1) reeds gedurende
een ononderbroken periode van minstens
36 maanden, onmiddellijk voorafgaande aan de
invoering van de mobiliteitsvergoeding, (2) één
of meerdere bedrijfswagens ter beschikking
hebben gesteld aan één of meerdere
werknemers. Voor de startende werkgevers,
die niet minstens 36 maanden actief zijn, moet
enkel aan deze laatste voorwaarde zijn voldaan.
Werknemer
De mobiliteitsvergoeding gaat gepaard
met een bepaalde wachtperiode. De
werknemer kan zich enkel inschrijven op de
mobiliteitsvergoeding als hij/zij voldoet aan
deze voorwaarden (inclusief de voorwaarden
die door de werkgever werden opgelegd).
1. De werknemer beschikt op het ogenblik
waarop hij/zij een aanvraag doet, reeds
gedurende een ononderbroken periode van
3 maanden effectief over een bedrijfswagen
bij de huidige werkgever (of hij/zij komt
daarvoor in aanmerking);
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2. De werknemer beschikt reeds gedurende
een periode van minstens 12 maanden, in de
36 maanden voorafgaand aan de aanvraag,
over een bedrijfswagen bij de huidige
werkgever of heeft daarover beschikt (of hij/
zij komt daarvoor in aanmerking).
De tweede voorwaarde is opnieuw niet van
toepassing op startende werkgevers.
De werknemer die werd aangeworven, een
bevordering kreeg of een functiewijziging
onderging die vóór 1 maart 2019, hoeft niet
aan deze voorwaarden te voldoen. In het
geval hij/zij in aanmerking komt voor een
bedrijfswagen, zal hij/zij zich onmiddellijk
kunnen inschrijven in dit systeem.
Het feit dat een werknemer in aanmerking komt
voor een bedrijfswagen, wordt bepaald door
het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.
Hierbij wordt geen belang gehecht aan
de individuele werknemer, wél een gehele
functiecategorie.
In de praktijk betekent dit het volgende
voor de werknemer die gedurende het
kalenderjaar 2018 mocht beschikken over
een bedrijfswagen bij zijn huidige werkgever.
In de eerste maanden van 2019 verliest
hij dit voordeel. De werkgever wenst het
wagenpark van zijn onderneming te verkleinen
en biedt met ingang van 1 januari 2020 zijn
werknemers de mogelijkheid te kiezen voor
het mobiliteitsbudget. De werknemer zal in
principe geen beroep kunnen doen op de
mobiliteitsvergoeding. Hij heeft weliswaar
tijdens de 36 maanden voorafgaand aan
de aanvraag minstens 12 maanden over
een bedrijfswagen beschikt, doch mocht
niet beschikken voor minstens 3 maanden,
op datum van invoering 1 januari 2020,
ononderbroken over een bedrijfswagen. Deze
werd namelijk ingeleverd in de eerste maanden
van 2019.
procedure
In principe gebeurt de invoering van het
mobiliteitsbudget op initiatief van de
werkgever. Bij de invoering daarvan is hij
verplicht informatie te verstrekken over
de eventuele voorwaarden die daaraan
worden gekoppeld. Binnen dat kader en die
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voorwaarden kan de werknemer aanvraag
richten tot de werkgever. Dit doet hij schriftelijk
via een brief of een e-mail. Daaropvolgend is
de werkgever verplicht de berekeningswijze en
het bedrag van de mobiliteitsvergoeding mee
te delen. Zo heeft de werknemer nog steeds
de mogelijkheid af te zien van inschrijving.
Uiteindelijk beslist de werkgever al dan niet in
te gaan op de aanvraag van de werknemer en
brengt deze schriftelijk ter kennis.
De formele, schriftelijke aanvraag van de
werknemer en de beslissing tot toekenning
van de mobiliteitsvergoeding door de
werkgever, vormen een overeenkomst die
integraal (inhoudelijk) deel uitmaakt van de
arbeidsovereenkomst.
De overeenkomst moet vóór de eerste
uitbetaling worden gesloten en moet een
aantal gegevens bevatten.
1. het basisbedrag van de
mobiliteitsvergoeding;
2. de cataloguswaarde van de bedrijfswagen
die in aanmerking komt voor de
berekening van het bedrag van de
mobiliteitsvergoeding;
3. alsook dat de werknemer die het voordeel
van de mobiliteitsvergoeding geniet,
geen fiscale vrijstelling meer geniet
voor de verplaatsingsvergoeding die de
werkgever uitbetaalt. Deze is namelijk niet
cumuleerbaar.
schematisch overzicht van de procedure
zie p154-155
bedrag
De mobiliteitsvergoeding is een maandelijks
bedrag in geld dat bepaald wordt op
basis van de waarde op jaarbasis van het
gebruiksvoordeel van de ingeleverde
bedrijfswagen. De waarde van het
gebruiksvoordeel bedraagt 20 % van 6/7
van de cataloguswaarde van de ingeleverde
bedrijfswagen, 24 % indien de werknemer
ook beschikte over een tankkaart. Indien de
werknemer voor de bedrijfswagen een eigen
bijdrage betaalde, wordt de eigen bijdrage
betaald in de laatste maand vóór de inlevering
van de bedrijfswagen, omgezet op jaarbasis,
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JA
Basispercentage van
5,5 % wordt toegepast
op de referentie-uitstoot
voor dat kalenderjaar.

JA
Is de CO2-uitstoot van
de wagen gelijk aan de
referentie-uitstoot?

NEE
Is de CO2-uitstoot
van de bedrijfswagen
bekend?

Is de CO2-uitstoot van
de wagen hoger dan de
referentie-uitstoot?

(*) In principe is de CO2uitstoot terug te vinden op
het inschrijvingsbewijs.

NEE
(*) Bij de Directie
Inschrijvingen
Voertuigen is er niets
gekend.
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Basispercentage
wordt verhoogd op basis
van een fictieve CO2uitstoot.
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JA
Basispercentage wordt
verhoogd met 0,1 %
per gram CO2, met een
maximum van 18 %.

NEE
Is de CO2-uitstoot van
de wagen lager dan de
referentie-uitstoot?

JA
Basispercentage wordt
verlaagd met 0,1 % per
gram CO2, met een
minimum van 4%.
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Voor een 100 %
elektrische wagen,
waarvan de uitstoot
0 gr/km bedraagt, zal
het CO2-percentage
minimaal 4% bedragen.
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in mindering gebracht van de waarde van het
gebruiksvoordeel van de bedrijfswagen.
20 % van (cataloguswaarde van het voertuig –
eventuele eigen bijdrage) x 6/7
Het totaalbedrag kan terloops nog worden
gewijzigd. Dit onder meer door de jaarlijkse
indexering van de cataloguswaarde; of door
een functiewijziging of promotie.
behandeling op sociaal gebied
Wanneer de mobiliteitsvergoeding aan
alle voorwaarden voldoet, wordt ze niet
beschouwd als loon. Dit betekent dat noch de
werknemer, noch de werkgever de gewone
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
Enkel de werkgever is een solidariteitsbijdrage
verschuldigd gelijk aan het bedrag van de
bijdrage die voor de ingeruilde bedrijfswagen
verschuldigd was, en dit de maand
voorafgaand aan de inruiling. Dit bedrag blijft
ongewijzigd, behoudens de indexering.
Indien de werknemer kon beschikken
over meerdere bedrijfswagens, wordt de
solidariteitsbijdrage berekend op grond
van de bedrijfswagen waarover hij/zij, in de
12 maanden voorafgaand aan de inruiling, het
langst over beschikt heeft.
ehandeling op fiscaal gebied
De mobiliteitsvergoeding maakt voor de
werknemer een jaarlijks belastbaar voordeel
uit. Dit wordt forfaitair bepaald op 4% van 6/7
van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.
De cataloguswaarde wordt bepaald op het
ogenblik van vervanging. Dit voordeel wordt
belast aan de progressieve tarieven. Het saldo
is vrijgesteld.
Indien de werknemer kon beschikken over
meerdere bedrijfswagens, wordt dezelfde regel
toegepast als voor de solidariteitsbijdrage.
Alleen zal in dit geval, wanneer beide
periodes identiek zijn, de werkgever de
keuze maken over welke bedrijfswagen in
aanmerking komt voor de berekening van de
mobiliteitsvergoeding.
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duur van de toekenning
De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend
zolang de werknemer geen bedrijfswagen
(inclusief de voordelen zoals tankkaart) meer
heeft. De betaling van de mobiliteitsvergoeding
stopt wanneer de werknemer opnieuw een
bedrijfswagen heeft of een nieuwe functie
krijgt waarvoor geen bedrijfswagen voorzien is.
De werkgever moet dan opnieuw tussenkomen
in de verplaatsingskosten voor het woonwerkverkeer.
Sinds januari 2019 kunnen ook werknemers
die van werk veranderen sneller instappen in
het systeem van de mobiliteitsvergoeding.
De werkgever overhandigt hiervoor uiterlijk
op het einde van de arbeidsovereenkomst
een document waarop de noodzakelijke
informatie wordt gegeven voor een aanvraag
of verderzetting van de mobiliteitsvergoeding.
Het gaat daarbij over de periode waarin de
werkgever een bedrijfswagen ter beschikking
stelde, de cataloguswaarde van deze
bedrijfswagen, het type brandstof, de CO2uitstoot, de datum waarop de werknemer
de bedrijfswagen heeft ingeleverd, of hij
al dan niet beschikte over een tankkaart,
de eventuele bijdrage van de werknemer,
indien van toepassing, het bedrag van de
mobiliteitsvergoeding op het einde van de
arbeidsovereenkomst, alle andere elementen
die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van
de mobiliteitsvergoeding. De werknemer
overhandigt dit document dan aan zijn nieuwe
werkgever.
sancties
De werkgever die de voorwaarden van het
systeem van de mobiliteitsvergoeding niet
(of niet correct) naleeft, stelt zich bloot
aan sancties zoals de herkwalificatie van
de mobiliteitsvergoeding als loon. Dit zal
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de
werkgever de tankkaart, wagenverzekering,
verplaatsvergoeding … blijft toekennen. In dat
geval zal de mobiliteitsvergoeding niet langer
sociaal en fiscaal gunstig worden behandeld.
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het einde van de mobiliteitsvergoeding
Met een arrest van 23 januari 2020 luidt
het Grondwettelijk Hof het einde van de
mobiliteitsvergoeding of “cash-for-car” in.
Het Hof stelt dat er een niet te rechtvaardigen
verschil in behandeling bestaat tussen de
werknemer die de mobiliteitsvergoeding
niet geniet en deze die dit wel doet. In
tegenstelling tot deze eerste categorie, van
wie het brutoloon volledig onderworpen is aan
socialezekerheidsbijdragen en belastingen,
bevindt de werknemer die geniet van een
mobiliteitsvergoeding, zich in een bevoorrechte
positie.
De mobiliteitsvergoeding had tot doel een
vermindering van het aantal (bedrijfs)wagens te
realiseren. Ook deze doelstelling wordt volgens
het Hof niet gewaarborgd. De werknemer
beschikt namelijk vrij over het bedrag dat hem
toekomt. Zo is het niet uitgesloten dat hij/zij
dit bedrag alsnog aanwendt om een (privé-)
wagen aan te kopen, die wellicht minstens even
vervuilend zal zijn.
Voor de werknemer die reeds geopteerd had
voor de mobiliteitsvergoeding, behoudt het zijn
uitwerking totdat eventueel nieuwe wettelijke
bepalingen in werking treden, en dit met als
einddatum 31 december 2020.
Eens de mobiliteitsvergoeding definitief van
de baan is, rest de werkgever slechts de
mogelijkheid opnieuw een bedrijfswagen
ter beschikking te stellen, ter compensatie
een bepaalde (bruto)premie toe te kennen,
of over te stappen naar het systeem van het
mobiliteitsbudget.
i. mobiliteitsbudget
Op 28 februari 2019 werd in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers de nieuwe wetgeving
goedgekeurd met betrekking tot de invoering
van het mobiliteitsbudget. Deze trad in werking
op 1 maart 2019. Een mobiliteitsbudget is het
bedrag dat de werknemer van zijn werkgever
ontvangt ter compensatie van (1) het feit dat
hij afziet van de bedrijfswagen waarop hij/zij
aanspraak maakt, dan wel ter compensatie van
(2) het feit dat hij een milieuvriendelijk en/of
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goedkopere bedrijfswagen krijgt dan diegene
waarop hij/zij recht heeft.
doelstelling
In tegenstelling tot de mobiliteitsvergoeding
of “cash-for-car” heeft het mobiliteitsbudget
niet tot doel de bedrijfswagen volledig te
bannen uit het loonpakket van de werknemer.
Integendeel, het streeft een multimodaliteit
na. De werknemer krijgt de mogelijkheid
gebruik te maken van een verscheidenheid
aan transportmiddelen voor de woonwerkverplaatsingen. Dit in de vorm van
besteding binnen 3 pijlers.
voorwaarden
Werkgever
De werkgever moet onmiddellijk voorafgaand
aan de invoering van het mobiliteitsbudget een
ononderbroken periode van 36 maanden, één
of meerdere bedrijfswagens ter beschikking
hebben gesteld aan één of meerdere van zijn
werknemers. Het voldoen aan deze voorwaarde
wordt bepaald bij de invoering daarvan.
Voor de startende werkgever wordt een
uitzondering voorzien op deze tweede
voorwaarde. Mits het naleven van bepaalde
voorwaarden, zal ook de ‘startende’ werkgever
die minder dan 36 maanden geleden de
opstart heeft gemaakt. Wel is vereist dat
hij op het ogenblik van het invoeren van
het mobiliteitsbudget één of meerdere
bedrijfswagens ter beschikking stelt van één of
meerdere van zijn werknemers.
Werknemer
Het mobiliteitsbudget gaat gepaard met een
bepaalde wachtperiode. De werknemer kan
zich enkel inschrijven op het mobiliteitsbudget
als hij/zij voldoet aan deze voorwaarden
(inclusief de voorwaarden die door de
werkgever werden opgelegd).
1. De werknemer beschikt op het ogenblik
waarop hij/zij een aanvraag doet, reeds
gedurende een ononderbroken periode van
3 maanden effectief over een bedrijfswagen
bij de huidige werkgever (of hij/zij komt
daarvoor in aanmerking);
2. De werknemer beschikt reeds gedurende
een periode van minstens 12 maanden, in de
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36 maanden voorafgaand aan de aanvraag,
over een bedrijfswagen bij de huidige
werkgever of heeft daarover beschikt (of hij/
zij komt daarvoor in aanmerking).
		
De tweede voorwaarde is opnieuw niet van
toepassing op startende werkgevers.

is voorzien overeenkomstig het door de
werkgever ingevoerde bedrijfswagenbeleid.
Het is aan de werkgever te beslissen wanneer en
onder welke voorwaarden het mobiliteitsbudget
kan worden toegekend. De werkgever kan
dergelijk mobiliteitsbudget enkel invoeren
indien hij reeds gedurende een ononderbroken
periode van 36 maanden voorafgaand aan het
invoeren van een mobiliteitsbudget minstens
één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking
stelt van zijn werknemers.

De werknemer die werd aangeworven, een
bevordering kreeg of een functiewijziging
onderging die vóór 1 maart 2019, hoeft niet aan
deze voorwaarden te voldoen. In het geval hij/
zij in aanmerking komt voor een bedrijfswagen,
zal hij/zij zich onmiddellijk kunnen inschrijven in Het wetsvoorstel tot invoering van het
dit systeem.
mobiliteitsbudget werd reeds goedgekeurd
door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Het feit dat een werknemer in aanmerking komt en overgemaakt aan de Koning voor
voor een bedrijfswagen, wordt bepaald door
bekrachtiging. De inwerkingtreding van de wet
het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.
is voorzien op 1 maart 2019.
Hierbij wordt geen belang gehecht aan
de individuele werknemer, wél een gehele
procedure
functiecategorie.
In principe gebeurt de invoering van het
In de praktijk betekent dit het volgende
mobiliteitsbudget op initiatief van de
voor de werknemer die gedurende het
werkgever. Bij de invoering daarvan is hij
kalenderjaar 2018 mocht beschikken over
verplicht informatie te verstrekken over
een bedrijfswagen bij zijn huidige werkgever.
de eventuele voorwaarden die daaraan
In de eerste maanden van 2019 verliest
worden gekoppeld. Binnen dat kader en die
hij dit voordeel. De werkgever wenst het
voorwaarden kan de werknemer een aanvraag
wagenpark van zijn onderneming te verkleinen richten tot de werkgever. Dit doet hij schriftelijk
en biedt met ingang van 1 januari 2020 zijn
via een brief of een e-mail. Daaropvolgend is
werknemers de mogelijkheid te kiezen voor
de werkgever verplicht de berekeningswijze
het mobiliteitsbudget. De werknemer zal in
en het bedrag van het mobiliteitsbudget mee
principe geen beroep kunnen doen op de
te delen. Zo heeft de werknemer nog steeds
mobiliteitsvergoeding. Hij heeft weliswaar
de mogelijkheid af te zien van inschrijving.
tijdens de 36 maanden voorafgaand aan
Uiteindelijk beslist de werkgever al dan niet in
de aanvraag minstens 12 maanden over
te gaan op de aanvraag van de werknemer en
een bedrijfswagen beschikt, doch mocht
brengt deze schriftelijk ter kennis.
niet beschikken voor minstens 3 maanden,
op datum van invoering 1 januari 2020,
De formele, schriftelijke aanvraag van de
ononderbroken over een bedrijfswagen. Deze
werknemer en de beslissing tot toekenning
werd namelijk ingeleverd in de eerste maanden van het mobiliteitsbudget door de
van 2019.
werkgever, vormen een overeenkomst die
integraal (inhoudelijk) deel uitmaakt van de
Een mobiliteitsbudget mag worden toegekend arbeidsovereenkomst.
aan werknemers die over een bedrijfswagen
beschikken of hiervoor in aanmerking komen.
De overeenkomst moet vóór de eerste
Onder werknemers die in aanmerking komen
uitbetaling worden gesloten en moet
voor het mobiliteitsbudget wordt verstaan
het oorspronkelijk bedrag van het
werknemers die ingevolge een bevordering of
mobiliteitsbudget vermelden.
een aanwerving worden opgenomen in een
functiecategorie waarvoor een bedrijfswagen
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bedrag
Bij de berekening van de omvang van het
mobiliteitsbudget wordt rekening gehouden
met de jaarlijkse bruto kostprijs voor de
werkgever van de (fictieve) bedrijfswagen en
toebehoren die worden ingeruild. In de praktijk
wordt vaak de term Total Cost Ownership
(TCO) gehanteerd. Dit in tegenstelling tot het
mobiliteitsbudget, waarbij de vergoeding wordt
berekend op basis van het gebruiksvoordeel
van de ingeleverde bedrijfswagen.
De jaarlijkse bruto kostprijs omvat de fiscale
en parafiscale lasten, alsook de aan de
bedrijfswagen verbonden kosten zoals de
financieringskosten, de brandstofkosten,
de kost van verzekeringen en de
solidariteitsbijdrage. Dit geldt ook voor de kost
van de carwash, stalling van of parking voor de
bedrijfswagen indien dit deel uitmaakt van de
car policy.
In het geval de werkgever eigenaar is van de
bedrijfswagen wordt de financieringskost
vervangen door een jaarlijkse afschrijving van
20%.
In het geval de werknemer een eigen bijdrage
betaalt voor de bedrijfswagen, wordt deze
in rekening gebracht van de jaarlijkse bruto
kostprijs.
De jaarlijkse bruto kostprijs of TCO wordt
bepaald per individuele werknemer in functie
van de wagenkeuze en het verbruik van elke
individuele werknemer afzonderlijk. Indien de
werknemer pas later instroomt in het systeem
van het mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld bij
nieuwe aanwerving of promotie, wordt de
fictieve bedrijfswagen verbonden aan de
functiecategorie in rekening gebracht zoals
bepaald in de car policy.
De werkgever heeft de mogelijkheid het
mobiliteitsbudget te berekenen op basis van
een referentiebedrijfswagen gekoppeld aan een
bepaalde functiecategorie. Dit in plaats van de
ingeruilde bedrijfswagen. Vereist is dat hij deze
methode toepast op alle werknemers.
Eenmaal dit bedrag is vastgesteld, kan de
werknemer zijn mobiliteitsbudget (vrij)
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besteden aan één van de 3 pijlers. Let wel,
ook hier zijn een aantal beperkingen voor de
cumulatie van de voordelen.
1. Eerste pijler: een milieuvriendelijke
bedrijfswagen
De werknemer heeft de mogelijkheid een
deel van zijn of haar budget te besteden
aan de aankoop van een milieuvriendelijke
bedrijfswagen. Hij kan daarbij kiezen voor
een volledig elektrische bedrijfswagen
of een bedrijfswagen die beantwoord
aan een aantal cumulatieve voorwaarden
waaronder een maximale CO2-uitstoot van
100 g/km (voor wie instapt vanaf 1 januari
2020) of 95 g/km (voor wie instapt vanaf
1 januari 2021); een emissienorm voor
luchtverontreinigende stoffen die minimaal
voldoet aan de norm van toepassing voor
nieuwe voertuigen of een later op te leggen
norm (behalve voor eindreeksen). Indien
de werknemer kiest voor een oplaadbaar
hybride voertuig, moet de elektrische batterij
een energiecapaciteit hebben van minimaal
0,5 kWh per 100 kilogram.
De milieuvriendelijke bedrijfswagen moet
op deze voorwaarden minstens evengoed
scoren als de ingeruilde bedrijfswagen.
2. Tweede pijler: alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen
Het saldo van het mobiliteitsbudget dat
de werknemer niet spendeert in de eerste
pijler, kan worden aangewend in de tweede
pijler voor alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen.
Vooreerst kan de werknemer kiezen voor
vervoersmiddelen in het kader van de zachte
mobiliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over
de aankoop, huur, leasing, het onderhoud
en de verplichte uitrusting voor alle type van
(gemotoriseerde) fietsen, step, monowheel,
bromfietsen (al dan niet elektrisch) en
de daarbij verplicht horende helm of
beschermende kledij. Deze toestellen
mogen wel maximaal 45 kilometer per uur
kunnen rijden.		
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Daarnaast kan hij/zij kiezen voor het
openbaar vervoer. Zo kan een deel
van het budget gespendeerd worden
aan abonnementen voor woonwerkverplaatsingen op naam van de
werknemer alsook een dag-ticket. In
bepaalde gevallen zal de werknemer ook
een aantal huisvestingskosten kunnen
opnemen in zijn pakket. Zo worden
huurgelden en interesten van een
hypothecaire lening voor de woonplaats
gelegen binnen een straal van 5 kilometer
van de normale plaats van tewerkstelling,
aanvaard in de tweede pijler.
		De werknemer kan naast de ‘klassieke’
alternatieve en duurzame vervoersmiddelen,
ook steeds kiezen voor de zogenaamde
deeloplossingen. Het gaat daarbij onder
meer over deelauto’s, deelfietsen en het
gebruik van taxi’s.

2. Tweede pijler: alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen
			
De alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen worden volledig
vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.
Dit zowel voor de werknemer als voor
de werkgever. Ze zijn daarnaast volledig
onbelast in hoofde van de werknemer en
volledig aftrekbaar bij de werkgever.

3.		Derde pijler: Saldo cash

3. Derde pijler: saldo cash

		Het saldo dat de werknemer niet besteed
in de eerste en/of de tweede pijler, wordt
eenmaal per jaar in geld uitbetaald.
behandeling op sociaal en fiscaal gebied
1. Eerste pijler: milieuvriendelijke
bedrijfswagen
		
De milieuvriendelijke bedrijfswagen wordt
onderworpen aan eenzelfde regime als de
normale bedrijfswagen. Dit betekent dat
noch de werknemer, noch de werkgever
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd
zijn. Er is enkel een solidariteitsbijdrage ten
laste van de werkgever verschuldigd. Deze
solidariteitsbijdrage wordt – in de vorm van
een forfaitaire bijdrage – gekoppeld aan
het CO2-uitstootgehalte van het voertuig en
van het type brandstof dat wordt gebruikt.
Het aantal kilometers, evenals het feit of
de werknemer al dan niet zelf financieel
tussenkomst, is irrelevant.
Daarnaast maakt de milieuvriendelijke
bedrijfswagen ook een voordeel in natura,
belastbaar in hoofde van de werknemer,
uit. Sinds 1 januari 2012 wordt dat voordeel
van alle aard van het persoonlijk gebruik
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van een kosteloos ter beschikking gesteld
voertuig (op jaarbasis) berekend door een
CO2-percentage toe te passen op 6/7 van
de cataloguswaarde van het kosteloos ter
beschikking gestelde voertuig.
Voor de berekening van dit voordeel van alle
aard wordt verwezen naar de uitleg over de
normale bedrijfswagen.

Het saldo in cash wordt in hoofde van
de werknemer onderworpen aan een
bijzondere socialezekerheidsbijdrage
ten belope van 38,07 % (som van de
13,07 % werknemersbijdrage en 25 %
werkgeversbijdrage). In ruil voor die
bijdrage wordt het saldo opgenomen in
de berekeningsbasis voor de ziekte- en
werkloosheidsuitkering alsook voor het
pensioen. De werkgever is daarentegen
geen socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd.
Het saldo in cash maakt voor de werknemer
beroepsinkomsten, volledig vrijgesteld van
belasting uit. Het is volledig aftrekbaar bij de
werkgever.
duur van de toekenning
De toekenning van het mobiliteitsbudget zal
eindigen ten laatste de eerste dag van de
maand waarin de werknemer een (nieuwe)
functie uitoefent waarvoor hij/zij niet in
aanmerking komt voor een bedrijfswagen;
beschikt over een mobiliteitsvergoeding;
of opnieuw beschikt over een normale
bedrijfswagen waarbij het gebruik voor
privéverplaatsingen toegelaten is. Deze laatste
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bedrijfswagen is anders dan diegene die hij/zij
eventueel gekozen heeft in de eerste pijler van
het mobiliteitsbudget.
De werknemer die recht heeft op zijn
gewaarborgd loon tijdens een periode van
(langdurige) afwezigheid wegens ziekte,
behoud het mobiliteitsbudget. Dit gedurende
de eerste periode van 30 dagen, nadien
volgens hetgeen bepaald wordt in de car policy
van de werkgever.
opvolging
Het mobiliteitsbudget wordt virtueel ter
beschikking gesteld aan de werknemer. Dit via
een online tool of applicatie op de telefoon.
In ieder geval heeft de werknemer op elk
ogenblik toegang tot bepaalde inlichtingen
over de stand van zijn mobiliteitsbudget zoals
zijn identiteitsgegevens, zijn functiecategorie
en de datum waarop hij is toegetreden, het
initiële startbedrag, hetgeen reeds besteed
werd in de tweede pijler, de beheerskosten, de
geldigheidsdatum, het beschikbare saldo en
de aanpassingen van het initiële bedrag bij een
promotie of een functiewijziging.
verbod op cumulatie
Het mobiliteitsbudget mag niet worden
gecombineerd met de vrijstelling van
verplaatsingsvergoeding voor het
openbaar gemeenschappelijk vervoer, de
vrijstelling van de verplaatsingsvergoeding
voor het gemeenschappelijk vervoer
van personeelsleden georganiseerd
door de werkgever, de vrijstelling van
de fietsvergoeding alsook deze voor
terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets.
Indien de werknemer reeds gedurende
3 maanden vóór de aanvraag, de bedrijfswagen
cumuleerde met één van deze vrijgestelde
verplaatsingsvergoedingen, mag deze wel
cumuleren met het mobiliteitsbudget. Dit met
behoud van de bijzondere sociaal en fiscale
behandeling.

sancties
De werkgever die de voorwaarden van het
systeem van het mobiliteitsbudget niet (of
niet correct) naleeft, stelt zich bloot aan
sancties zoals de herkwalificatie van het
mobiliteitsbudget als loon.
Dit zal onder meer het geval zijn wanneer het
mobiliteitsbudget wordt gebruikt voor het
inruilen van meer dan één bedrijfswagen.
Hetzelfde gebeurt voor de werkgever die
het mobiliteitsbudget toekent ter gehele of
gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of enig ander
voordeel of aanvulling. Er bestaat weliswaar
een uitzondering voor het loon of voordelen
verkregen in ruil voor de bedrijfswagen zoals
blijkt uit de individuele arbeidsovereenkomst.
Hetzelfde geldt voor het geval waarin enkel
beroep wordt gedaan op de uitbetaling in de
derde pijler. Hiervoor doet de werkgever best
beroep op de mobiliteitsvergoeding of de cashfor-car-regeling.
Ook stelt de werkgever waarvan de
overeenkomst ontbreekt of niet voldoet aan
de wettelijk voorgeschreven bepalingen, zich
bloot aan een sanctie van niveau 1, namelijk
een administratieve geldboete ten belope van
80 tot 800 euro, vermenigvuldigd met het
aantal werknemers, met een maximum van
80.000 euro.
mobiliteitsbudget in de praktijk
Mark woont in Sint-Niklaas en werkt in
Antwerpen. Hij rijdt momenteel met een
BMW 218i Coupé. De werkgever stelt ook een
tankkaart ter beschikking. De wagen rijdt op
benzine en heeft een cataloguswaarde van
om en bij de 31.900 euro. De bedrijfswagen
heeft een CO2-uitstoot van 137 g/km en een
(geschatte) jaarlijkse bruto kostprijs of TCO van
9.750 euro.
De werkgever aanvaardt Mark zijn verzoek
om toe te treden tot het systeem van het
mobiliteitsbudget. Hij krijgt aldus een virtueel
budget van 9.750 euro ter beschikking.
Daarmee stelt hij volgend pakket samen.
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1. Eerste pijler: milieuvriendelijke
bedrijfswagen
Mark kiest voor een Volkswagen UP! met een
benzinemotor, cataloguswaarde van 15.520
euro en een CO2-uitstoot van 95 g/km. De
(geschatte) jaarlijkse bruto kostprijs of TCO
bedraagt 5.360 euro. Daarmee heeft hij nog
4.390 euro om (al dan niet) te besteden in
de tweede pijler.
2.		Tweede pijler: alternatieve en duurzame
vervoersmiddelen
		Mark kiest voor een jaarabonnement bij
de NMBS voor een bedrag van 750 euro.
Daarnaast doet hij nog beroep op een
Segway voor een bedrag van 500,00 euro
alsook een elektrische fiets voor een bedrag
van 1.500 euro. Een fietsvergoeding voor
een bedrag van 48 euro wordt daaraan
toegevoegd.
3.		Derde pijler: saldo in cash

		Mark betaalt op de derde pijler een
bijzondere socialezekerheidsbijdrage
van 38,07 %. Dit betekent dat hem een
bedrag van 985,93 euro netto (1.592,00 –
606,07 euro) zal worden uitbetaald.
FAQ
Bij de invoering van het mobiliteitsbudget,
creëerden de FOD WASO, de FOD Financiën,
de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid een interactieve
website met heel wat FAQ’s over het
mobiliteitsbudget.
De website mobiliteitsbudget.be wordt
regelmatig aangevuld en aangepast, en bevat
een antwoord op de meest gestelde vragen
uit de praktijk. Deze FAQ is niet bindend
voor de werknemer, toch kunnen de partijen
ervan op aan dat de bevoegde instanties er
naar zullen handelen. Het is aan te raden de
FAQ regelmatig te consulteren. De website is
namelijk enkel raadpleegbaar in haar meest
recente versie.

		Mark heeft een resterende budget waarvan
de bruto waarde cash zal worden uitbetaald.
Dit voor een bedrag van 1.592 euro.
		

04 kosten eigen aan
de werkgever

Het begrip ‘kosten eigen aan de werkgever’
vindt zijn oorsprong in een van de essentiële
verplichtingen van de werkgever, namelijk
de verplichting om aan de werknemer de
voor de uitvoering van het werk nodige
hulp, hulpmiddelen en materialen ter
beschikking te stellen. Deze verplichting
wordt verwoord in artikel 20, 1° van de
Arbeidsovereenkomstenwet. De kosten
die gemaakt moeten worden voor de
terbeschikkingstelling van deze materialen en
hulpmiddelen, berusten dus in principe bij de
werkgever. Hij heeft immers de verplichting om
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de werknemer te doen arbeiden op de wijze,
tijd en plaats zoals overeengekomen.
Artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomsten
wet maakt het wel mogelijk dat de partijen een
andere regeling treffen.
In vele gevallen wordt er echter geen
afwijkende regeling getroffen en vallen een
aantal kosten, zoals transportkosten, kosten
van logies en maaltijden ten laste van de
werkgever. De vraag die zich in de praktijk dan
meestal stelt, is hoe de tenlasteneming van
deze kosten door de werkgever fiscaalrechtelijk
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en op het vlak van de sociale zekerheid dient te
worden behandeld.

A. sociale zekerheid
a. principe
De berekeningsbasis voor de bijdragen
in de sociale zekerheid is het loon van de
werknemers (artikel 14, § 1 Wet 27 juni 1969).
Om te bepalen welke bedragen allemaal
onder het begrip ‘loon’ vallen, wordt
er verwezen naar artikel 2 van de
Loonbeschermingswet. Dit artikel geeft een
vrij uitgebreide definitie van het begrip ‘loon’
en bepaalt dat hieronder het loon in geld en de
in geld waardeerbare voordelen vallen waarop
de werknemer recht heeft ten laste van de
werkgever ingevolge zijn dienstbetrekking.
In principe vallen hier ook de bedragen
onder die de werkgever aan de werknemer
overmaakt als terugbetaling van kosten die de
werknemer in eerste instantie gedragen heeft,
hoewel ze ten laste van de werkgever vielen.
De conclusie is dus op het eerste gezicht dat
de betrokken bedragen dienen te worden
opgenomen in de berekeningsbasis voor de
socialezekerheidsbijdragen.
Het Koninklijk Besluit van 28 november 1969
bevat echter een opsomming van een aantal
elementen die normaal gesproken wel onder
het loonbegrip vallen, maar die uitdrukkelijk
worden uitgesloten voor de berekening van
socialezekerheidsbijdragen. De bedragen die
gelden als een terugbetaling van de kosten die
de werknemer heeft verricht om zich van zijn
woonplaats naar zijn werkplaats te begeven,
alsook de kosten die ten laste van de werkgever
vallen, worden niet als loon beschouwd (artikel
19, § 2, 4° KB 27 november 1969).
Het is van het grootste belang te weten wat
men in de praktijk verstaat onder ‘kosten
eigen aan de werkgever’. Het begrip is op zich
niet zo veelzeggend, wat ervoor zorgt dat er
zich op dat vlak tal van discussies voordoen.
De werkgevers van hun kant zullen immers
dikwijls de behoefte voelen om bepaalde
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zaken te gaan bestempelen als terugbetaling
van kosten eigen aan de werkgever, om zo
geen socialezekerheidsbijdragen daarop te
moeten betalen. De Rijksdienst voor de Sociale
Zekerheid zal op zijn beurt vaak proberen
deze kwalificatie aan te vechten en de zo
uitgekeerde sommen te herkwalificeren als
verdoken loon, om zoveel mogelijk bijdragen te
kunnen incasseren. De Rijksdienst interpreteert
het begrip ‘kosten eigen aan de werkgever’ dan
ook uitermate strikt.
b. voorwaarden voor de uitsluiting uit het
loonbegrip
Vooraleer men een beroep kan doen op de
uitsluiting uit het loonbegrip van de bedragen
die aan de werknemer worden terugbetaald
als kosten eigen aan de werkgever, dienen in
essentie twee voorwaarden vervuld te zijn.
1. De kosten vallen normaal gesproken ten
laste van de werkgever.
De eerste voorwaarde is dat de kosten
die door de werkgever aan de werknemer
worden vergoed, ‘normaal gesproken’ door
de werkgever gedragen worden. Welke
kosten normaal wel en welke niet gedragen
worden door de werkgever, is een loutere
feitenkwestie.
Het zal duidelijk zijn dat naarmate
de band tussen de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en de desbetreffende
kosten groter is, ook zal worden
aangenomen dat het kosten ten laste
van de werkgever betreft. Van sommige
kosten kan men inderdaad stellen dat zij
inherent zijn aan de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. Te denken valt
onder meer aan de kosten die betrekking
hebben op arbeidsgereedschap, werkkledij,
maaltijden die de werknemer nuttigt als
hij op verplaatsing is ter uitvoering van zijn
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arbeidstaken, en in dat geval eventueel
ook de kosten van een overnachting. Men
kan stellen dat deze kosten ten laste van
de werkgever vallen, op grond van de
algemene verplichting van de werkgever
om de werknemer te doen werken en hem
alle hulp, hulpmiddelen en materialen
ter beschikking te stellen (artikel 20, 1°
Arbeidsovereenkomstenwet).
Maar in sommige gevallen zal de band
tussen de betrokken kosten en de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst minder
duidelijk zijn. De rechtspraak is in elk geval
van oordeel dat de kosten geenszins
inherent hoeven te zijn aan de uitvoering
van de overeenkomst, opdat ze buiten het
loonbegrip in de sociale zekerheid zouden
vallen. Als de werkgever verplicht is om
de betrokken kosten te dragen krachtens
enige rechtsbron (een wet, een collectieve
arbeidsovereenkomst, een individuele
arbeidsovereenkomst of een gebruik), en
de werknemer bepaalde kosten als gevolg
van zijn tewerkstelling daadwerkelijk heeft
gedragen, dan zullen zij in principe buiten
het loonbegrip vallen.
In het algemeen kan men stellen dat
kosten ten laste van de werkgever zullen
zijn als zij hun oorsprong niet vinden in de
privésfeer van de werknemer (in het andere
geval zou de tenlasteneming ervan door
de werkgever een voordeel/verrijking voor
de werknemer opleveren en zou er dus
sprake zijn van loon), en er een band bestaat
tussen de kosten en de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst.
2. De bedragen die aan de werknemer worden
betaald, corresponderen met de werkelijk
gemaakte kosten.
Dat houdt in dat de werknemer niet verrijkt
mag worden ten gevolge van de betaling
van de vergoedingen door de werkgever.
Want dan zouden we niet meer te maken
hebben met een terugbetaling van kosten
eigen aan de werkgever, maar eerder
met het verschaffen van een voordeel
aan de werknemer als tegenprestatie
voor het geleverde werk, of toch in elk
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geval ingevolge de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, hetgeen loon
uitmaakt waarop socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn.
Doorgaans zijn er twee mogelijke wijzen van
terugbetaling van de door de werknemer
gemaakte kosten die eigenlijk ten laste
van de werkgever vallen. Ofwel zal de
werknemer vergoed worden op basis
van een door hem periodiek in te dienen
staat van onkosten. In dat geval wordt
de werknemer uiteraard slechts voor de
werkelijk gemaakte kosten vergoed, en rijzen
er tussen de werkgever en de Rijksdienst
voor de Sociale Zekerheid meestal
geen problemen. Ofwel wordt er tussen
werkgever en werknemer overeengekomen
dat er een forfaitaire vergoeding zal worden
uitbetaald voor de gemaakte onkosten.
Deze vergoeding zal een vast en in beginsel
onveranderlijk bedrag betreffen, en zal
worden geacht alle gemaakte kosten te
dekken, ook wanneer dit in realiteit niet zo is.
Het ene ogenblik kan de werknemer minder
kosten maken en het andere ogenblik meer.
Het is vooral bij deze laatste hypothese
dat er zich dikwijls kwalificatieproblemen
voordoen. In geen geval echter
kan het forfaitaire karakter van een
kostenvergoeding een vermoeden doen
ontstaan van het loonkarakter ervan. Maar
als men als werkgever met forfaitaire
vergoedingen werkt, dient men wel met
een aantal zaken rekening te houden.
Uiteraard zal een terugbetaling van kosten
op basis van een forfait als loon worden
beschouwd indien die kosten tevens worden
terugbetaald op basis van onkostenstaten
(dubbele terugbetaling).
Verder moet het bedrag van de vergoeding
redelijkerwijze in verhouding staan tot de
werkelijke kosten en mag dit zeker niet
wezenlijk hoger (of lager) zijn. Zo aanvaardt
de RSZ bijvoorbeeld voor een werknemer
met een niet-sedentaire functie een
forfaitaire vergoeding tot 10 euro per dag
voor de meerkosten veroorzaakt door de
afwezigheid van faciliteiten en 7 euro per
dag voor de meerkosten van maaltijden die

176

buitenshuis genuttigd worden. Algemeen
gesteld kan men zeggen dat het een
feitenkwestie betreft of de toegekende
forfaitaire vergoeding al dan niet
overeenstemt met de werkelijk gemaakte
kosten. De rechter zal in voorkomend geval
steeds oordelen van situatie tot situatie,
rekening houdend met alle feitelijke
elementen.
Het is inderdaad zo dat als er een forfait
wordt toegekend, de werkgever niet telkens
opnieuw de gemaakte kosten zal moeten
staven met bewijsstukken. Maar hij dient
wel over een gepaste verantwoording te
beschikken voor het toekennen van een
forfaitaire vergoeding in plaats van de
werknemer te vergoeden op basis van
diens onkostennota’s. Een goed argument
om een forfaitaire kostenvergoeding
toe te kennen, is dat men op praktische
bezwaren zou stuiten als men met
onkostennota’s zou werken, bijvoorbeeld
wegens de veelheid van bedragen en de
in verhouding geringe grootte ervan. Het
is immers niet de bedoeling dat er te veel
kosten gemaakt worden om elk van de
uitgavenposten apart te gaan analyseren.
In dat geval gaat het economische nut van
de kostenvergoeding volledig teloor en
is een forfait verantwoord, bijvoorbeeld
voor de vergoeding van de kosten van
verblijf, verplaatsing en maaltijden van
een handelsvertegenwoordiger die, gelet
op de aard van zijn werk, veel onderweg
is. Te allen tijde zal het criterium dat de
vergoeding aan werkelijk gemaakte kosten
moet beantwoorden, echter blijven gelden.
Zo zal het bijvoorbeeld zeer gevaarlijk zijn
om een maaltijdvergoeding ononderbroken
door te betalen tijdens een periode

waarin de werknemer met vakantie is. De
herkwalificatie als loon zal zich opdringen.
		De omvang van de forfaitaire
kostenvergoeding kan niet zomaar lukraak
worden vastgesteld. Zij dient te worden
bepaald op basis van ernstige en met
elkaar overeenstemmende criteria, zodat
men mag aannemen dat zij bij benadering
overeenstemt met het bedrag van de
werkelijke kosten. Dikwijls worden als
maatstaf de bedragen genomen die de
overheid aan haar ambtenaren uitkeert voor
verplaatsings- en maaltijdkosten tijdens
binnenlandse reizen.
		De kwalificatie van de betreffende
onkostenvergoedingen door de Fiscale
Administratie zal het oordeel van de rechter
op het vlak van de sociale zekerheid sterk
beïnvloeden. Maar, de arbeidsrechtbanken
zijn niet gebonden door de kwalificatie van
de fiscus en ze kunnen er dus van afwijken.
		Bij betwisting van de realiteit van de kosten
ten laste van de werkgever, dient de
werkgever de realiteit van die kosten aan
te tonen door middel van bewijsstukken
of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle
andere door het gemene recht toegelaten
bewijsmiddelen, met uitzondering van de
eed.
		Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens
aangeleverd door de werkgever kan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid, op
voorstel van de bevoegde inspectiediensten
die de werkgever gehoord hebben,
ambtshalve een bijkomende aangifte
uitvoeren, rekening houdende met alle
nuttige inlichtingen waarover zij beschikt.

B. de fiscale kwalificatie
Op fiscaal vlak vallen de ‘eigen kosten van de
werkgever’ buiten de belastbare grondslag van
de inkomsten (artikel 31, tweede lid, 1° Wetboek
der Inkomstenbelastingen) en ze zijn voor
de werkgever onder bepaalde voorwaarden
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aftrekbaar als beroepskosten (artikel 49
Wetboek der Inkomstenbelastingen).
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Hier is het dus eveneens van belang te weten
wat de fiscus onder dit begrip verstaat.

de Administratie te liggen, en niet bij de
werkgever (Cass. 30 oktober 1986, Bull. Bel.,
1988, 136). Het Hof oordeelt aldus dat er door
Ook hier dienen de bedragen die ‘zelfs
de wetgever een wettelijk vermoeden van
toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van
niet-belastbaarheid werd ingelast ten aanzien
de beroepswerkzaamheid verkregen worden
van de terugbetaling van kosten eigen aan
als terugbetaling van eigen kosten van de
de werkgever. Het vermoeden is weliswaar
werkgever’ aan twee voorwaarden te voldoen
weerlegbaar, zodat de Administratie het
opdat zij vrij zouden zijn van belastingen in
tegenbewijs kan leveren. Dit kan gebeuren
hoofde van de werknemer.
met alle middelen, feitelijke vermoedens
inbegrepen. Een voorbeeld van zo’n feitelijk
De betrokken bedragen dienen, net als in het
vermoeden is het gegeven dat de werkgever
socialezekerheidsrecht ‘normaal gesproken’ ten geen enkel boekhoudkundig stavingsstuk
laste van de werkgever te vallen. Hierbij dient te voor de beweerde kosten kan voorleggen,
worden opgemerkt dat de verplaatsingskosten of dat de werknemer naast het ontvangen
voor het woon-werkverkeer fiscaal gezien ten
van een forfaitaire onkostenvergoeding ook
laste van de werknemer vallen en dus niet
nog onkostennota’s voor dezelfde kosten kan
belastingvrij aan de werknemer kunnen worden indienen.
toegekend, waar diezelfde kosten in het
socialezekerheidsrecht ook geen kosten eigen
Ook hier kunnen de bedragen van de
aan de werkgever zijn doch wel uitgesloten
onkostenvergoedingen niet lukraak bepaald
zijn uit het loonbegrip. Verplaatsingskosten
worden en dienen zij te berusten op ernstige
van gedetacheerde werknemers van en
en met elkaar overeenstemmende normen.
naar België zullen in de regel wél ten laste
Als kilometervergoeding aanvaardt de
van de werkgever vallen en dus vrij van
Administratie bijvoorbeeld 0,3653 euro per
belastingen aan de werknemer kunnen worden kilometer voor de periode van 1 juli 2019
terugbetaald. Ook op fiscaal vlak betreft het
tot 30 juni 2020. Voor een middagmaal
in principe wel een feitenkwestie ten laste van
genuttigd door een werknemer (arbeider of
wie de kosten vallen, en dient elk geval apart te bediende, uitgezonderd kader- of directielid)
worden beoordeeld.
op verplaatsing, kan volgens de Administratie
onder bepaalde voorwaarden 17,06 euro
Zij moeten bovendien in redelijke verhouding
(= bedrag vanaf 1 oktober 2018) in rekening
staan tot de werkelijk gemaakte kosten. In
gebracht worden.
het andere geval zal het om loon gaan en
ontstaat de belastbaarheid. Meer bepaald als
In elk geval kan de werkgever het best een
er met forfaitaire kostenvergoedingen wordt
dossier bijhouden met onkostennota’s en
gewerkt, is dit van groot belang. Het verschil
andere stavingsstukken ter verantwoording aan
ten opzichte van het socialezekerheidsrecht is
de fiscus. Eventueel kan er ook een algemeen
dat de bewijslast hier volgens de rechtspraak
akkoord met de fiscus worden gesloten, iets
van het Hof van Cassatie wordt geacht bij
wat moeilijker ligt ten aanzien van de RSZ.

C. de bewijslast in het kader van de uitzendarbeid
Sedert 1 januari 2010 legt de RSZ de bewijslast
voor kostenvergoedingen bij de werkgever.

uitzendbureau als juridische werkgever van de
uitzendkracht.

In geval van uitzendarbeid, waarbij de
uitzendkracht kosten maakt in het kader
van zijn tewerkstelling bij en soms op vraag
van de gebruiker, ligt de bewijslast van de
kostenvergoedingen toch nog altijd bij het

Aangezien het uitzendbureau niet altijd bij
machte is om effectief het beroepskarakter
te verifiëren van de verplaatsingen, het aantal
afgelegde kilometers, toegekende forfaitaire
vergoedingen op vraag van de gebruiker,
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zal het steeds aangewezen zijn om concrete
afspraken te maken tussen het uitzendbureau
en de gebruiker over de voor te leggen
bewijsstukken en verklaringen.

Dat geldt zowel bij RSZ als fiscale controles.

D. voordeel alle aard ICT–middelen
Indien een werkgever IT-tools ter beschikking
van een werknemer stelt en de werkgever
het privégebruik ervan toestaat, moet er een
voordeel in natura worden aangegeven in
hoofde van de werknemer.
Er moet geen voordeel in natura worden
aangegeven als alleen professioneel gebruik
van deze door de werkgever ter beschikking
gestelde IT-tools toegestaan is.
Het bedrag van het voordeel in natura dient
forfaitair als volgt begroot te worden, en
verschilt naar gelang van de aard van de IT-tool:
• PC of laptop: 6 euro per maand per
toestel
• Tablet: 3 euro per maand per toestel
• GSM of smartphone: 3 euro per maand
per toestel
• Telefoonabonnement: 4 euro per maand
• Vaste of mobiele internetverbinding:
5 euro per maand ongeacht het aantal
IT-Tools

In het geval meerdere toestellen tegelijkertijd
ter beschikking worden gesteld door de
werkgever dient een cumul van forfaits
toegepast te worden. Zo zal bijvoorbeeld een
werknemer die vanaf 2020 een smartphone
met een telefoonabonnement en een
internetverbinding, gratis ter beschikking krijgt,
een voordeel van alle aard genieten dat zowel
op sociaal als op fiscaal vlak begroot wordt op
144 euro per jaar (36 euro + 48 euro + 60 euro).
Uitzondering hierop is ter beschikking gestelde
vaste of mobiele internetverbindingen.
Hiervoor geldt dat slechts één voordeel in
natura van 5€ maand in aanmerking genomen
moet worden, en dit ongeacht het aantal
IT-tools dat gebruik maakt van deze vaste of
mobiele internetverbinding.
Als de werkgever een systeem heeft ingesteld
waarmee een onderscheid kan worden
gemaakt tussen privégebruik en professioneel
gebruik van de IT-tool vb. via een systeem van
split bill, dienen bovenstaande forfaits niet
toegepast te worden.

E. buitenlandse dienstreizen
De kosten die een werknemer maakt tijdens
een beroepsmatig verblijf in het buitenland
van maximum 30 kalenderdagen kunnen
terugbetaald worden onder de vorm van
een (niet-belastbare) dagelijkse forfaitaire
vergoeding. Deze vergoeding wordt geacht de
kosten voor maaltijden en kleine uitgaven te
dekken.
Deze forfaitaire vergoedingen wordt als een
kost eigen aan de werkgever beschouwd en
is niet belastbaar als de vergoeding niet meer
dan 37,18€ per dag bedraagt. Hiervan dienen
geen bewijsstukken voorgelegd te worden.

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Een hoger bedrag kan toegekend worden
indien ze gerechtvaardigd worden door de
omstandigheden, eigen aan het land waar de
opdracht wordt uitgevoerd.
Deze forfaitaire vergoeding wordt tevens
aanvaardt als kosten eigen aan de werkgever
voor zover zij niet meer bedragen dan de
“dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen”
vastgesteld per land, de zogenaamde
landenlijst, die de overheid aan haar
ambtenaren uitkeert voor verplaatsingsen maaltijdkosten tijdens buitenlandse
dienstreizen.
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05 geschenken en

cadeaucheques
Geschenken die door de werkgever toegekend
worden, worden in principe – tenzij het
echte vrijgevigheden betreffen die worden
toegekend wegens bijzondere gebeurtenissen
en die geen rechtstreeks verband hebben
met de arbeidsbetrekking – beschouwd als
loon, aangezien het om in geld waardeerbare
voordelen gaat waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft.
Bepaalde geschenken in natura, speciën
of geschenkcheques worden, als bepaalde
voorwaarden nageleefd worden, in het kader
van de sociale zekerheid evenwel niet als loon
beschouwd waarop socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn.
–		de geschenken in natura, in speciën of in
de vorm van geschenkcheques hebben
een maximumwaarde van 40 euro per
werknemer per jaar, verhoogd met 40 euro
per jaar voor elk kind ten laste van deze
werknemer, en ze worden toegekend ter
gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of
Nieuwjaar (het geschenk of de cheque
mag niet voor elk van deze gebeurtenissen
gegeven worden);
-		de geschenken in speciën of in de vorm van
geschenkcheques die aan de werknemer
uitgereikt worden naar aanleiding van een
eervolle onderscheiding en dit voor een
maximumbedrag van 120 euro per jaar per
werknemer;
-		de geschenken in speciën of in de vorm van
geschenkcheques die aan een werknemer
overhandigd worden ter gelegenheid
van zijn pensionering op voorwaarde dat
zij een bedrag van 40 euro per volledig
dienstjaar dat de werknemer in dienst was
van de werkgever, niet overschrijden en op
voorwaarde dat het geschenk een bedrag
vertegenwoordigt van ten minste 120 euro
en maximaal 1.000 euro.
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Als geschenkcheques worden gebruikt,
mogen deze enkel ingeruild worden bij de
ondernemingen die vooraf een akkoord
gesloten hebben met de uitgever van de
cheque. Tevens dienen de cheques een
beperkte looptijd te hebben en mogen zij aan
de begunstigde niet in speciën uitbetaald
worden.
Als de waarde van de geschenken en cheques
voormelde grenzen overschrijdt, zullen
socialezekerheidsbijdragen aangerekend
worden op de totale waarde.
Op fiscaal vlak vormen geschenkcheques,
net zoals alle geschenken in natura of in de
vorm van betaalbons in beginsel belastbare
voordelen in natura en een voor de werkgever
aftrekbare bedrijfslast. De fiscale administratie
aanvaardt echter dat geschenken in natura, in
specie of in de vorm van betaalbons in hoofde
van de werknemer vrijgesteld zijn van belasting
als sociaal voordeel én als beroepskosten
aftrekbaar zijn voor de werkgever, als aan de
volgende voorwaarden voldaan is:
–		alle personeelsleden moeten hetzelfde
voordeel krijgen;
–		de toekenning moet gebeuren ter
gelegenheid van:
• een of meer feesten of jaarlijkse
gebeurtenissen, zoals Kerstmis,
Nieuwjaar, sinterklaasfeest, een in
een bepaalde ondernemingssector
gebruikelijk patroonsfeest, een
verjaardag enzovoort;
• de overhandiging van een eervolle
onderscheiding;
• de pensionering of volledige
brugpensionering;
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–		het totaalbedrag dat toegekend mag
worden, mag niet meer bedragen dan:
• 40 euro per jaar en per werknemer
als het geschenk wordt toegekend ter
gelegenheid van een of meer feesten
of jaarlijkse gebeurtenissen, met dien
verstande dat ter gelegenheid van
het sinterklaasfeest of van een ander
feest dat hetzelfde sociaal oogmerk
nastreeft, een aanvullend bedrag van
maximaal 40 euro per jaar mag worden
toegekend voor elk kind ten laste van
de werknemer. Een werknemer met drie
kinderen kan in één jaar derhalve vier
keer een belastingvrij geschenk van
40 euro krijgen: drie voor zijn kinderen
met Sinterklaas of Sint-Maarten of hun
verjaardag, en één voor hemzelf bij
een patroonsfeest, zijn verjaardag of
Kerstmis;

• 120 euro per jaar en per werknemer
als het geschenk wordt toegekend
ter gelegenheid van een eervolle
onderscheiding;
• 40 euro per volledig dienstjaar dat de
werknemer in dienst is bij de werkgever
die het geschenk toekent, met een
minimum evenwel van 120 euro, als
het geschenk wordt toegekend ter
gelegenheid van pensionering of
volledige brugpensionering;
–		de geschenkcheques mogen alleen worden
ingeruild bij ondernemingen die vooraf een
akkoord hebben gesloten met de uitgever
van de bons. Zij moeten bovendien een
beperkte looptijd hebben en mogen onder
geen beding aan de begunstigde in specie
worden uitbetaald.

06 sport/cultuurcheques
Indien de volgende voorwaarden
cumulatief zijn vervuld, wordt de sport/
cultuurcheque sociaalzekerheidsrechtelijk
niet als loon beschouwd en dienen er geen
socialezekerheidsbijdragen op betaald te
worden:
–		de cheque werd of wordt niet verleend
ter vervanging of ter omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of van enig
ander voordeel of van een aanvulling bij het
voorgaande;
–		de toekenning is vervat in een collectieve
of individuele geschreven overeenkomst
voor zover de werkgever de cheques aan
alle werknemers of aan een categorie van
werknemers toekent;
–		de cheque is op naam van de werknemer
afgeleverd. Deze voorwaarde wordt geacht
te zijn vervuld als de toekenning ervan en
de daarop betrekking hebbende gegevens
(aantal sport/cultuurcheques, bedrag van
de sport/cultuurcheque) voorkomen op de
individuele rekening van de werknemer;
–		op de cheque staat duidelijk vermeld dat
zijn geldigheidsduur beperkt is tot vijftien
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maanden, namelijk van 1 juli van het jaar
tot 30 september van het volgende jaar,
en hij mag slechts worden ingeruild bij
cultuurverstrekkers die erkend zijn door
of een toelage krijgen van de bevoegde
overheid of bij sportverenigingen voor wie
een federatie, erkend of gesubsidieerd
door de gemeenschappen, bestaat, of die
behoren tot een van de nationale hockey-,
boks-, voetbal- en golffederaties;
–		het totale bedrag van de sport/
cultuurcheques door de werkgever
toegekend, mag per werknemer niet groter
zijn dan 100 euro per jaar;
–		de sport/cultuurcheques mogen noch
geheel noch gedeeltelijk tegen geld
omruilbaar zijn.
Op fiscaal vlak zijn sport/cultuurcheques
vrijgesteld van belasting in hoofde van de
werknemer en aftrekbaar als beroepskosten
in hoofde van de werkgever, als de volgende
voorwaarden cumulatief worden nageleefd:
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–		de cheque werd of wordt niet verleend ter
vervanging van de bezoldiging, premies,
voordelen van alle aard of van enige andere
vergoeding;
–		de toekenning is vervat in een collectieve of
individuele geschreven overeenkomst met
dien verstande dat in een onderneming met
werknemers voor bedrijfsleiders dezelfde
regeling moet gelden als voor werknemers;
–		de cheque wordt op naam van de
werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd;
–		op de cheque staat duidelijk vermeld dat
zijn geldigheidsduur beperkt is tot vijftien
maanden, namelijk van 1 juli van het jaar tot
30 september van het volgende jaar;

–		het totale bedrag van de sport/
cultuurcheques door de werkgever
toegekend, mag per werknemer of
bedrijfsleider niet groter zijn dan 105 euro
per jaar;
–		de sport/cultuurcheques mogen noch
geheel noch gedeeltelijk tegen geld
omruilbaar zijn.

07 ecocheques
Indien de volgende voorwaarden
cumulatief zijn vervuld, dan wordt de
ecocheque sociaalzekerheidsrechtelijk
niet als loon beschouwd en dienen er geen
socialezekerheidsbijdragen op betaald te
worden:
–		de cheque werd of wordt niet verleend
ter vervanging of ter omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of van enig
ander voordeel of van een aanvulling bij het
voorgaande (tenzij de ecocheque wordt
verleend ter vervanging of ter omzetting van
maaltijdcheques die niet bijdrageplichtig
voor de sociale zekerheid zijn);
–		de toekenning van de ecocheque
moet vervat zijn in een collectieve
arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak
of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke
overeenkomst niet worden gesloten bij
gebrek aan een syndicale delegatie of gaat
het om een personeelscategorie waarvoor
het niet de gewoonte is dat die door zulke
overeenkomst wordt beoogd, dan mag
de toekenning worden geregeld door een
individuele overeenkomst. Die overeenkomst
moet schriftelijk zijn en het bedrag van de
ecocheque mag dan niet hoger zijn dan dat
voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst
in dezelfde onderneming;
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–		de collectieve arbeidsovereenkomst
of individuele overeenkomst bepaalt
de hoogste nominale waarde van de
ecocheque, met een maximum van 10 euro
per ecocheque, evenals de frequentie
van toekenning ervan gedurende een
kalenderjaar;
–		de ecocheque wordt op naam van de
werknemer afgeleverd. Die voorwaarde
wordt geacht te zijn vervuld als de
toekenning ervan en de daarop betrekking
hebbende gegevens (aantal ecocheques,
bedrag van de ecocheque) voorkomen op
de individuele rekening van de werknemer;
–		op de ecocheque staat duidelijk vermeld
dat zijn geldigheid tot 24 maanden
beperkt is, vanaf de datum van zijn
terbeschikkingstelling aan de werknemer
en dat hij slechts mag worden aangewend
voor de aankoop van producten en
diensten met een ecologisch karakter die
zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve
arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de
Nationale Arbeidsraad;
–		de ecocheques kunnen geheel noch
gedeeltelijk tegen geld worden omgeruild
–		het totale bedrag van de door de werkgever
toegekende ecocheques mag niet meer
bedragen dan 250 euro per werknemer.
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Voor ecocheques in elektronische
vorm gelden een aantal bijkomende
voorwaarden:
–		Het aantal ecocheques en het
brutobedrag van deze ecocheques
dienen op de loonfiche te worden
vermeld;
–		De keuze om de ecocheques in
elektronische vorm toe te kennen,
dient te worden geregeld in een cao
op ondernemingsvlak, eventueel
binnen het kader van een sectorale
cao. Is dit niet mogelijk, bij gebreke
aan vakbondsafvaardiging, of gaat het
om een personeelscategorie waarvoor
het niet de gewoonte is dat deze
voordelen door zulke cao worden
beoogd, dan moet een schriftelijke
individuele overeenkomst worden
opgesteld. Voor de uitzendsector kan
de keuze geregeld worden binnen het
kader van een voorafgaande sectorale
collectieve arbeidsovereenkomst;
–		Voor het gebruik van de ecocheques
in elektronische vorm moet
de werknemer het saldo en de
geldigheidsduur kunnen nagaan
van de ecocheques die hem werden
toegekend en die nog niet gebruikt
werden;
–		De ecocheques in elektronische vorm
kunnen enkel ter beschikking gesteld
worden door een erkend uitgever;
–		Het gebruik van de ecocheques mag
geen kosten voor de werknemers
met zich meebrengen, behoudens
in geval van verlies of diefstal.
Bij verlies of diefstal kunnen wel
kosten worden aangerekend
en dit volgens de voorwaarden
vooropgesteld in de collectieve
arbeidsovereenkomst op sectoraal
vlak of op ondernemingsvlak, of bij
gebreke hieraan, in de individuele
overeenkomst met betrekking tot de
elektronische ecocheques. De kosten
voor de vervangende drager kunnen
niet hoger zijn dan de waarde van één
maaltijdcheque, voor ondernemingen
die zowel elektronische
maaltijdcheques en elektronische
ecocheques toekennen. Indien de
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onderneming geen elektronische
maaltijdcheques toekent, mag de kost
van de vervangende drager niet meer
zijn dan 5 euro.
Op fiscaal vlak zijn ecocheques enkel
vrijgesteld van belasting in hoofde
van de werknemer en aftrekbaar als
beroepskosten voor de werkgever, als
de volgende voorwaarden cumulatief
worden nageleefd:
–		de cheque werd of wordt niet
verleend ter vervanging van de
bezoldiging, premies, voordelen
van alle aard of van enige andere
vergoeding;
–		de toekenning is vervat in een
collectieve of individuele geschreven
overeenkomst met dien verstande dat
in een onderneming met werknemers
voor bedrijfsleiders dezelfde regeling
moet gelden als voor werknemers;
–		de collectieve arbeidsovereenkomst
of individuele overeenkomst bepaalt
de hoogste nominale waarde van
de ecocheque, met een maximum
van 10 euro per ecocheque, evenals
de frequentie van toekenning ervan
gedurende een kalenderjaar;
–		de cheque wordt op naam van de
werknemer of de bedrijfsleider
afgeleverd;
–		op de cheque staat duidelijk vermeld
dat zijn geldigheidsduur beperkt is
tot 24 maanden vanaf de datum van
zijn terbeschikkingstelling aan de
werknemer en dat hij slechts mag
worden aangewend voor de aankoop
van producten en diensten met een
ecologisch karakter als bedoeld in
een collectieve arbeidsovereenkomst
die is afgesloten in de Nationale
Arbeidsraad;
–		het totale bedrag van de ecocheques
door de werkgever toegekend, mag
per werknemer of bedrijfsleider niet
groter zijn dan 250 euro per jaar;
–		de ecocheques mogen noch
geheel noch gedeeltelijk tegen geld
omruilbaar zijn.
Hoewel hierboven werd uiteengezet
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onder welke voorwaarden de ecocheques
bij wijze van uitzondering vrijgesteld zijn van
de betaling van socialezekerheidsbijdragen
of belastingen, dienen die ecocheques
arbeidsrechtelijk wel als loon te worden

beschouwd. De ecocheque is een
voordeel dat zodoende ook moet worden
opgenomen in de berekeningsbasis van een
opzeggingsvergoeding.

08 anciënniteits– en andere
premies

Uitzonderlijk aanvaardt de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid dat de door een
werkgever aan zijn werknemers toegekende
premies vrijgesteld zijn van de betaling
van socialezekerheidsbijdragen, als de
premie als een werkelijke vrijgevigheid kan
worden beschouwd. Van een vrijgevigheid
zal slechts sprake zijn als de werkgever de
premie spontaan toekent naar aanleiding
van een bijzondere gebeurtenis in de
onderneming (bv. 50-jarig bestaan) of in het
persoonlijke leven van de werknemer (bv.
grote brandschade aan de woning van de
werknemer).

Voorwaarden zijn bovendien dat er in de
onderneming geen traditie bestaat om
dergelijke voordelen toe te kennen, dat de
werknemer er geen recht op kan uitoefenen
(bv. op grond van een cao, een overeenkomst
of een gebruik), en dat er geen rechtstreeks
verband met de dienstbetrekking bestaat.
fiscale behandeling
Fiscaal vormen de huwelijks- en
anciënniteitspremies sociale voordelen,
op voorwaarde dat de bovenstaande RSZbepalingen worden gerespecteerd. Als gevolg
hiervan zijn de premies:
–		niet belastbaar in hoofde van de werknemer;
–		niet aftrekbaar als beroepskosten voor de
werkgever.

09 pc–bonus
Teneinde het gebruik van nieuwe
technologieën en het vormen van
informatienetwerken te bevorderen, werden
door de wetgever de nodige stappen genomen
om de eventuele financiële tussenkomst van
de werkgever, bij de verwerving door de
werknemer van informaticamateriaal voor
privédoeleinden (aankoop pc al dan niet
met randapparatuur, internetaansluiting en
internetabonnement), een gunstige fiscale en
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socialezekerheidsrechtelijke behandeling te
geven.
Onder de hierna vermelde voorwaarden (die
gelden sinds 1 januari 2009) zal de financiële
tussenkomst van de werkgever als een
sociaal voordeel kunnen aanzien worden
dat vrijgesteld is van inkomstenbelasting in
hoofde van de werknemer (doch aftrekbaar als
beroepskosten in hoofde van de werkgever):
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–		het informaticamateriaal moet in nieuwe
staat zijn;
–		de werkgever mag op geen enkel moment
zelf eigenaar geweest zijn van het
informaticamateriaal;
–		de bruto belastbare bezoldiging van de
betrokken werknemer mag in inkomstenjaar
2020, aanslagjaar 2021 het totaal van
35.760,00 euro niet overschrijden.
Met betrekking tot de aankoop van een pc of
randapparatuur, wordt de vrijstelling slechts
eenmaal per periode van drie belastbare
tijdperken toegekend.

De vrijstelling wordt beperkt tot tussenkomsten
die niet meer bedragen dan maximaal
910,00 euro (bedrag voor inkomstenjaar 2020
– aanslagjaar 2021) per belastbaar tijdperk.
De desbetreffende regelgeving inzake
sociale zekerheid ziet er voorlopig nog
helemaal anders uit. De FOD Sociale
zaken heeft echter bevestigd de
werkgeverstussenkomst op dezelfde wijze als
in fiscale aangelegenheden te willen vrijstellen
van socialezekerheidsbijdragen. De RSZ
bevestigde dat werkgevers die zich bij hun
tussenkomst schikken naar de fiscaalrechtelijke
regels, op die tussenkomst evenmin
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

10 winstpremie
Bij wet van 25 december 2017 werd een
systeem van winstpremies in het leven
geroepen. Met dit nieuwe systeem van
winstpremies wenste de regering de
koopkracht van werknemers te versterken.
Een winstpremie is een premie in geld die
wordt toegekend wanneer de vennootschap
(of de groep waartoe de vennootschap
behoort) een deel of het geheel van de winst
van een boekjaar wenst toe te kennen aan de
werknemers.
De toekenning van de winstpremie is
derhalve niet onderworpen aan het behalen
van collectieve doelstellingen; zij is enkel
afhankelijk van het behalen van winst tijdens
het boekjaar.
De winstpremie dient toegekend te worden
aan alle werknemers van de onderneming. Zij
neemt de vorm aan van een identieke of van
een gecategoriseerde premie.
Een identieke winstpremie is een
winstpremie waarvan het bedrag gelijk is
voor alle werknemers of waarvan het bedrag
overeenstemt met een gelijk percentage van
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het loon van alle werknemers. Sinds begin
2019 bestaan er twee soorten identieke
winstpremies: de winstpremie waarbij het
bedrag voor alle werknemers gelijk is en de
winstpremie waarbij het bedrag overeenkomt
met een gelijk percentage van het loon van de
werknemers.
De beslissing om een identieke winstpremie
toe te kennen moet worden genomen door
de gewone of buitengewone algemene
vergadering met een gewone meerderheid
van stemmen. De notulen van de algemene
vergadering waarin de beslissing tot
toekenning van de identieke winstpremie
wordt opgenomen, moeten minstens volgende
vermeldingen bevatten:
–		het identieke bedrag van de winstpremie of
het identieke percentage van het loon dat
aan de werknemers wordt toegekend;
–		de berekeningswijze van het loon waarop
het percentage wordt vastgelegd indien
hiervoor geopteerd wordt;
–		de toekenningsregels die in aanmerking
worden genomen indien voorzien wordt
in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan
slechts in een anciënniteit van maximaal
één jaar worden voorzien. Als de werknemer
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in dienst werd genomen op basis van
opeenvolgende contracten, wordt de
vereiste anciënniteit berekend rekening
houdende met de samenvoeging van de
opeenvolgende contracten;
–		de berekeningswijze pro rata temporis van
de effectieve prestaties tijdens het laatste
boekjaar, indien de werkgever ervoor
opteert het pro rata principe toe te passen.
De pro rata toepassing bij de identieke
winstpremie wordt enkel toegestaan voor
winstpremies waarbij aan alle werknemers
eenzelfde bedrag wordt toegekend en dit
om eventuele dubbele toepassingen van het
pro rata temporis beginsel te vermijden.
–		indien de werkgever hiervoor opteert,
de bepaling dat de gecategoriseerde
winstpremie niet wordt toegekend aan de
werknemer die de vennootschap heeft
verlaten tijdens het laatste boekjaar ofwel
omwille van een ontslag om dringende
reden ofwel in geval van een ontslag door
de werknemer zelf behoudens in geval
van een dringende reden in hoofde van de
werkgever.
De werkgever moet de werknemers informeren
omtrent de beslissing tot toekenning van een
identieke winstpremie.
Een gecategoriseerde winstpremie is een
winstpremie die aan alle werknemers een
bedrag in geld toekent, waarvan de hoogte
afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt
toegepast op basis van objectieve criteria
(bijv. de anciënniteit, de graad, de functie, de
weddeschaal, het vergoedingsniveau of het
vormingsniveau).
Opgelet: het toepassen van de objectieve
criteria mag niet leiden tot een differentiatie die
groter is dan een verhouding tussen 1 en 10.
Bijvoorbeeld: wanneer het laagste bedrag van
de gecategoriseerde winstpremie 500 euro
bedraagt, dan mag het hoogste bedrag van
de gecategoriseerde winstpremie maximaal
5.000 euro bedragen.
Een gecategoriseerde winstpremie moet
worden toegekend middels een specifieke
collectieve overeenkomst, die vervolgens
moet worden neergelegd op de griffie
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van de Algemene Directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen met het oog op de
registratie. Wanneer er in de onderneming
geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan
de toekenning van de gecategoriseerde
winstpremie naar keuze van de werkgever,
hetzij via een collectieve arbeidsovereenkomst,
hetzij via een toetredingsakte gebeuren.
De collectieve arbeidsovereenkomst of de
toetredingsakte moet minstens de volgende
bepalingen bevatten:
–		de objectieve criteria en de verdeelsleutel
die hierop wordt toegepast om
per categorie het bedrag van de
gecategoriseerde winstpremie te bepalen;
–		de bevestiging dat de invoering van
de gecategoriseerde winstpremie niet
gepaard gaat met een vermindering van
de tewerkstelling berekend in voltijdse
equivalenten;
–		de toekenningsregels die in aanmerking
worden genomen indien voorzien wordt
in een anciënniteitsvoorwaarde. Er kan
slechts in een anciënniteit van maximaal
één jaar worden voorzien. Als de werknemer
in dienst genomen werd op basis van
opeenvolgende contracten, wordt de
vereiste anciënniteit berekend rekening
houdende met de samenvoeging van de
opeenvolgende contracten;
–		de berekeningswijze pro rata temporis van
de effectieve prestaties tijdens het laatste
boekjaar, indien de werkgever ervoor
opteert het pro rata principe toe te passen;
–		indien de werkgever hiervoor opteert,
de bepaling dat de gecategoriseerde
winstpremie niet wordt toegekend aan de
werknemer die de vennootschap heeft
verlaten tijdens het laatste boekjaar ofwel
omwille van een ontslag om dringende
reden ofwel in geval van een ontslag door
de werknemer zelf behoudens in geval
van een dringende reden in hoofde van de
werkgever.
Sinds begin 2019 is de werkgever wel
verplicht om bij de berekening van de
winstpremie (identiek en gecategoriseerd)
een aantal periodes van schorsing van de
arbeidsovereenkomst gelijk te stellen met
effectieve arbeid. Het gaat hier o.a. om
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jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof,
periodes van gewaarborgd loon ingevolge
arbeidsongeschiktheid, etc.
Bij de invoering van de gecategoriseerde
winstpremie moet de OR of, bij ontstentenis
van een OR, het CPBW of, bij ontstentenis
van een CPBW, de vakbondsafvaardiging
worden ingelicht omtrent de relatie tussen
de gecategoriseerde winstpremie en de
tewerkstellingsevolutie en -politiek van de
onderneming.
De winstpremie mag niet worden ingevoerd
ter vervanging of omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of om het even
welk voordeel, al dan niet onderworpen aan
de sociale zekerheidsbijdragen, voorzien in
individuele of collectieve overeenkomsten.

Het totaal bedrag van deelnames in de winst,
toegekend aan de werknemers bij wijze
van winstpremie, mag bij afsluiting van het
betreffende boekjaar de limiet van 30% van de
totale brutoloonmassa niet overschrijden.
Dit nieuwe systeem is op 1 januari 2018 in
werking getreden, met dien verstande dat
de winstpremie pas kan worden toegekend
op basis van de winst van het boekjaar dat
ten vroegste op 30 september 2017 werd
afgesloten.
Er werd tevens voorzien in een sociaal en
fiscaal gunstige behandeling. In hoofde van de
werknemer is de winstpremie onderworpen
aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en
een roerende voorheffing (belasting) van 7%.
De werkgever is geen patronale bijdragen
verschuldigd. De winstpremie is niet aftrekbaar
in de vennootschapsbelasting.

11 niet-recurrente resultaats–
gebonden voordelen
(loonbonus)
Via cao nr. 90 van de nationale arbeidsraad
en de wet van 21 december 2007 werd de
mogelijkheid tot het toekennen van nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen
ingevoerd.
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
is een bonussysteem waarbij de werkgever aan
zijn werknemers of aan een welomschreven
groep van werknemers een bonus kan
toekennen als zij collectieve en objectief
meetbare en verifieerbare doelstellingen
bereiken.
Dergelijke bonussen genieten een bijzondere
en daardoor gunstigere fiscale en parafiscale
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behandeling dan gewone bonussen.
cao nr. 90 is van toepassing op alle
werknemers verbonden met een
arbeidsovereenkomst en bij uitbreiding ook
op personen die anders dan krachtens een
arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder
gezag. Het gaat hier dan onder andere over
stagiairs, personen aangeworven via een
leerovereenkomst, etc. Zelfstandigen worden
uitgesloten van het toepassingsgebied.
De cao is van toepassing op alle werkgevers
die onder het toepassingsgebied van de caowet vallen, dit houdt in dat de publieke sector
op dit ogenblik nog grotendeels is uitgesloten
van het toepassingsgebied. Werkgevers
die zijn overgegaan tot aankondiging van
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een collectief ontslag met sluiting van de
onderneming als bedoeld in de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975,
kunnen echter geen cao 90 bonus invoeren.
1. doelstellingen
Om te kunnen spreken van een niet-recurrent
resultaatsgebonden voordeel in het kader van
cao nr. 90 moet er sprake zijn van:
–		een collectief voordeel: dit is een voordeel
dat wordt toegekend aan een groep
van werknemers, alle werknemers van
de onderneming of van een groep van
ondernemingen. Het is dus niet mogelijk aan
één specifieke werknemer dergelijk voordeel
toe te kennen.
		De selectiecriteria voor de groep
van werknemers moeten steeds
gebaseerd zijn op objectieve criteria.
Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake
zijn van discriminatie (op basis van
huidskleur, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, etc.) tussen de
werknemers die in aanmerking komen voor
dergelijke gunst.
–		De doelstellingen die in het plan worden
vooropgesteld dienen transparant, duidelijk,
meetbaar en verifieerbaar te zijn. Zij moeten
ook onzeker zijn op het ogenblik van het
opstellen van het bonusplan.
–		de doelstellingen moeten ook collectief zijn
en mogen bijgevolg niet gebaseerd zijn op
individuele prestaties van een werknemer.
Een aantal voorbeelden zouden kunnen zijn:
het vergroten van de verkoopmarges, het
verbeteren van de klantvriendelijkheid, het
verhogen van de aanwezigheden, etc.
2. procedure tot invoering van de niet–
recurrente resultaatgebonden voordelen
Opdat de loonbonus onder het gunstig fiscaal
en parafiscaal regime zou vallen, dient een
specifieke procedure te worden nageleefd.
Indien er op paritair niveau niets is bepaald
met betrekking tot deze voordelen, is het de
werkgever die het initiatief neemt tot invoering
van de loonbonus. Ook het paritair comité
kan het initiatief nemen om een cao uit te
vaardigen.
Indien de werkgever kiest voor de invoering
van een systeem van niet-recurrente
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resultaatsgebonden voordelen, dienen deze
ofwel te worden ingevoerd bij cao ofwel via
een toetredingsakte. Bij cao indien er een
vakbondsvertegenwoordiging aanwezig
is, bij toetredingsakte indien er geen
vakbondsafvaardiging aanwezig is of voor de
werknemers die niet vertegenwoordigd worden
door een vakbondsafvaardiging.
2.1 invoering bij cao
Indien de niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen ingevoerd
worden bij cao dan moet daarvoor het
verplicht model te worden gebruikt dat te
vinden is op de website van de FOD WASO.
De cao moet worden afgesloten volgens
de normale toepasselijke regels, vergezeld
zijn van een toetredingsplan en worden
neergelegd op de griffie van de Algemene
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en
sociaal overleg.
Het toekenningsplan bepaalt ten minste
het volgende:
1° de onderneming, de groep van
ondernemingen of de welomschreven
groep van werknemers waarvoor het nietrecurrente resultaatsgebonden voordeel
wordt ingevoerd en het aantal betrokken
werknemers waarop het betrekking heeft
bij de opstelling van het toekenningsplan;
2° de objectief meetbare/verifieerbare,
transparante, duidelijk aflijnbare
doelstellingen waaraan de loonbonus
gekoppeld is. Let wel, het moet gaan om
onzekere doelstellingen, waarvan het op
het ogenblik van het opmaken van het plan
niet zeker is dat ze zullen worden gehaald;
3° de referteperiode is de termijn
waarbinnen de werknemers de
vooropgestelde doelstellingen moeten
bereiken. De cao of de toetredingsakte
moet neergelegd worden op de griffie van
de FOD WASO vooraleer een derde van
de referteperiode is verstreken. Dat derde
wordt berekend vanaf de neerlegging
van cao op de griffie. Indien men een cao
90 bonus wil invoeren, dan moet de cao
of de toetredingsakte dus tijdig worden
neergelegd. Indien de referteperiode
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bijvoorbeeld een kalenderjaar bedraagt,
dan moet de cao of de toetredingsakte ten
laatste op 30 april van dat jaar neergelegd
worden. Deze vereiste werd voorzien met
het oog op het verzekeren van het onzeker
karakter van de doelstelling;
4° een methode van follow-up en controle
zodat kan worden nagegaan of de
doelstellingen bereikt zijn;
5° een procedure die van toepassing is in
geval van betwisting;
6° de voordelen die in het kader van het
plan kunnen worden toegekend. Hier wordt
het bedrag van de bonus mee bedoeld.
De bonus moet niet voor alle werknemers
even hoog zijn (opgelet voor discriminatie)
en kan ook variëren naargelang de mate
waarin de vooropgestelde doelstelling
werd bereikt;
7° de wijze van berekening van
die voordelen. Het plan moet alle
berekeningselementen bevatten waardoor
het mogelijk wordt het aandeel van de
individuele werknemer in de collectieve
bonus te bepalen. De bonus moet
worden berekend los van de individuele
beoordelingen, prestaties en resultaten.
Zowel voor de werknemers die in dienst
zijn geweest tijdens de hele referteperiode,
als voor de werknemers die niet tijdens
de gehele referteperiode in dienst zijn
geweest, gebeurt de berekening ten
minste pro rata temporis van de effectieve
arbeidsprestaties tijdens die periode in
de onderneming of in de welomschreven
groep van werknemers. Het is niet
toegelaten om de betaling van de bonus
afhankelijk te maken van de voorwaarde
dat de werknemer effectief aanwezig
moet zijn in de onderneming op een
welbepaalde datum. De volgende periodes
worden gelijkgesteld met periodes van
effectieve arbeidsprestaties:
• periodes van moederschapsrust;
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• dagen waarop de onderneming
wegens jaarlijkse vakantie is
gesloten, alsook de dagen waarop
de werknemer buiten die periode
jaarlijkse vakantie neemt;
• de wettelijke feestdagen en de dagen
ter vervanging van de wettelijke
feestdagen.
Daarnaast staat het de werkgever
vrij ook andere schorsingen van de
arbeidsovereenkomst gelijk te stellen
met effectieve arbeidsprestaties
(bv. tijdskrediet, ziektedagen, onbetaald
verlof, …).
8° het ogenblik en de wijze van betaling;
Naast deze verplichte vermeldingen
kunnen ook een aantal facultatieve
vermeldingen worden opgenomen. Zo is
het bijvoorbeeld mogelijk om een clausule
te voorzien die het mogelijk maakt om het
te bereiken niveau van de doelstellingen
te wijzigen. Dergelijke clausule wordt
meestal gebruikt als het gaat om een
cao van onbepaalde duur. Ook is het
altijd ten zeerste aan te raden om de
doorwerking van de cao in de individuele
arbeidsovereenkomst uit te sluiten en ook
te bepalen dat de cao wordt ingevoerd
onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de FOD WASO.
2.2 invoering bij toetredingsakte
De invoering per toetredingsakte
verloopt via een aparte procedure. De
toetredingsakte moet worden opgesteld
conform het model dat is terug te
vinden op de website van de FOD
WASO en moet een aantal verplichte
vermeldingen (geldigheidsduur, datum
van inwerkingtreding, gegevens van de
onderneming, etc.) bevatten. Ook bij de
toetredingsakte dient een toetredingsplan
te worden voorzien dat ook bovenvermelde
verplichte gegevens bevat.
Na het opstellen van de toetredingsakte
en het toetredingsplan door de
werkgever moeten een aantal
informatieverplichtingen worden
nageleefd.
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Ten eerste moet de toetredingsakte en
het bijhorende toetredingsplan ter kennis
worden gebracht van de betrokken
werknemers waarna zij de mogelijkheid
krijgen hun opmerkingen te formuleren.
De toetredingsakte en het toetredingsplan
moeten aan elke betrokken werknemer
worden overhandigd. De werkgever houdt
na deze kennisgeving gedurende 15 dagen
een register ter beschikking waarin de
werknemers hun opmerkingen kunnen
noteren. De werknemers die opmerkingen
hebben, kunnen zich in diezelfde periode
van 15 dagen ook rechtstreeks richten
tot het Toezicht op de Sociale Wetten.
De naam van deze werknemers mag niet
bekend gemaakt worden.
Als er geen opmerkingen worden
geformuleerd tegen uiterlijk de 15de dag
na de kennisgeving, dan is het eerste
deel van de procedure beëindigd. Indien
er opmerkingen in het register worden
genoteerd, brengt de werkgever de
bevoegde ambtenaar op de hoogte. Indien
de bevoegde ambtenaar opmerkingen
ontvangt, brengt hij binnen de 4 dagen na
het verstrijken van bovenvermelde termijn,
de werkgever hiervan op de hoogte. Hij zal
ook de algemene directie van het Toezicht
op de Sociale Wetten hiervan informeren.
Vervolgens zal de bevoegde ambtenaar
als bemiddelaar optreden met als doel
de beide partijen te verzoenen. Hij krijgt
hiervoor een termijn van 30 dagen. Slaagt
hij hierin, dan wordt overgegaan tot fase 2.
Slaagt hij hier niet in, dan wordt het dossier
overgemaakt aan het bevoegde paritaire
comité dat een laatste verzoeningspoging
doet. Slaagt ook het paritair comité hier
niet in, dan zal zij uiteindelijk zelf het
geschil beslechten. Het paritair comité
kan enkel een geldige beslissing nemen
wanneer zij ten minste 75% der stemmen
door ieder der partijen uitgebracht, heeft
bekomen. De beslissing van het paritair
comité wordt binnen de 8 dagen ter kennis
gebracht van de werkgever.
In de tweede fase van de procedure
wordt de toetredingsakte (samen met het
toetredingsplan en eventueel de reeds
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bestaande procedure die wordt hervormd)
neergelegd op de dienst collectieve
arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.
De werkgever informeert opnieuw zijn
werknemers hiervan. De griffie maakt deze
stukken over aan het bevoegde paritair
comité voor een vorm- en marginale
controle. Tijdens de vormcontrole wordt
nagegaan of alle verplichte vermeldingen
in de toetredingsakte (conform het
model in bijlage 2 aan cao nr. 90)
werden opgenomen, of de verplichte
vermeldingen in het toetredingsplan
werden opgenomen, of de regels m.b.t. de
pro rata toekenning werden gerespecteerd
en, in geval van hervorming van een
bestaand stelsel, of het bestaande stelsel
bij het dossier werd gevoegd. De marginale
controle heeft betrekking op de inhoud van
het ingevoerde bonussysteem. Zo wordt
gecontroleerd of er geen strijdigheid is
met de discriminatiewetten, worden de
doelstellingen (zijn deze duidelijk aflijnbaar,
transparant en meetbaar/definieerbaar en
verifieerbaar?) gecontroleerd, alsook de
berekeningsregels (welke verdeelsleutel
wordt gehanteerd?).
Binnen de twee maanden neemt het
paritair comité een beslissing. Als er een
positieve beslissing is, is de procedure
afgelopen en worden de werknemers
hiervan geïnformeerd door de werkgever.
Indien het paritair comité niet tot een
beslissing komt, wordt het dossier opnieuw
overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar
van de FOD WASO. De bevoegde
ambtenaar van de FOD WASO zal dan de
vorm- en marginale controle uitvoeren.
Ofwel keurt hij de toetredingsakte en
het toetredingsplan goed, ofwel keurt
hij het plan af. Bij goedkeuring wordt de
werkgever geïnformeerd die opnieuw de
werknemers op de hoogte brengt.
Indien de bevoegde ambtenaar het plan
afkeurt moet hij de motieven hiertoe
kenbaar maken aan de werkgever. De
werkgever kan aan deze punctuele
tekortkomingen tegemoetkomen en een
gecorrigeerde akte en toetredingsplan
aan de bevoegde ambtenaar bezorgen
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binnen de maand na de kennisgeving van
de beslissing. De bevoegde ambtenaar
zal het dossier dan opnieuw bekijken en
een nieuwe beslissing nemen. Indien
de bevoegde ambtenaar geen nieuwe
beslissing neemt, wordt de akte geacht te
zijn goedgekeurd.
3. sociale en fiscale behandeling
Indien de wettelijke verplichtingen
werden nageleefd, is deze niet-recurrente
resultaatsgebonden bonus onderworpen aan
een bijzonder sociale zekerheidsbijdrage van
13,07% ten belopen van een basisplafond
van 3.413,00 EUR (bedrag voor 2020) per
kalenderjaar en per werknemer. De werkgever
is een solidariteitsbijdrage verschuldigd van
33%, dewelke aftrekbaar is als beroepskost.
Daarnaast is deze niet-recurrente
resultaatsgebonden bonus vrijgesteld van
belastingen voor een maximaal bedrag van
2.968 EUR (bedrag voor 2020). Dit betreft
het maximale bruto loonbonus conform de
bedragen van de RSZ verminderd met de
bijzondere bijdrage.
Bij overschrijding van de grensbedragen
wordt het bedrag van de overschrijding
beschouwd als loon en is deze overschrijding
volledig onderworpen aan sociale bijdragen en
belastingen.

4. de e–bonus
Via de nieuwe cao nr. 90/3 zet de nationale
arbeidsraad de deur op een kier voor een
vereenvoudiging van bovenvermelde
procedure door het uiteenzetten van een
kader voor de invoering van de zogenaamde
e-bonus. Deze nieuwe cao biedt een kader
voor het opstellen van een elektronische
toetredingsakte en een elektronische
cao. Het zal mogelijk worden om een
elektronisch model van toetredingsakte en
een elektronisch model van cao te gebruiken
waarbij bijvoorbeeld de gegevens van de
onderneming automatisch zullen worden
ingevuld. Het is de bedoeling om te werken
met zogenaamde intelligente documenten die
de werkgever begeleiden bij het invullen en
die zouden blokkeren wanneer de werkgever
foutieve informatie ingeeft. Daarnaast zal
het ook mogelijk worden deze documenten
elektronisch te ondertekenen.
Het is de bedoeling dat op termijn een digitaal
platform voor sociaal overleg zal worden
gecreëerd in het kader van een globaler
moderniseringsproject van de algemene
directie collectieve arbeidsbetrekkingen van
de FOD WASO. Bedoeling is dat de e-bonussen
(toetredingsakten en cao’s) dan in dit nieuwe
systeem worden geïntegreerd.

De werkgever overhandigt in ieder geval een
informatieblad aan de betrokken werknemers
aan het einde van de referteperiode waarin
minstens de door de cao opgelegde verplichte
vermeldingen dienen te worden opgenomen.
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inleiding
Wellicht een van de meest
complexe materies van
het arbeidsrecht is de
reglementering van de
arbeidsduur. Deze regelgeving
is voornamelijk opgenomen
in de Arbeidswet van 16 maart
1971 en een aantal autonome
wetten zoals de wet van 17 maart
1987 betreffende de nieuwe
arbeidsregelingen. Daarnaast
zijn ook enkele cao’s, gesloten in
de Nationale Arbeidsraad, van
toepassing.

De werkgever die wenst na te
gaan hoe de arbeidsduur in zijn
onderneming georganiseerd kan
worden, raadpleegt bovendien
het best ook de cao’s gesloten op
het niveau van de sector waartoe
zijn onderneming behoort. Die
cao’s bepalen immers niet alleen
de grenzen die in acht genomen
moeten worden, maar kunnen
ook ruimte creëren voor een
bedrijf om de arbeidsduur op een
flexibele, maar wettige manier te
organiseren.

01 toepassingsgebied
van de arbeidswet
Aangezien de arbeidsduurgrenzen, het recht op
overloon en andere arbeidsduurgerelateerde
onderwerpen hoofdzakelijk geregeld worden
door de Arbeidswet, is het in de eerste plaats
van belang na te gaan op welke personen deze
wet (of de bepalingen ervan die de arbeidsduur
regelen) van toepassing is.
Daarom dient steeds, van geval tot geval,
nagegaan te worden of een bepaalde
werknemer wel onder de grenzen van de
Arbeidswet valt.
De Arbeidswet is van toepassing op
alle personen die in het kader van een
arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder
gezag. Het gaat daarbij om werknemers,
studenten, dienstboden, betaalde
sportbeoefenaars en personen met een:
–		overeenkomst voor binnenschippers;
–		startbaanovereenkomst;
–		beroepsinlevingsovereenkomst;
–		middenstandsleerovereenkomst;
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–		industriële leerovereenkomst;
–		overeenkomst tewerkstelling in kader van
dienstencheques;
–		…
Niet alle bepalingen van de Arbeidswet zijn
echter van toepassing op alle werknemers
zonder onderscheid. Zo zijn de volgende
personen:
–		personen werkzaam in een
familieonderneming (een onderneming
waar gewoonlijk alleen bloedverwanten,
aanverwanten of pleegkinderen arbeid
verrichten onder het uitsluitend gezag van
de vader, moeder of voogd);
–		het varende personeel van visserijbedrijven;
–		huisarbeiders;
–		artsen, veeartsen, tandartsen, geneesherenspecialisten in opleiding en de studentenstagiairs die zich voorbereiden op de
beroepen van arts, veearts en tandarts, voor
zover zij onder het gezag van een werkgever
werken;
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–		het varende personeel tewerkgesteld aan
werken van vervoer in de lucht;
uitgesloten van de bepalingen inzake:
– zondagsrust
– arbeidsduur
– nachtarbeid
– naleven van de uurroosters
– rusttijden
– pauzes
De dienstboden, de
handelsvertegenwoordigers en de
werknemers met een leidinggevende functie
of vertrouwenspost zijn uitgesloten van de
bepalingen inzake:
– arbeidsduur
– nachtarbeid
– naleven van de uurroosters
– rusttijden
– pauzes
Voor hen gelden de bepalingen inzake
zondagsrust dus wel.
Een KB van 10 februari 1965 verduidelijkt
welke werknemers behoren tot de categorie
van leidinggevenden of die bekleed zijn met
een vertrouwenspost. Voor de sectoren van
het mijnbedrijf, de keramieknijverheid, de
metaal- en glasnijverheid, de hotels, eethuizen
en drankwinkels, de elektriciteitsnijverheid, de
banken en de koopvaardijvloot worden in het
KB de personen opgesomd die een leidende
functie en/of een vertrouwenspost hebben.
Interessant is echter dat het KB verder, los
van de sector waarin men tewerkgesteld
is, volgende functies kwalificeert als
leidinggevend of als een vertrouwensfunctie:
–		directeurs, onderdirecteurs,
zeevaartkapiteins, en de personen
die werkelijk gezag uitoefenen en de
verantwoordelijkheid dragen voor de
hele onderneming of een belangrijke
onderafdeling ervan. De rechtspraak
oordeelde reeds dat een manager van
een restaurant van de keten Pizza Hut een
leidinggevende functie had;
– privésecretarissen, en een stenotypist,
verbonden aan de dienst van de werkgever,
van de directeur of onderdirecteur;
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–		personen die onder hun
verantwoordelijkheid de onderneming
tegenover derden kunnen verbinden;
de rechtspraak oordeelde reeds
dat een vakbondssecretaris en een
hoofdboekhouder onder deze definitie
vallen;
–		filiaalhouders die al dan niet personeel
onder hun gezag hebben;
–		ingenieurs en de technische
personeelsleden, voor zover hun
persoonlijke aanwezigheid voor de
veiligheid van de werknemers en voor
de veilige werking van de onderneming
noodzakelijk is;
–		personen belast met controle- of
inspectieopdrachten welke geheel of
gedeeltelijk buiten de normale werkuren
uitgeoefend moeten worden;
–		hoofdmeestergasten en de conducteurs van
werken, voor zover zij met de meestergasten
gelijkgesteld kunnen worden;
–		fabricage- en atelierchefs die werkelijk
gezag uitoefenen of verantwoordelijkheid
dragen;
–		de magazijnmeesters van nijverheidsof handelsondernemingen, voor zover
zij rekenplichtig zijn over de stocks,
verantwoordelijk voor de inventaris en
personeel onder hun rechtstreekse en
blijvende gezag hebben;
–		de huisbewaarders in een handels- of
nijverheidsonderneming (conciërges);
–		…
Het KB van 10 februari 1965 bevat nog
een aantal totaal verouderde of weinig
voorkomende functies zoals stalmeesters
en functies in het mijnbedrijf. Hoewel
het KB in principe op restrictieve wijze
geïnterpreteerd moet worden, nemen de
meeste hoven en rechtbanken terecht
toch analoge functies in aanmerking. Het
is immers duidelijk dat het gaat om het
principe van de vertrouwensfuncties en niet
over nominatim opgesomde functies. Zo zijn
informaticadeskundigen niet opgenomen in
het KB, maar oordeelde sommige rechtspraak
dat het hoofd van de dienst informatica
gelijkgesteld kan worden met het hoofd van de
mechanografische dienst die in het KB vermeld
wordt.
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02 het begrip ‘arbeidsduur’
Zodra vastgesteld werd dat een werknemer
onder het toepassingsgebied van de
arbeidsduurreglementering valt, kan
worden onderzocht op welke wijze zijn
arbeidsduurregime georganiseerd kan
worden. Er rijzen dan vragen zoals: wat is de
minimale en maximale arbeidsduur, hoe kan
de arbeidsduur flexibel georganiseerd worden,
in welke omstandigheden mag hij buiten
de arbeidsroosters tewerkgesteld worden,
enzovoort.
Vooraleer deze vragen beantwoord kunnen
worden, moet eerst worden nagegaan wat men
precies onder ‘arbeidsduur’ verstaat.
Onder ‘arbeidsduur’ wordt verstaan: de
tijd gedurende dewelke het personeel ter
beschikking is van de werkgever. Zo werd
onder meer al als arbeidsduur beschouwd:
–		de tijd om van de ene bouwplaats naar de
andere te gaan;
–		de tijd gedurende dewelke de werknemer
uitleg ontvangt over zijn werk;
–		de tijd gedurende dewelke de werknemer op
de arbeidsplaats op klanten wacht;
–		de tijd die de werknemer doorbrengt om
zich van bij hem thuis naar een klant te
begeven.

–		de rustpauzes en de tijd waarover de
werknemers in volledige vrijheid kunnen
beschikken.
Problemen in verband met het begrip
arbeidsduur doen zich vaak voor op het vlak
van de wachtdiensten op de arbeidsplaats
of thuis. De meeste rechtspraak is het erover
eens dat indien een werknemer op het werk
aanwezig moet zijn in afwachting van een
mogelijke oproep en gedurende die periode
niet vrij over zijn tijd kan beschikken en
verwijderd is van zijn familiale en sociale
omgeving, die periode volledig als arbeidstijd
beschouwd moet worden, zelfs al brengt de
werknemer zijn wachtdienst al slapend door en
komt er geen enkele oproep.

Wachtdiensten thuis worden meestal
beoordeeld naargelang de mate van vrijheid
die de werknemer nog heeft tijdens zijn
wachtdienst. Zo oordeelde de rechtspraak dat
de dagen waarop de werknemer zich vrij in
België mag bewegen met als enige verplichting
om oproepbaar te blijven via semafoon om
eventuele herstellingen uit te voeren en met
de enige beperking dat de werknemer niet
naar het buitenland mag gaan, niet meetellen
als arbeidstijd. Enkel de uren waarop effectief
prestaties geleverd moeten worden, komen in
Arbeidstijd valt dus niet steeds samen met het
aanmerking. In tegenovergestelde zin oordeelde
eigenlijk verrichten van arbeid. De rechtspraak
de rechtspraak dat een werknemer die thuis van
besliste reeds dat wanneer een werknemer
wacht is, maar zich in geval van oproep binnen
aanwezig is in de onderneming en geen enkele 15 minuten op het werk moet kunnen begeven,
arbeid verricht, de tijd gedurende dewelke hij
wel gedurende de volledige periode ter
een opdracht van de werkgever afwacht zonder beschikking van zijn werkgever staat. Men zal
dat hij zich intussen met persoonlijke zaken kan dus voor elk individueel geval moeten nagaan
bezighouden, als arbeidstijd moet beschouwd
in welke mate de vrijheid van de werknemer
worden.
beknot is ten gevolge van de wachtdienst.
Wordt daarentegen niet als arbeidsduur
beschouwd:
–		de verplaatsingstijd van en naar het werk;
–		de tijd om binnen of buiten te gaan in de
onderneming;
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Zowel voor wachtdiensten thuis als op het werk
is het tevens van belang er de sectorale cao’s
op na te slaan. Een aantal sectoren regelen
uitdrukkelijk hoe wachtdiensten gekwalificeerd
en verloond moeten worden.
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Een ander punt van discussie dat vaak
voorkomt, is de kwalificatie van de
verplaatsingstijd tussen de woon- en
werkplaats. Het staat vast dat de verplaatsing
van bij zich thuis naar de vaste werkplaats
geen arbeidstijd is. Meestal wordt er anders
over geoordeeld wanneer de werknemer
zich niet naar een vaste werkplaats begeeft,
maar vanuit zijn woonplaats vertrekt naar
verschillende klanten. In dergelijke gevallen
wordt de verplaatsing van thuis uit naar de
eerste klant meestal als arbeidstijd aanzien.
In sommige sectoren wordt de verplaatsingstijd
van thuis uit naar wisselende werven niet
aanzien als arbeidstijd, maar toch vergoed
met een mobiliteitsvergoeding (bouwsector,
schoonmaak, elektriciens …).

Verschillende wetgeving voorziet bovendien in
een gelijkstelling van niet-gewerkte periodes
met arbeidstijd. Zo worden vergaderingen
van de ondernemingsraad en het comité voor
preventie en bescherming op het werk, zelfs
buiten de werkuren, beschouwd als arbeidstijd
en moeten ze als dusdanig vergoed worden.
De verplaatsing van en naar de vergaderingen
wordt niet als arbeidstijd aanzien. Ook de tijd
besteed aan betaald educatief verlof wordt
gelijkgesteld met arbeidstijd.
In sommige sectoren werden cao’s gesloten
waarin conventioneel bepaald wordt hoe de
arbeidsduur wordt opgevat, zoals de sector
voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en de
binnenscheepvaart (PC 139).

03 de grenzen van de arbeidsduur
A. minimale arbeidsduurgrenzen
De duur van elke arbeidsprestatie mag niet
korter zijn dan drie aaneengesloten uren,
eventueel onderbroken door een pauze. Deze
verplichting gaat dus verder dan een minimum
van drie uur werk per dag. Op een dag kunnen
er immers verschillende werkperiodes zijn,
die elk op zich aan het minimum van drie
uur moeten voldoen, met uitzondering van
een onderbreking door een normale pauze.
Bijvoorbeeld wanneer er gewerkt moet worden
van 9 tot 11 uur en van 14 tot 16 uur, is niet
voldaan aan de minimumvereiste. Op deze
regel zijn evenwel uitzonderingen voorzien
in sommige sectoren, zoals de horeca en de
zorgsector. Er kan ook van afgeweken worden
bij cao afgesloten op ondernemingsvlak. Indien
de 3-urenregel niet wordt nageleefd dan kan
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de werkgever strafrechtelijke of administratieve
geldboetes oplopen.
De wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse
werknemer mag in beginsel niet lager zijn dan
één derde van de arbeidstijd van een voltijdse
werknemer van dezelfde categorie die in
dezelfde onderneming werkzaam is. Als zo’n
voltijdse werknemer niet aanwezig is in de
onderneming, wordt de voltijdse arbeidsduur
van de sector als referentiepunt gebruikt.
Ook op deze minimale grens bestaan er tal
van uitzonderingen die voorzien werden bij
KB of bij sectorale cao’s. Dat wordt verder
verduidelijkt in het hoofdstuk aangaande de
deeltijdse arbeidsovereenkomst.
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B. maximale arbeidsduurgrenzen
De maximale gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur voor een voltijdse werknemer
bedraagt sinds 1 januari 2003, 38 uur per week.
In de sectoren of ondernemingen waar de
arbeidsduur nog meer dan 38 uur per week
bedroeg kon de 38-urenweek vóór 1 januari
2003 worden ingevoerd:
–		door een cao op sector- of
ondernemingsvlak;
–		indien er geen cao was: door het
arbeidsreglement.
De modaliteiten van de
arbeidsduurvermindering kunnen verschillen:
–		ofwel is de effectieve arbeidsduur 38 uur;
–		ofwel is de effectieve arbeidsuur meer
dan 38 uur, maar worden er extra
compensatiedagen toegekend om het
gemiddelde van 38 uur te halen (ADVdagen);
–		ofwel een combinatie van de twee vorige
mogelijkheden.

De dagelijkse arbeidsduurgrens bedraagt 8 uur.
Op de maximale grens van 8 uur per dag
bestaan twee uitzonderingen:
–		De dagelijkse arbeidsduur kan op 10 uur per
dag worden gebracht voor de werknemer
van wie de arbeidsplaats zo afgelegen is van
zijn woon- en verblijfplaats dat hij meer dan
14 uur per dag van huis moet zijn (berekend
op basis van de uurregeling van het
openbaar vervoer). De maximale wekelijkse
grens dient echter wel gerespecteerd te
blijven.
–		De arbeidsduur kan op 9 uur per dag
worden gebracht wanneer de werknemer
naast de wekelijkse rustdag (meestal op
zondag) beschikt over ten minste een halve
rustdag per week. De maximale wekelijkse
arbeidsduur dient gerespecteerd te blijven.
In de meeste ondernemingen waar een
vijfdaagse werkweek geldt, is de dagelijkse
arbeidsduurgrens dus 9 uur.

04 afwijkingen van de wettelijke

en conventionele maximum–
grenzen
A. afwijkingen in welbepaalde gevallen
In de praktijk kunnen de hiervoor beschreven
maximale arbeidsduurgrenzen vaak niet
gerespecteerd worden, aangezien onvoorziene
omstandigheden kunnen vereisen dat
de grenzen overschreden worden of het
productieproces veronderstelt dat de
werknemers gedurende een bepaalde periode
meer presteren dan maximaal 38 uur per week.
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Om die redenen kan in bepaalde gevallen
afgeweken worden van de arbeidsduurgrenzen.
Het is enkel in deze door de wet voorziene
gevallen dat een overschrijding van de normale
arbeidsduurgrenzen toegelaten is. Deze
gevallen worden samengevat in de tabel op de
volgende pagina.
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gevallen

toepassingsvoorwaarden

1. werk in opeenvolgende ploegen

geen

2. werken die niet onderbroken mogen worden

geen

3. arbeid waar de normale grenzen niet toegepast
kunnen worden

in sectoren, ondernemingen
of afdelingen, bepaald door KB

4. voorbereidend werk of nawerk te verrichten buiten
productietijd

gevallen bepaald door KB

5. werken van vervoer, laden en lossen

gevallen bepaald door KB

6. werken die wegens hun aard niet duidelijk
omschreven kunnen worden

gevallen bepaald door KB

7. onvoorziene noodzakelijkheid

met voorafgaand akkoord
van of informatie aan
vakbondsafvaardiging en
informatie aan inspectie

8. buitengewone vermeerdering van werk

toelating inspectie en akkoord
van vakbondsafvaardiging

9. uitvoering van werken voor rekening van derden
om te verhelpen aan een dreigend of voorgekomen
ongeval

geen

10. uitvoering voor rekening van derden van dringende
werken aan machines of materieel

geen

11. uitvoering, in de onderneming, van werken om te
verhelpen aan een dreigend of voorgekomen ongeval

geen

12. uitvoering in de onderneming van dringende
werken aan machines of materieel

geen

13. balans– of inventariswerken

geen overschrijding
gedurende meer dan
7 kalenderdagen per jaar

1)		 Overschrijding toegestaan als de
gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per
week of een lagere grens, vastgesteld door
cao wordt nageleefd over de toepasselijke
referteperiode van een kwartaal tot
maximum een jaar (voor meer details over
de referteperiode van een kwartaal en de
mogelijke verlenging daarvan, zie verder
onder de rubriek ‘inhaalrust’).
		 Het naleven van de interne grens: verbod
om binnen een kwartaal meer dan 143 uur
boven het gemiddelde te presteren zonder
onmiddellijk inhaalrust toe te kennen. Deze
grens van 143 uur kan verhoogd worden bij
algemeen verbindend verklaarde cao.
2)		 De grenzen van 12 en 50 uur mogen
overschreden worden voor werken in de
onderneming of voor rekening van derden
die moeten verhelpen aan een dreigend
of voorgekomen ongeval of wanneer er
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3)		

4)		

5)		
6)		

7)		

dringende werken uit te voeren zijn aan
machines of materieel.
De grens van 50 uur mag overschreven
worden indien toegelaten door een KB
(sectoren of ondernemingen waar de grens
niet toegepast kan worden).
Boven het gemiddelde van 40 uur per
kwartaal (of lagere grens vastgesteld
door een cao), evenals boven het
normale uurrooster, bepaald in het
arbeidsreglement.
Of een andere grens, bepaald door cao.
De wekelijkse duur mag verlengd worden
tot 56 uur, indien de prestaties gespreid
zijn over 7 dagen per week, aan 8 uur per
dag.
De grens van 91 uur kan worden
opgetrokken naar maximaal 130 uur of
143 uur.
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modaliteiten

maximum–
duur
per dag

maximum–
duur
per week

overloon
verschuldigd/
dag

overloon
verschuldigd/
week

uurregeling
arbeidsregmlement
mag overschreden
worden?

(1)

11 u

50 u (3)

11 u

50 u (4)

neen

(1)

12 u (2)
of 8 u (6)

50 u (2)
of 56 u
(6)

12 u

50 u
of 56 u (4)

neen

(1)

11 u

50 u (3)

11 u

50 u (4)

neen

(1)

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

neen

(1)

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

ja

(1)

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

ja

(1)

11u

50 u (3)

9u

40 u (5)

ja

(1) (7)

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

ja

(1) (7)

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

neen

(1)

–

–

9u

40 u (5)

ja

(1)

–

–

9u

40 u (5)

ja

Overschrijding
toegelaten
zonder
inhaalrust

–

–

9u

40 u (5)

ja

Overschrijding
toegelaten zonder
inhaalrust

–

–

9u

40 u (5)

ja

Toekenning
inhaalrust binnen
13 weken

11 u

50 u (3)

9u

40 u (5)

ja

B. kleine flexibiliteit
Het systeem van de kleine flexibiliteit, voorzien
in artikel 20 bis van de Arbeidswet, voorziet
in de mogelijkheid om tijdelijke pieken op te
vangen door het invoeren van piekroosters,
die gecompenseerd worden met dalroosters in
periodes met minder werk. Het systeem heeft
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het voordeel dat tijdens de piekperiodes de
normale arbeidsduurgrenzen overschreden
mogen worden, zonder dat er overloon
verschuldigd is, op voorwaarde dat men
binnen de grenzen van het systeem blijft. De
werkgever kan bovendien, zonder telkens
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voorafgaand bepaalde inlichtingen moet
verschaffen. Bovendien is het vereist dat er
eerst op sectoraal vlak gesprekken zijn gevoerd
m.b.t. de nieuwe arbeidsregelingen die al
dan niet zijn uitgemond in een sectorale cao,
vooraleer men op ondernemingsvlak aan de
slag kan met de nieuwe arbeidsregeling.
Op ondernemingsvlak moet de nieuwe
arbeidsregeling worden ingevoerd door een
cao als er een vakbondsafvaardiging is of
als er geen vakbondsafvaardiging is, door
een procedure te volgen gelijkaardig aan die
voor de wijziging van het arbeidsreglement.
Door het sluiten van de ondernemings-cao
of het volgen van de andere procedure bij
gebrek aan vakbondsafvaardiging worden de
nieuwe uurroosters automatisch opgenomen
in het arbeidsreglement. Daarvoor moet niet
meer de specifieke procedure tot wijziging
van het arbeidsreglement worden gevolgd.
Het principe geldt dat de werkgevers die een

nieuwe arbeidsregeling willen invoeren in hun
onderneming, een beroep moeten doen op
werknemers met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Werknemers met
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
duur of voor een duidelijk omschreven werk
kunnen slechts in een nieuwe arbeidsregeling
tewerkgesteld worden als die overeenkomsten
in de onderneming en voor die categorie van
werknemers gebruikelijk zijn. Bovendien kunnen
in beginsel enkel vrijwilligers tewerkgesteld
worden in een nieuwe arbeidsregeling. Die
vrijwilligheid is evenwel niet langer vereist als
de nieuwe arbeidsregeling betrekking heeft
op een gehele onderneming of een volledige
afdeling.
De wetgeving met betrekking tot de nieuwe
arbeidsregeling voorziet bovendien in een
verschillende berekeningswijze van het
feestdagenloon en het loon voor de dagen klein
verlet.

05 inhaalrust
A. de referteperiode waarbinnen de inhaalrust moet
worden toegekend
In principe moet de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur gerespecteerd worden per
trimester. Wanneer men de normale
arbeidsduurgrenzen overschrijdt, zal er dus
tijdig inhaalrust toegekend moeten worden,
wil men op het einde van het kwartaal per
week een gemiddeld aantal uur gewerkt
hebben. Deze referteperiode van een trimester
kan verlengd worden tot maximaal één jaar,
ofwel bij Koninklijk Besluit, ofwel bij cao of bij
ontstentenis door het arbeidsreglement.
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Dit wordt ook wel de annualisering van de
arbeidstijd genoemd. Indien de referteperiode
wordt verlengd door middel van een cao,
dan is het niet nodig om de bepalingen van
het arbeidsreglement daaraan aan te passen
via de normale wijzigingsprocedure die
daarvoor voorzien is. De bepaling in de cao
die de referteperiode verlengt, wijzigt immers
automatisch het arbeidsreglement van zodra
de cao is neergelegd op de griffie van de dienst
collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD
WASO.
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het arbeidsreglement te moeten aanpassen,
gemakkelijk overstappen van het normale
uurrooster naar het alternatieve piek- en
dalrooster.
Wanneer de werkgever de normale uurregeling
wil vervangen door een piek- of dalrooster
dan moet hij dat ter kennis brengen van de
werknemers door ten minste 7 dagen op
voorhand een bericht uit te hangen in de
lokalen van de onderneming. Dat bericht moet
bepaalde verplichte vermeldingen bevatten
(datum, handtekening werkgever, periode
waarin de afwijkende roosters van toepassing
zijn) en moet 6 maanden worden bewaard na
het einde van de referteperiode.
De grenzen van de kleine flexibiliteit zijn als
volgt:
–		2 uur onder of boven de dagelijkse grens
van het normale uurrooster, zonder dat de
daggrens 9 uur mag overschrijden;
–		5 uur onder of boven de weekgrens van
het normale uurrooster, zonder dat de
weekgrens meer dan 45 uur mag zijn.

Een sector-cao kan andere maximale
afwijkingen voorzien.
In elk geval moet de normale gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur steeds gerespecteerd
worden over een referteperiode. Voor de
inwerkingtreding van de Wet van 5 maart 2017
bedroeg deze periode minimaal één kwartaal
en kon ze worden verhoogd. Op basis van
de nieuwe wetgeving werkbaar wendbaar
werk is de referteperiode verhoogd tot een
standaardperiode van één kalenderjaar of een
andere periode van twaalf opeenvolgende
maanden. Er geldt een overgangsregeling
waarbij bestaande cao’s gesloten en
neergelegd op uiterlijk 31 december 2016 en
bepalingen in arbeidsreglementen die uiterlijk
31 december 2016 werden opgenomen, van
kracht blijven.
De kleine flexibiliteit kan ingevoerd worden via
cao of via het arbeidsreglement indien er geen
cao is. De cao of het arbeidsreglement moeten
een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Bovendien moeten zowel de normale als de
piek- en dalroosters worden opgenomen in het
arbeidsreglement.

C. nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit)
Het is mogelijk dat de afwijkingen die hiervoor
beschreven worden, niet volstaan voor een
onderneming die nood heeft aan een grotere
flexibiliteit. Om die reden maakt de Wet van
17 maart 1987 betreffende de invoering van
nieuwe arbeidsregelingen het in combinatie
met cao nr. 42 van 2 juni 1987 mogelijk om af te
wijken van:
–		het verbod op nachtarbeid;
–		het verbod op zondagsarbeid;
–		de beperking van de arbeidsduur op
voorwaarde dat de dagelijkse arbeidstijd niet
meer dan 12 uur bedraagt.
Omwille van die afwijkingsmogelijkheden,
wordt de grote flexibiliteit vaak gebruikt voor
het invoeren van weekendploegen of ook wel
overbruggingsploegen genoemd.
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De wetgeving legt dus zelf enkel een daggrens
van 12 uur op (geen weekgrens; let echter wel
op dat de bepalingen inzake de dagelijkse en
wekelijkse rust worden nageleefd). Sectorale
regelingen voorzien echter vaak een lagere
daggrens, zoals bijvoorbeeld het geval is
binnen PC 200.
De reglementering van de nieuwe
arbeidsregelingen is te uitgebreid om in dit
bestek volledig te bespreken. Wel kan de
aandacht erop gevestigd worden dat de
invoering van een nieuwe arbeidsregeling
onderworpen is aan de naleving van een
bepaalde procedure waarbij de werkgever
aan de vertegenwoordigers van het personeel
in de onderneming (ondernemingsraad,
bij ontstentenis vakbondsafvaardiging,
bij ontstentenis het voltallige personeel)
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B. modaliteiten van de inhaalrust
Inhaalrust moet samenvallen met een dag
waarop de werknemer normaal gezien had
moeten werken en mag dus niet samenvallen
met dagen waarop de arbeidsovereenkomst
geschorst is (vakantie, ziekte …), noch met
zondagen, feestdagen of dagen inhaalrust voor
tewerkstelling op feestdagen.
In principe moet deze inhaalrust toegekend
worden voor het einde van de referteperiode,

echter in sommige gevallen mag de
inhaalrust later genomen worden. In geval
van buitengewone vermeerdering van werk,
wanneer de vermeerdering zich voordoet
op het einde van de referteperiode, mag de
inhaalrust genomen worden binnen de drie
maanden die volgen op het einde van de
referteperiode. In dat geval is het immers
onmogelijk om de inhaalrust nog toe te kennen
voor het einde van de referteperiode.

C. vrijstelling van inhaalrust
Bij arbeid verricht om het hoofd te bieden aan
een voorgekomen of dreigend ongeval of voor
dringende arbeid aan machines of materieel

binnen de eigen onderneming, is de werkgever
vrijgesteld van het verlenen van inhaalrust.

D. de interne grens
Naast de verplichting om tegen het einde
van de referteperiode voldoende inhaalrust
te hebben toegekend, zodat gedurende die
referteperiode de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur werd nageleefd, is er ook nog de
verplichting dat het aantal uren overschrijding
boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
tijdens die referteperiode op geen enkel
ogenblik meer mag bedragen dan een
bepaalde grens. Deze grens wordt de interne
grens genoemd. Wordt in de loop van de
referteperiode de interne grens bereikt,

dan moet er onmiddellijk inhaalrust worden
toegekend aan de werknemer, ook al is het
einde van de referteperiode misschien nog
lang niet in zicht.
Deze interne grens bedraagt sinds de
inwerkingtreding van de Wet van 5 maart
2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk
143 uur.
Een algemeen verbindend verklaarde cao kan
deze interne grens nog onbeperkt verhogen.

E. mogelijkheid voor de werknemer om in bepaalde
gevallen af te zien van het recht op inhaalrust
Bij overschrijding van de normale
arbeidsduurgrenzen in geval van buitengewone
vermeerdering van werk en onvoorziene
noodzakelijkheid heeft de werknemer de
keuze tussen het al of niet recupereren van de
gepresteerde overuren. De werknemer moet
zijn keuze om geen inhaalrust op te nemen
meedelen voor het einde van de betaalperiode
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gedurende dewelke de prestaties werden
verricht. De keuze ligt bij de werknemer, niet bij
de werkgever. De overuren geven wel gewoon
aanleiding tot uitbetaling van overloon, d.w.z.
het gewone loon en de overloontoeslag (dus
uitbetaling aan 150% of 200%). De werknemer
kan deze keuze enkel maken voor maximaal
91 overuren per kalenderjaar. De overige
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overuren zullen dus wel aanleiding geven
tot de klassieke toepassing van overloon en
inhaalrust. Het ‘plafond’ van 91 overuren kan
net zoals de interne grens worden opgetrokken
in twee fasen: in een eerste fase tot maximaal
130 uur en in een tweede fase tot 143 uur. Het
optrekken van het aantal uren gebeurt mits het
respecteren van dezelfde procedure als voor de
optrekking van de interne grens.
In een eerste fase gebeurt de eerste verhoging
naar 130 uur door middel van een cao gesloten
in het paritair comité. Deze cao kan de nadere
regels en voorwaarden van die verhoging
vaststellen. Zij kan de beslissing tot verhoging
ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan de
onderneming.
Indien er geen dergelijke cao is voor 1 april
2014, dan kan er op ondernemingsvlak
een procedure gevolgd worden om de
interne grens te verhogen. Deze procedure
hangt af van het feit of er al dan niet een
vakbondsafvaardiging aanwezig is in de
onderneming.

Is er een vakbondsafvaardiging dan
moet de verhoging naar 130 uur worden
vastgelegd in een cao gesloten met alle in de
vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde
organisaties. Dergelijke cao wijzigt ook
automatisch het arbeidsreglement. Is er
geen vakbondsafvaardiging dan kan de
verhoging vastgelegd worden in een cao die
eveneens het arbeidsreglement automatisch
wijzigt (dan dient er contact opgenomen
te worden met de externe vakbonden
omdat een cao de handtekening van
minstens één vakbondssecretaris vereist),
of kan de verhoging worden ingevoerd
door de procedure tot wijziging van het
arbeidsreglement te volgen.
In een tweede fase kan het aantal uren
waarvoor de werknemer kan afzien van
inhaalrust nog verhoogd worden naar
maximaal 143 uur. Dit kan enkel door middel
van een cao gesloten in het paritair comité
die de nadere regelen en voorwaarden voor
die verhoging vastlegt. Deze cao kan de
beslissing tot verhoging geheel of gedeeltelijk
overdragen aan een akkoord gesloten op
ondernemingsvlak.

06 de betaling van overloon
A. algemene regel
Een overschrijding van de dag- of weekgrens
geeft recht op de betaling van overloon. Ook
onwettig gepresteerde overuren geven recht
op overloon.
let op!
Het overloon is niet alleen verschuldigd door
de werkgever die de overuren heeft doen
presteren, maar ook door de werkgever die de
overuren laat presteren zonder het expliciet te
vragen.
Het is wel de werknemer die het bestaan en de
omvang van de overuren moet bewijzen.
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Hij kan dat doen met alle middelen van recht,
inclusief het getuigenbewijs. Het is dus ook de
werknemer die moet bewijzen dat de overuren
werden verricht op vraag of met goedkeuring
van de werkgever, maar de rechtspraak is van
oordeel dat een stilzwijgende goedkeuring van
de werkgever volstaat. Het is dus raadzaam
om bijvoorbeeld een procedure uit te werken
waarbij de werknemers eerst de toelating
moeten vragen om overuren te mogen
presteren. Presteert de werknemer toch
overuren zonder toelating, dan moet daarop
gereageerd worden door de werkgever om de
betaling van overloon te vermijden.

203

B. bedrag en berekeningsbasis van het overloon
Bij de berekening van het overloon zijn twee
tarieven van toepassing:
–		een algemene toeslag van 50% voor alle
overuren die in de week worden gepresteerd
(zaterdag inbegrepen);
–		een bijzondere toeslag van 100% voor de
overuren die gepresteerd worden op zonen feestdagen of vervangingsdagen voor
feestdagen.
Deze toeslagen zijn de wettelijke minima, in
een cao of bij overeenkomst kunnen hogere

toeslagen bepaald worden.
Het overloon wordt berekend op het gewone
loon, zijnde het gemiddelde uurloon dat werd
of moet worden betaald voor de dag of de
week waarin de overuren werden gepresteerd
die aanleiding geven tot de betaling van
overloon. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met allerhande premies die
rechtstreeks betrekking hebben op het loon en
die samen worden betaald bij het verstrijken
van elke betaaltermijn.

C. berekening van het overloon
a. algemene regeling

van 7 uur. In dit geval heeft de werknemer recht
op overloon voor 7 uur.

Elke arbeidsprestatie die verricht werd boven
de arbeidsduurgrenzen (in voorkomend geval
de lagere grenzen vastgesteld door een cao),
geeft recht op overloon.
Zowel de overschrijding van de daggrens als
de overschrijding van de weekgrens geeft
recht op overloon. Worden in een bepaalde
week zowel de daggrens als de weekgrens
overschreden, dan heeft de werknemer slechts
recht op één overurentoeslag, nl. de meest
voordelige voor de werknemer.
voorbeeld

b. uitzonderingen
Een afwijkende regeling is van toepassing op
de vaststelling van het recht op overloon in de
volgende gevallen:
–		werk op afgelegen werven;
–		arbeid in opeenvolgende ploegen;
–		continuarbeid om technische redenen;
–		arbeid waarop de normale grenzen van de
arbeidsduur niet kunnen worden toegepast;
–		bouwbedrijf;
–		kleine flexibiliteit en nieuwe
arbeidsregelingen.

uurrooster

effectief
gewerkt

overloon

ma

8

10

daggrens 1 uur
overschreden

din

8

9

daggrens niet
overschreden

In deze gevallen dient het overloon niet
betaald te worden wanneer de arbeid wordt
verricht met naleving van de voorwaarden en
de grenzen die op de afwijkende gevallen van
toepassing zijn.

woe

8

10

daggrens 1 uur
overschreden

c. omzetting van overloon in inhaalrust

don

8

8

daggrens niet
overschreden

vrij

8

10

daggrens 1 uur
overschreden

40

47

weekgrens 7 uur
overschreden

Op dagbasis is er een totale overschrijding van
3 uur. Op weekbasis is er een overschrijding
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Op basis van een sector- of ondernemings-cao
kan de verschuldigde overloontoeslag van
50 of 100% worden omgezet in bijkomende
betaalde inhaalrust. In het kader van die cao
moet elk uur overwerk dat recht geeft op een
toeslag van 50% recht geven op minstens een
half uur inhaalrust. Elk uur overwerk dat recht
geeft op een toeslag van 100% moet recht
geven op minstens één uur inhaalrust.
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07 rust– en pauzetijden
A. pauzes tijdens prestaties
De werknemers mogen niet langer dan 6 uur
werken zonder onderbreking. Bij overschrijding
dient er minstens 15 minuten pauze te worden
toegekend. Sectorale bepalingen of bepalingen
op ondernemingsvlak kunnen in voor de
werknemers gunstigere bepalingen voorzien.
Voor jeugdige werknemers zijn langere pauzes
voorzien. Ook voor vrouwen die borstvoeding
geven of in geval van overmatige warmte en

koude zijn er specifieke bepalingen m.b.t. de
pauzes.
In principe zijn de pauzetijden vastgelegd in het
arbeidsreglement. Enkel in geval van arbeid om
het hoofd te bieden aan een voorgekomen of
dreigend ongeval, mag er worden afgeweken
van de verplichting om een pauze toe te
kennen.

B. rust tussen twee prestaties
Algemeen geldt de verplichting om 11 uur
opeenvolgende rust toe te kennen in elk tijdvak
van 24 uur.
Hiervan kan worden afgeweken in volgende
gevallen:
–		arbeid om het hoofd te bieden aan een
voorgekomen of dreigend ongeval;
–		dringende arbeid aan machines of materieel;
–		onvoorziene noodzakelijkheid;

–		werkzaamheden gekenmerkt door gesplitste
werkperiodes (zoals bijvoorbeeld in de
horeca en de zorgsector);
–		continuarbeid en arbeid in opeenvolgende
ploegen, maar enkel in geval van wisseling
van ploeg;
–		in de gevallen bedoeld in een algemeen
verbindend verklaarde cao (er kan dus niet
afgeweken worden van de verplichting van
11 uur rust in een ondernemings-cao).

C. 35 opeenvolgende uren rust
Binnen elke periode van 7 dagen moet de
werknemer minimaal 24 uur opeenvolgende
rust genieten waaraan de 11 uur van
opeenvolgende rust worden toegevoegd.
Om in regel te zijn moet er eenmalig om de
zeven dagen tussen twee arbeidsprestaties een
rustperiode van minimaal 35 opeenvolgende
uren rust worden voorzien waarbij er minstens
één volledige dag rust van 24 uur valt binnen
de periode van maandag 00.00 uur tot en met
zondag 24 uur, met onmiddellijk aansluitend
11 uur rust die mogelijk al in de volgende week
gelegen zijn.
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Het volgende uurrooster is dus mogelijk:
ma

/

di

8.30 u. – 12 u. en 12.30 u. – 17 u.

woe

8.30 u. – 12 u. en 12.30 u. – 17 u.

do

8.30 u. – 12 u. en 12.30 u. – 17 u.

vrij

8.30 u. – 12 u. en 12.30 u. – 17 u.

za

8.30 u. – 12 u. en 12.30 u. – 17 u.

zo

/

Van de verplichting om 35 uur opeenvolgende
rust te nemen kan worden afgeweken
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in dezelfde gevallen als voor de 11 uur
horeca en de zorgsector);
opeenvolgende rust:
–		continuarbeid en arbeid in opeenvolgende
–		arbeid om het hoofd te bieden aan een
ploegen, maar enkel in geval van wisseling
voorgekomen of dreigend ongeval;
van ploeg;
–		dringende arbeid aan machines of
–		in de gevallen bedoeld in een algemeen
materieel;
verbindend verklaarde cao (er kan dus niet
–		onvoorziene noodzakelijkheid;
afgeweken worden van de verplichting van
–		werkzaamheden gekenmerkt door gesplitste
35 uur rust in een ondernemings-cao).
werkperiodes (zoals bijvoorbeeld in de

08 werkbaar en wendbaar werk
Om tegemoet te komen aan de uitdagingen
van onze snel veranderende maatschappij,
heeft toenmalig minister van werk Kris
Peeters begin 2017 een wetsontwerp
ingediend in het parlement met als doel de
arbeidsomstandigheden van de werknemers
gedurende hun hele loopbaan te verbeteren.
Hieruit volgde de wet betreffende wendbaar
en werkbaar werk die op 5 maart 2017 door het
parlement werd goedgekeurd. Deze wet biedt
een aantal nieuwe mogelijkheden waardoor
werknemers hun arbeidstijd, hun autonomie
en de organisatie van hun werk beter kunnen
beheren.

De wet bevat onder meer maatregelen
op het vlak van arbeidsduur (bv. flexibele
uurroosters, vrijwillige overuren, de interne
overurengrens, de uitbreiding van het plusminusconto, glijdende uurroosters), nieuwe
regels inzake deeltijdse arbeid en verlof
(bv. schenking van conventioneel verlof,
loopbaansparen, wijziging van palliatief verlof).
Ook werd in deze wet gesleuteld aan de regels
inzake uitzendarbeid, occasioneel telewerk,
hervorming van de werkgeversgroeperingen
en e-commerce. Een aantal van de nieuwe
topics uit deze wet worden kort verder
toegelicht in deze werkpocket.

A. annualisering van de arbeidsduur
Al langer bestaat de mogelijkheid voor
ondernemingen om een beroep te doen op
de zogenaamde “kleine flexibiliteit” om in
te spelen op fluctuaties in de onderneming.
Via deze maatregel is het mogelijk om de
arbeidsduurgrenzen te overschrijden op
voorwaarde dat de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur wordt gerespecteerd over een
referteperiode. Deze referteperiode is met
de invoering van de Wet van 5 maart 2017
opgetrokken tot een standaardperiode van één
jaar of twaalf opeenvolgende maanden.
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De bestaande mogelijkheden om af te wijken
van de normale arbeidsduurgrenzen blijven
evenwel ongewijzigd: het is toegestaan twee
uur af te wijken boven of onder het normale
dagelijkse uurrooster en 5 uur boven of onder
het wekelijkse uurrooster. Bovendien mag
maximaal 9 uur per dag gewerkt worden en
45 uur per week.
Meer informatie betreffende dit onderwerp is te
vinden bij het hoofdstuk “kleine flexibiliteit”.
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B. 100 vrijwillige en uitbetaalde overuren
De Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar
en wendbaar werk voorziet in de mogelijkheid
om een maximum van 100 vrijwillige overuren
te presteren. NAR cao nr. 129 heeft dit echter
opgetrokken tot 120 uur. Het presteren van
vrijwillige overuren gebeurt op verzoek van
de werkgever en de werknemer dient dit
verzoek schriftelijk te aanvaarden voor een
hernieuwbare periode van zes maanden.
Het presteren van deze overuren geeft recht
op de betaling van loon tegen het normale
overloontarief, zijnde 50% op overuren
gepresteerd gedurende de week en 100% voor
overuren gepresteerd op zon- en feestdagen.
Er moet geen inhaalrust worden toegekend.
De eerste 25 overuren (of 60 indien verhoogd
per sectorale cao) tellen niet mee voor de
berekening van de interne overurengrens.
Een werknemer mag met toepassing van de
bepalingen betreffende de vrijwillige overuren

niet langer dan 11 uur per dag en 50 uur per
week tewerkgesteld worden.
Per algemeen verbindend verklaarde cao kan
het maximumaantal te presteren vrijwillige
overuren opgetrokken worden tot 360 uren per
kalenderjaar (bijvoorbeeld in de horeca).
In het kader van de coronacrisis heeft de
regering tijdelijk – voor de periode van 1 april
2020 tot en met 30 juni 2020 een bijkomend
quotum van 120 vrijwillige overuren per
werknemer toegekend met een maximum
van 220 vrijwillige overuren in totaal over het
tweede kwartaal 2020 in ondernemingen die
tot kritieke sectoren behoren. Met andere
woorden: als een werknemer zijn normaal
quotum van 120 vrijwillige overuren al heeft
uitgeput, dan kan hij een bijkomend quotum
van 100 vrijwillige overuren bekomen (220 –
120 = 100).

C. uitbreiding van het plus–minusconto
Bedrijven in de automobielsector kunnen
vandaag een flexibele werkregeling invoeren
via het systeem van het plus-minusconto. Dat
houdt in dat de arbeidsuren mogen worden
overschreden tot maximaal 10 uur per dag en
maximaal 48 uur per week. De referteperiode
waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
dient te worden gerespecteerd, kan worden

verlengd tot maximaal zes jaar. Mits de
wettelijke grenzen worden gerespecteerd, is
de werkgever geen overloon verschuldigd. Via
de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar
en wendbaar werk wordt de mogelijkheid om
gebruik te maken van het plus-minusconto
uitgebreid tot de volledige privésector.

D. loopbaansparen
Het loopbaansparen stelt werknemers in
staat om verlof op te sparen. Per sector kan
beslist worden deze optie toe te passen op
ondernemings- of sectoraal niveau.
Op basis van de Wet van 5 maart 2017 wordt de
mogelijkheid gecreëerd voor werknemers om
aan loopbaansparen te doen. De werknemer
krijgt op deze manier de mogelijkheid om “tijd”
te sparen zodat deze tijd op een ander, door de
werknemer vrij te kiezen, ogenblik kan worden
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opgenomen. Niet elke vakantiedag kan worden
opgespaard; het gaat hier uitsluitend om
vrijwillige overuren, conventionele verlofdagen
die vrij kunnen opgenomen worden, overuren
waarbij men de keuze heeft ze al dan niet in te
halen en in het kader van glijdende werktijden:
de uren die meer gepresteerd werden dan de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en die aan
het einde van de referteperiode kunnen worden
overgedragen.
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Bij het beëindigen van de dienstbetrekking
heeft de werknemer recht op de volledige
uitbetaling van zijn spaartegoed.

–		De manier waarop de werknemers tijd
kunnen sparen.
–		De waardering van het spaartegoed.

Voordat van deze mogelijkheid gebruik kan
worden gemaakt, moet op sectoraal niveau
eerst een cao worden uitgevaardigd die een
kader voor dit loopbaansparen uiteenzet. In
deze cao dienen ook een aantal verplichte
criteria te worden opgenomen:
–		Welke tijdsperiodes gespaard kunnen
worden.
–		Binnen welke periodes er gespaard kan
worden.
–		Het beheer en de garanties voor de
werknemers.
–		Het lot van het spaartegoed bij een
eventuele vereffening van de onderneming.

De werkgever kan ervoor kiezen het stelsel zelf
te beheren of het beheer uit te besteden aan
een externe instelling. Indien de werkgever
ervoor kiest het systeem van loopbaansparen
zelf te beheren, dient hij in de nodige
uitbetalingswaarborgen te voorzien.
Voorlopig wordt alleen de mogelijkheid
gecreëerd om “tijd” te sparen; het is de
bedoeling deze mogelijkheid uit te breiden
naar bijvoorbeeld het sparen van geldpremies
zoals de eindejaarspremie.

E. glijdende werktijden
Bij glijdende werktijden wordt gewerkt met
stamtijden, waarbij de werknemer verplicht
aanwezig is en ter beschikking staat van de
werkgever, en glijtijden, waarbij de werknemer
de mogelijkheid krijgt om de aanvang, het
einde en de pauzes van de arbeidsdag zelf te
kiezen. Binnen een referteperiode moet een
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden
gerespecteerd.
Hoewel vele bedrijven reeds gebruikmaken van
een systeem van glijdende werktijden bestond
hiervoor geen wettelijk kader. Sinds jaar en
dag werd een gedoogbeleid gevoerd door de
inspectie.
Met de invoering van de Wet van 5 maart
2017 betreffende werkbaar en wendbaar
werk wordt dit gedoogbeleid gelegaliseerd.
Glijdende uurroosters zijn vanaf de nieuwe
wet mogelijk voor zowel voltijdse als deeltijdse
arbeidsovereenkomsten.
De invoering van glijdende uurroosters kan
gebeuren via het arbeidsreglement of in een
cao waarbij een aantal wettelijke vermeldingen
vereist zijn zoals de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur binnen een referentieperiode;
de stamtijden en glijtijden, of het aantal uren
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dat boven of onder de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur kan worden gepresteerd. Bepaalde
gegevens dienen ook te worden opgenomen in
het arbeidsreglement.
De werkgever dient verplicht in een systeem
van tijdsopvolging te voorzien dat toegankelijk
is voor de werknemers en de inspectiediensten,
zodat de gepresteerde uren kunnen worden
bijgehouden. Dit tijdsregistratiesysteem dient
aan verschillende voorwaarden te voldoen;
zo moeten de identiteit van de werknemer en
de duur van de dagelijkse prestaties worden
geregistreerd.
De werknemer behoudt het recht op zijn
gewone loon voor het presteren van een
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Indien
de werknemer te weinig uren gepresteerd
heeft gedurende de referteperiode, mag de
werkgever deze uren in mindering brengen.
Uren die te veel gepresteerd zijn, worden niet
betaald, tenzij ze gepresteerd zijn op verzoek
van de werkgever.
Bedrijven die al over glijdende uurroosters
beschikten, kregen tot 30 juni 2017 de tijd om
hun eigen regeling te formaliseren. Vereist was
dat de regeling werd opgenomen in een cao
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die werd ingediend uiterlijk op 30 juni 2017
ofwel in het arbeidsreglement ondertekend
voor 30 juni 2017.

F. schenking conventioneel verlof
Sinds de inwerkingtreding van de wet
wendbaar werkbaar werk op 1 februari 2017
bestaat de mogelijkheid om conventioneel
verlof te schenken aan een collega die hieraan
nood heeft voor de zorg voor zijn of haar ziek
kind of een kind dat het slachtoffer is geweest
van een bijzonder ernstig ongeval. Van deze
mogelijkheid kan alleen gebruikgemaakt
worden indien het kind jonger is dan 21 jaar
en een voortdurende aanwezigheid en
een volstrekt noodzakelijke zorgverlening
onontbeerlijk zijn. Indien de werkgever hierom
verzoekt, dient de werknemer de bijzonder
ernstige toestand van zijn of haar kind te
bewijzen aan de hand van een medisch attest
van de behandelend arts.
Wanneer al zijn verlofdagen zijn opgebruikt,
dient de werknemer die gebruik wenst
te maken van deze nieuwe regeling, de
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werkgever op de hoogte te brengen. Het
is dan aan de werkgever om, indien hij
akkoord gaat met de aanvraag, de collega’s te
informeren over het verzoek tot schenking van
conventionele verlofdagen en het gewenste
aantal verlofdagen. Collega’s zullen vrijwillig
en volledig anoniem deze conventionele
verlofdagen schenken.
Deze regel is alleen van toepassing op de
privésector en dient geactiveerd te worden
op sectoraal niveau. Indien er binnen zes
maanden na het indienen van het verzoek in
het paritair comité geen overeenkomst werd
afgesloten, kan de schenking geregeld worden
op ondernemingsniveau door het afsluiten van
een collectieve arbeidsovereenkomst of (indien
er geen vakbond is) in het arbeidsreglement.

209

09 overuren in de horeca
Wanneer een werknemer meer werkt
dan de normale dagelijkse en wekelijkse
arbeidsduurgrenzen, dan is er sprake van
overuren. Het presteren van overuren is
enkel toegelaten in de door de wet voorziene
gevallen. Overuren geven recht op een
overloontoeslag van 50% of 100% (indien
de overuren gepresteerd worden op zon- of
feestdagen).
In de Horeca geldt er een aparte regeling voor
bepaalde overuren.
1. overuren wegens onvoorziene
noodzakelijkheid of wegens een buitengewone
vermeerdering van werk (netto-overuren)
Voor bepaalde overuren is er in de Horeca geen
overloontoeslag verschuldigd en moet er geen
inhaalrust worden toegekend.
De vrijstelling is beperkt tot:
•		300 uur per jaar voor de werkgevers die
geen gebruik maken van de witte kassa;
•		360 uur per jaar voor de werkgevers die wel
gebruik maken van de witte kassa.
Er kunnen maximaal 143 uur per periode van
vier maanden niet worden ingehaald.
De vrijstelling van overloon is echter enkel
van toepassing op de overuren die werden
gepresteerd in het kader van:
•		een buitengewone vermeerdering van werk,
of
•		een onvoorziene noodzakelijkheid.

ondernemingslokalen minstens 24 uren
op voorhand; kennisgeving aan de VDAB,
FOREM of ACTIRIS binnen 3 dagen die
volgen op het einde van de betalingsperiode,
van het aantal en de beroepscategorie
van de betrokken werknemers evenals
het aandeel van de bijkomende uren in
verhouding tot de normale uren
•		Bij een onvoorziene noodzaak: kennisgeving
aan het Toezicht op de Sociale Wetten van
de gepresteerde overuren.
Enkel indien het volgens de voorwaarden
van de wet wel toegelaten is (onvoorzien,
buitengewoon én de procedure werd gevolgd),
kunnen die overuren genieten van het
gunstregime dat de werkgever er geen toeslag
voor moet betalen en dat ze niet gerecupereerd
moeten worden.
Hoewel het een soepel systeem lijkt, is het
dat dus eigenlijk niet. Drukkere periodes in
de zomer vallen bijvoorbeeld niet onder deze
definitie aangezien dat niet onvoorzien is.
2. vrijwillige overuren
In de Horeca kan er ook gebruik gemaakt
worden van de 100 vrijwillige overuren die
werden ingevoerd door de wet werkbaar
wendbaar werk.

Sinds 15 februari 2018 is het aantal vrijwillige
overuren voor de Horeca opgetrokken tot
360 uur per kalenderjaar, op voorwaarde dat de
werkgever gebruik maakt van een witte kassa.
De wetgeving wijkt niet af van de
Bovendien gaat het voor de Horeca om nettotoepassingsvoorwaarden van die overuren.
overuren waar geen RSZ of bedrijfsvoorheffing
Dergelijke overuren mogen enkel in die gevallen op verschuldigd is.
gepresteerd worden en ook enkel indien
de door de wet voorziene procedure werd
Er zijn dus momenteel twee mogelijkheden:
gevolgd:
•		overuren omwille van buitengewone
•		Bij een buitengewone vermeerdering van
vermeerdering van werk of onvoorziene
werk: toelating van de Algemene Directie
noodzakelijkheid: het gaat hier om overuren
Toezicht op de Sociale Wetten; aanplakking
die gepresteerd worden naar aanleiding van
van het gewijzigd werkrooster in de
buitengewone vermeerdering van werk of
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onvoorziene noodzakelijkheid EN waarbij de
werknemer ervoor kiest om deze niet in te
halen, maar uit te betalen;
•		vrijwillige overuren.

De vrijstellingen op het vlak van sociale
zekerheid, fiscaliteit en overloon zullen echter
slechts gelden voor een totaal van 360 van
voormelde overuren per kalenderjaar. Er is met
andere woorden geen cumul tussen beide
types van overuren op vlak van vrijstelling RSZ
en bedrijfsvoorheffing.

Hieronder vindt u nog een handig overzicht.
Netto-overuren in de horeca
U bent werkgever zonder GKS

U bent werkgever met GKS

Netto–overuren
buitengewone
vermeerdering van
werk of onvoorziene
noodzakelijkheid

Vrijwillige
netto–
overuren

Netto–overuren
buitengewone
vermeerdering van
werk of onvoorziene
noodzakelijkheid

Vrijwillige netto–
overuren

Ja,
mogelijk

Neen,
niet
mogelijk

Ja,
mogelijk

Ja,
mogelijk

Max. 300 netto–
overuren/kal. jaar

/

Max. 360 netto–overuren/
kal. jaar (geen cumul)

Max. 360 netto–
overuren/ kal. jaar
(geen cumul)

Max. 300 netto–
overuren/kal. jaar
– Geen overloontoeslag
– Geen RSZ
– Geen BV

/

Max. 360 netto–overuren:
– Geen overloontoeslag
– Geen RSZ
– Geen BV

Max. 360 netto–
overuren:
– Geen overloontoeslag
– Geen RSZ
– Geen BV

Geen cumul mogelijk

/

Ja, cumul tot 720 overuren,
maar vrijstelling RSZ en
BV beperkt tot 360 netto–
overuren

Ja, cumul tot
720 overuren, maar
vrijstelling RSZ en BV
beperkt tot 360 netto–
overuren

Wel melding aan sociale
inspectie

/

Wel melding aan sociale
inspectie

Geen melding vereist

Geen overeenkomst met
WN vereist

/

Geen overeenkomst met
WN vereist

Wel overeenkomst met
WN vereist telkens voor
periodes van 6 maanden
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03
01 rust.
Rustzelfstandigen en
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01 zondagsrust
A. principe
Het is in principe verboden om werknemers op
zondag, te rekenen van zaterdagmiddernacht
tot zondag middernacht, tewerk te stellen.

B. uitzonderingen
Op deze algemene regel van zondagsrust
bestaan echter talrijke uitzonderingen.
Het verbod om op zondag te werken geldt
bijvoorbeeld niet voor:
–		artsen, tandartsen …;
–		varend personeel uit de sector vervoer
te water en door de lucht en uit de
visserijsector;

–		thuisarbeiders;
–		personen werkzaam in een
familieonderneming;
–		personen werkzaam in een
onderwijsinstelling;
–		...

C. afwijkingen
Naast deze algemene uitzonderingen bestaan
er tevens afwijkingen voor bepaalde soorten
arbeid die niet anders dan op zondag kunnen
worden uitgevoerd.
•		In zoverre de normale uitbating van het
bedrijf het niet mogelijk maakt deze
activiteiten op een andere dag van de week
uit te voeren mag men op zondag:
– schoonmaken, herstellen en
onderhouden;
– toezicht uitoefenen op bedrijfsruimten;
– arbeid verrichten om een ongeval te
voorkomen;
– ...
•		Ook in bepaalde bedrijfscategorieën mag er
zonder meer op zondag gewerkt worden:
– dagbladondernemingen;
– reisagentschappen;
– fotografie- en filmbedrijven;
– hotels, kampeerterreinen …;
– restaurants;
– ...
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•		Voor personen die tewerkgesteld worden in
de distributiesector werd een afzonderlijke
regeling uitgewerkt, volgens dewelke
werknemers uit bepaalde distributietakken
steeds op zondag mogen werken en
werknemers uit andere takken slechts op
sommige zondagen.
opmerking
Ondernemingen uit sommige handelstakken,
zoals voeding, bloemen, kappers enzovoort,
zijn wettelijk verplicht een wekelijkse
rustdag te respecteren. Wanneer volgens
de bovenstaande regeling op zondag
gewerkt mag worden, moeten dergelijke
ondernemingen uiteraard een andere
wekelijkse rustdag voorzien.
•		In de kleinhandelszaken en kapsalons,
gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden
en toeristische centra, mogen de
werknemers op zondag worden
tewerkgesteld op voorwaarde dat de
zondagstewerkstelling voor elke individuele
werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen
per kalenderjaar.
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•		Voor logistieke en ondersteunende diensten
verbonden aan de elektronische handel
van roerende goederen (e-commerce)
kan er van 1 januari 2018 tot 31 december
2019 zondagarbeid ingevoerd worden
door wijziging van het arbeidsreglement
of door het sluiten van een CAO die de
bepalingen van het arbeidsreglement wijzigt
zonder de procedure tot wijziging van
het arbeidsreglement te moeten volgen.
Wanneer het gewijzigde arbeidsreglement
wordt aan het Toezicht op de Sociale
Wetten, moet de werkgever vermelden
dat er toepassing werd gemaakt van
deze afwijking. Indien de werkgever de
arbeidsregeling, die op basis van deze
afwijking werd ingevoerd, vanaf 1 januari
2020 wenst te behouden, moet hij hiertoe
een collectieve arbeidsovereenkomst
sluiten die de ingevoerde arbeidsregeling
bestendigt.
•		Ook in seizoenbedrijven kan op zondag
gewerkt worden na verwittiging van de
sociale inspectie. Deze mogelijkheid bestaat
echter slechts voor vier opeenvolgende
zondagen.
• 		Ploegarbeid kan op zondag verricht worden
op voorwaarde dat de arbeid één keer per
week onderbroken wordt voor een periode
van vierentwintig opeenvolgende uren,
waarvan er achttien samenvallen met een
zondag.

•		Jeugdige werknemers, ouder dan vijftien
en jonger dan achttien jaar, hebben naast
de zondagsrust tevens recht op een extra
rustdag die ofwel op zaterdag ofwel op
maandag moet vallen. Jonge werknemers
moeten dus twee opeenvolgende rustdagen
per week toegekend krijgen.
		Wanneer echter de normale uitbating van
de onderneming niet toelaat tijdens de week
te werken, mogen jeugdige werknemers
niet op zondag, de extra rustdag of op een
feestdag tewerkgesteld worden, tenzij:
–		om dringende arbeid te verrichten aan
machines en materieel;
–		om het hoofd te bieden aan een
voorgekomen of dreigend ongeval;
–		om arbeid te verrichten wegens onvoorziene
omstandigheden.
Naast de bovenvermelde uitzonderingen
mogen jeugdige werknemers tevens werken op
zon- en feestdagen als acteur of figurant, in een
bakkerij, in een hotel, tijdens de kerstvakantie in
een kapsalon enzovoort.
Ongeacht de afwijkingen op het algemene
verbod mogen jeugdige werknemers
nooit meer dan één op de twee zondagen
tewerkgesteld worden behoudens
toestemming van de sociale inspectie.
Daarenboven mag de wekelijkse rust, wanneer
gewerkt werd op zondag of op de extra
rustdag, niet korter zijn dan 35 opeenvolgende
uren.

D. de inhaalrust
Een werknemer die op zondag gewerkt heeft,
heeft recht op onbetaalde inhaalrust, die in
principe binnen zes dagen na de betreffende
zondag gegeven moet worden.
De inhaalrust bedraagt een volle dag wanneer
het werk op zondag ten minste vier uur of meer
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duurde, en een halve dag wanneer het werk
minder dan vier uur duurde.
De inhaalrust mag niet samenvallen met de
inhaalrust die wordt gegeven:
•		voor het werken op een feestdag;
•		voor het presteren van overuren.
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E. het loon
In principe heeft de werknemer voor arbeid op
zondag recht op zijn normale loon. In sommige
sectoren, zoals die van de privéziekenhuizen,
horeca, fitnesscentra is er sprake van een
loontoeslag.

Let op!
Wanneer de zondagsarbeid tegelijk overwerk
is, heeft de werknemer recht op een
overloontoeslag van 100% in plaats van de
normale toeslag van 50%.

02 feestdagen
A. inleiding
De feestdagenwetgeving is opgenomen in een
wet van 4 januari 1974 en een KB van 18 april
1974. Deze reglementering bepaalt niet alleen
welke feestdagen de werknemers genieten,
maar ook hoe deze dagen vastgesteld moeten
worden, en hoe het loon voor een feestdag
berekend dient te worden.

Gemeenschap). Tenzij anders bepaald, vallen
deze feestdagen in beginsel niet onder de
feestdagenwetgeving.

a. algemene regel

Wanneer een feestdag samenvalt met een
zondag of een gewone inactiviteitsdag in
de onderneming, dan moet deze feestdag
vervangen worden door een andere rustdag
die samenvalt met een gewone activiteitsdag.

Als principe geldt dat de werknemers niet
tewerkgesteld mogen worden op de tien
wettelijke feestdagen van het jaar, ongeacht
de aard van hun functie, hun anciënniteit en de
duur van hun arbeidsprestaties.
De tien wettelijke feestdagen zijn de volgende:
1 januari (Nieuwjaar)
21 juli (Nationale feestdag)
Paasmaandag
15 augustus (Maria Hemelvaart)
1 mei (Feest van de Arbeid)
1 november (Allerheiligen)
Hemelvaart
11 november (Wapenstilstand)
Pinkstermaandag
25 december (Kerstmis)
In bepaalde sectoren worden naast deze
wettelijke feestdagen bovenwettelijke
feestdagen overeengekomen (bv. Feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap of van de Franse
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b. bijzondere gevallen
vervanging feestdagen

De vervangingsdagen kunnen worden
vastgesteld op het niveau van het
paritair comité, door een beslissing
van de ondernemingsraad of de
vakbondsafvaardiging, of door een cao. De
werkgever heeft de wettelijke verplichting om
voor 15 december van elk jaar door aanplakking
de vervangingsdagen van de feestdagen die
samenvallen met een gewone activiteitsdag
bekend te maken aan het personeel.
Als op geen enkel niveau de vervangingsdagen
bepaald werden, dan moet de vervangingsdag
in onderling akkoord tussen werkgever en
werknemer worden vastgesteld. Bij gebrek van
enig akkoord wordt de feestdag vervangen
door de eerste dag volgend op de feestdag
waarop in de onderneming normaal wordt
gewerkt.
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deeltijdse werknemers

variabel uurrooster

Het vaststellen van de feestdagen waarop een
deeltijdse werknemer recht heeft, is niet altijd
eenvoudig. De regels verschillen naargelang
de aard van de uurregeling (vast of variabel) en
volgens het aantal arbeidsdagen per week.

Als een deeltijdse werknemer een veranderlijke
uurregeling heeft en bijgevolg de dagen en
uren waarop hij zal werken in de regel niet
ruim op voorhand bekend zijn, heeft deze
werknemer recht op:
–		de toekenning van de feestdag en het loon
ervoor als de feestdag of de vastgestelde
vervangingsdag in de onderneming
samenvalt met een dag waarop normaal
gewerkt zou worden. Het feestdagenloon
wordt dan berekend op basis van het aantal
arbeidsuren dat de werknemer normalerwijs
gepresteerd zou hebben op die dag;
–		een ‘vervangingsloon’ voor de feestdagen
die vallen buiten de arbeidsdagen van de
werknemer. In deze hypothese is derhalve
alleen loon verschuldigd en kan er geen
sprake zijn van een vervangingsdag.

vast uurrooster
Als de deeltijdse werknemer normalerwijs
ten minste vijf dagen per week werkt, lijkt
zijn situatie, wat de vaststellingen van de
feestdagen en vervangingsdagen betreft, op
die van de voltijdse werknemer, tewerkgesteld
in een vijfdaagse werkweek: de deeltijdse
werknemer heeft recht op de feestdagen die
samenvallen met gewone activiteitsdagen,
en op vervangingsdagen voor de feestdagen
die samenvallen met zondagen of gewone
inactiviteitsdagen (vijfdaagse werkweek).
Als de deeltijdse werknemer daarentegen
minder dan vijf dagen per week werkt, heeft hij
slechts recht op de feestdagen die samenvallen
met een dag waarop hij gewoonlijk werkt. Valt
die dag samen met een dag waarop gewoonlijk
in de onderneming niet wordt gewerkt
(bv. zaterdag), dan moet deze feestdag,
overeenkomstig de gewone regels, vervangen
worden door een dag waarop gewoonlijk
wel gewerkt wordt in het bedrijf. Als die
vervangingsdag op ondernemingsniveau werd
vastgelegd, dan zal de deeltijdse werknemer
hier recht op hebben, op voorwaarde dat
de dag samenvalt met een dag waarop hij,
conform zijn regime, normalerwijs werkt. Werd
er daarentegen geen vervangingsdag bepaald
in de onderneming, of werd er geen akkoord
bereikt tussen werkgever en werknemer,
dan wordt de feestdag vervangen door de
eerstvolgende dag waarop men gewoonlijk
werkt. De deeltijdse werknemer heeft dan
slechts recht op die dag als deze samenvalt met
een dag waarop hij normalerwijs werkt.
voorbeeld
Piet werkt alleen van woensdag tot en met
vrijdag. Valt de feestdag op een donderdag,
dan heeft hij recht op deze betaalde feestdag.
Valt de feestdag op maandag, dan heeft hij
geen recht op deze feestdag.
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		Het vervangingsloon stemt overeen met
het loon dat de werknemer verdiende
gedurende de vier weken vóór de feestdag,
gedeeld door het aantal arbeidsdagen dat
het personeel in de onderneming effectief
gewerkt heeft tijdens deze periode.
voorbeeld
De feestdag van 11 november valt niet samen
met een arbeidsdag. De deeltijdse werknemer
met een variabele uurregeling zal dan, als
gedurende de vier voorafgaande weken twintig
dagen gewerkt werd en hij een loon van 1.000
euro bruto verdiende, recht hebben op een
vervangingsloon van 1.000:20 = 50 euro bruto.
arbeid op een feestdag
In beginsel mogen werknemers niet
tewerkgesteld worden op een feestdag of
een vervangingsdag, tenzij in gevallen waar
op zondag gewerkt mag worden. Als op een
feest- of vervangingsdag gewerkt wordt,
dient inhaalrust toegekend te worden binnen
6 weken volgend op de feestdag.
De werkgever is verplicht vóór 15 december
van elk jaar door aanplakking bekend te maken
hoe de inhaalrust genomen zal worden. Hierbij
gelden de volgende regels:
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–		De inhaalrust moet in rekening gebracht
worden bij de bepaling van de arbeidsduur.
Concreet betekent dit dat de inhaalrust
moet samenvallen met een dag waarop
normalerwijs wordt gewerkt.
–		Als de arbeid op een feest- of
vervangingsdag langer duurde dan vier
uur, dient een volledige dag inhaalrust
toegekend te worden. Als de arbeid
daarentegen niet langer duurde dan vier uur,
dient een halve dag inhaalrust toegekend te
worden. Deze halve dag wordt toegekend
vóór of na 13.00 uur. De arbeidsduur blijft op
die dag beperkt tot maximaal vijf uur.
–		De deeltijdse werknemer die op een feest- of
vervangingsdag presteerde, heeft recht op
inhaalrust waarvan de duur gelijk is aan de
gewerkte arbeidsduur.
–		Als de inhaalrust niet toegekend kan worden
tijdens de zes weken die volgen op een
feestdag wegens een schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan
dient de inhaalrust te worden toegekend
binnen zes weken na het einde van die
schorsing.
let op!
Als de werknemer zijn inhaalrustdagen
niet opneemt, verliest hij het recht op
feestdagenloon.
feestdagenloon
algemene regel
Het loon voor een feestdag, een
vervangingsdag of een dag waarop inhaalrust
genoten wordt, moet gelijk zijn aan het loon
dat de werknemer verdiend zou hebben als
hij werkelijk gewerkt zou hebben op die dag.
Derhalve dient rekening te worden gehouden
met het basisloon en de premies en voordelen
in natura die de werknemer ontvangen zou
hebben als hij op de feestdag gewerkt zou
hebben. De voordelen in natura waarvan de
werknemer daadwerkelijk genoten heeft op de
feestdag (bv. bedrijfswagen), dienen uiteraard
niet te worden opgenomen in het loon van de
feestdag.
Als de werknemer betaald wordt met een vast
bedrag, zoals bijvoorbeeld een maandelijks
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basisloon, dan betaalt de werkgever het
overeengekomen loon op de normale
betaaldag.
Als de werknemer daarentegen op een andere
wijze beloond wordt (bv. variabel loon, per uur
enzovoort), dan wordt een apart loon betaald
voor de feestdag. De regels die van toepassing
zijn om het loon in deze omstandigheden
te berekenen, worden hieronder verder
uiteengezet.
berekening feestdagenloon
Zoals hiervoor werd uiteengezet, stemt het
feestdagenloon overeen met het loon dat de
werknemer normalerwijs verdiend zou hebben,
had hij op de feestdag gewerkt. Hierbij wordt
niet enkel rekening gehouden met het vaste
loon, maar ook met premies.
Daarnaast dient rekening te worden gehouden
met de volgende bijzondere berekeningsregels:
–		Betaling per prestatie: als de werknemer
per prestatie wordt betaald, stemt het
feestdagenloon overeen met het loon van
een periode van 14 dagen vóór de feestdag,
gedeeld door 10 of 12, naargelang de
werknemer 5 of 6 dagen per week werkt.
–		Tewerkstelling met een variabel uurrooster:
als de werknemer slechts enkele dagen
per week werkt, wordt het feestdagenloon
berekend op basis van het loon dat verdiend
werd in de loop van de vier weken die de
feestdag voorafgaan, gedeeld door het
aantal arbeidsdagen die tijdens deze periode
in de onderneming gepresteerd werden.
–		Betaling per uur: als de werknemer per uur
wordt betaald, heeft hij voor de feestdag
recht op een uurloon, vermenigvuldigd
met het aantal verloren arbeidsuren. Het
uurgemiddelde van de premies wordt
berekend op de loonperiode die de feestdag
voorafgaat.
–		Betaling met commissies: de bediende
die geheel of gedeeltelijk met commissies
betaald wordt, heeft voor de feestdag recht
op het vaste loon dat hij geniet, alsook
op het dagelijkse gemiddelde van het
veranderlijke loon dat hij bij zijn werkgever
verdient. Dit gemiddelde wordt als volgt
berekend in de volgende drie scenario’s:
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• De bediende was gedurende het
volledige of een deel van het kalenderjaar
dat voorafgaat aan het kalenderjaar
waarin de feestdag valt in dienst van zijn
werkgever: het maandelijkse gemiddelde
bedrag van het veranderlijke loon dat
tijdens dit jaar werd verdiend, wordt
gedeeld door 25.
• De bediende trad in dienst in de loop
van het jaar waarin de feestdag valt: het
maandelijkse gemiddelde bedrag van
het veranderlijke loon dat werd verdiend
tijdens de maanden die aan de feestdag
voorafgaan, wordt gedeeld door 25.
• De bediende trad in dienst in de loop van
de maand waarin de feestdag valt: het
bedrag van het veranderlijke loon dat
tijdens deze maand werd verdiend, wordt
gedeeld door het aantal gepresteerde
arbeidsdagen.
Voor de bepaling van het gemiddelde, in de
gevallen (i) en (ii), wordt met de onvolledige
arbeidsmaanden of de maanden gedurende
welke het loon van de werknemer lager is
dan het loon dat hij normaal verdient, geen
rekening gehouden. In dezelfde gevallen wordt
het dagelijkse gemiddelde vermeerderd met
20% als de werknemer tewerkgesteld is in een
vijfdaagse arbeidsregeling.
feestdagenloon bij schorsing
De werknemer behoudt het recht op
feestdagenloon voor de feestdagen die vallen:
–		gedurende de vakantie die wordt toegekend
krachtens de wettelijke of conventionele
bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse
vakantie;
–		in de periode van 30 dagen die volgt op de
aanvang van de schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst, als die
schorsing het gevolg is van:
• een ziekte of een ongeval;
• een arbeidsongeval of een beroepsziekte
die een volledige arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt;
• een periode van zwangerschaps- of
bevallingsrust;
• een werkstaking of een uitsluiting;
–		in de periode van 14 dagen die volgt op de
aanvang van:
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• de overige schorsingen van de
overeenkomst die omschreven worden in
de Arbeidsovereenkomstenwet;
• de schorsing van de arbeid wegens een
geval van tijdelijke overmacht;
• de gedeeltelijke werkloosheid wegens
slecht weer, technische stoornis of
economische redenen.
verlies feestdagenloon
De werknemer verliest zijn recht op het
loon voor een feestdag wanneer hij zonder
rechtvaardiging afwezig is geweest op de
gewone arbeidsdag die aan die feestdag
voorafgaat of erop volgt. De wetgeving
beschouwt bepaalde afwezigheden
uitdrukkelijk als gerechtvaardigd. Voor
deeltijdse werknemers moet men rekening
houden met hun laatste en eerstvolgende
gewone activiteitsdag.
feestdagenloon bij ontslag
Afhankelijk van de duur van de tewerkstelling
van de werknemer is de werkgever verplicht
het feestdagenloon te betalen aan de ontslagen
werknemer voor de feestdagen die vallen
binnen een bepaalde periode die volgt op de
effectieve beëindiging van de arbeidsrelatie.
Vereist is wel dat de werknemer ontslagen
wordt zonder dringende reden, of dat de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of
voor een duidelijk omschreven werk een einde
neemt.
De volgende gevallen dienen te worden
onderscheiden met het oog op de bepaling van
het feestdagenloon:
–		Als de werknemer minder dan 15 dagen,
zonder onderbreking die aan hem toe te
schrijven is, werd tewerkgesteld, is de
werkgever niet verplicht het feestdagenloon
te betalen voor de feestdagen die vallen na
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
–		Als de werknemer werd tewerkgesteld
gedurende een periode van minimaal
15 dagen en maximaal één maand zonder
onderbreking die aan hem toe te schrijven is,
is de werkgever verplicht het loon te betalen
voor één feestdag, die valt binnen 14 dagen
na het einde van de overeenkomst.
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–		Als de werknemer langer dan één maand
werd tewerkgesteld, zonder onderbrekingen
die aan hem toe te schrijven zijn, is de
werkgever verplicht het loon te betalen
voor de feestdagen die vallen binnen 30
dagen die volgen op het einde van de
arbeidsovereenkomst.
		Bij de berekening van de duur van de
tewerkstelling dient rekening te worden
gehouden met de dagen waarop normaal
niet wordt gewerkt (bv. zondag). Deze dagen
worden niet beschouwd als onderbrekingen
van de arbeid.
		Met toepassing van deze regels zal
bijvoorbeeld de werknemer die langer dan
één maand werd tewerkgesteld en wiens
arbeidsovereenkomst op 16 december

effectief werd beëindigd door zijn
werkgever, nog recht hebben op het
feestdagenloon voor Kerstmis en Nieuwjaar.
		De werknemer die binnen de bepaalde
periode na de beëindiging van zijn
arbeidsovereenkomst al in dienst getreden
is van een nieuwe werkgever, zal echter
geen recht hebben op het feestdagenloon
ten laste van zijn vorige werkgever. Hij kan
geen tweemaal aanspraak maken op dit
loon. Ook de werknemer die werd ontslagen
om dringende reden, of die zelf ontslag
nam zonder dringende reden in hoofde
van zijn werkgever, zal geen recht hebben
op het feestdagenloon voor de feestdagen
die vallen na het effectieve einde van de
arbeidsovereenkomst.

03 jaarlijkse vakantie
A. omschrijving
Het recht op vakantie van een werknemer in
het jaar waarin de vakantie wordt genomen,
‘het vakantiejaar’, wordt bepaald door de
prestaties die hij heeft geleverd in het daaraan
voorafgaande jaar, ‘het vakantiedienstjaar’.
Recht op vakantie in het vakantiejaar 2020
ontstaat dus door prestaties geleverd in het
vakantiedienstjaar 2019. Op dit principe bestaat
wel een uitzondering voor de zogeheten
‘Europese vakantie’ bij het begin of het
hervatten van een activiteit.

Onder prestaties verstaat men niet alleen de
dagen waarop effectief gewerkt werd, en de
dagen waarop de werknemer afwezig was en
waarvoor de werkgever een loon, onderworpen
aan RSZ, betaald heeft (bv. feestdagen), maar
tevens de daarmee gelijkgestelde periodes
waarvoor geen loon onderworpen aan RSZ
werd betaald (bv. betaald educatief verlof).

B. de duur van de jaarlijkse vakantie
De jaarlijkse vakantie is zowel voor bedienden
als voor arbeiders beperkt tot vier weken. In
een stelsel van zesdaagse werkweken zijn
dit 24 dagen en in een stelsel van vijfdaagse
werkweken 20 dagen.
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Het spreekt voor zich dat de werkgever altijd
meer dan deze 20 of 24 vakantiedagen kan
toekennen als hij dat wenst.
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De berekening van het aantal dagen waarop
men recht heeft, verschilt naargelang de
beroepscategorie.
a. arbeiders
Voor de arbeiders neemt men de gepresteerde
dagen en de daarmee gelijkgestelde dagen
uit het vakantiedienstjaar in rekening. De
gedeelten van een dag, gelijk aan of meer dan
een halve dag, worden voor de berekening als
een volledige dag beschouwd; de gedeelten
van minder dan een halve dag komen niet in
aanmerking.
Het aantal dagen waarop de arbeider recht
heeft, wordt vermeld op het vakantieattest
afgeleverd door de vakantiekas.
Aangezien het aantal dagen vakantie op dit
vakantieattest steeds uitgedrukt is alsof de
arbeider tewerkgesteld is in een stelsel van
vijfdaagse werkweken, moet de werkgever van
een arbeider die in een ander stelsel werkzaam
is, de omrekening maken.
b. bedienden
In het kader van de berekening van het aantal
dagen vakantie van bedienden gaat men
ervan uit dat iedere gewerkte of daarmee
gelijkgestelde maand recht geeft op twee
vakantiedagen. Hier wordt de berekening
gemaakt vanuit een stelsel van zesdaagse
werkweken. Om het aantal dagen voor
bedienden tewerkgesteld in een stelsel van
vijfdaagse werkweken te krijgen, brengt men
per schijf van zes vakantiedagen één dag
in mindering. Voor een volledig jaar in een
zesdaagse werkweek heeft men dus recht op
24 dagen vakantie, terwijl dat in een vijfdaagse
werkweek 20 vakantiedagen is.
Een onvolledig gepresteerde maand wordt
in principe als een volledig gewerkte maand
meegeteld. Wanneer er echter sprake is
van meerdere onvolledig gepresteerde
maanden, dan worden deze voor de
berekening samengevoegd. Komt men na
deze samenvoeging nog steeds niet aan
een volledige maand, dan is men niet meer
verplicht deze maand op te nemen in de
berekening.
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c. deeltijdse werknemers
Wat betreft deeltijdse werknemers, wordt een
afweging gemaakt tussen het aantal dagen
waarop zij recht hadden in het licht van het
arbeidsregime waarin zij tewerkgesteld waren
in het vakantiedienstjaar, en het aantal dagen
waarop zij recht zouden hebben volgens het
regime van het vakantiejaar.
Wanneer een deeltijdse werknemer tijdens
zijn vakantiedienstjaar nog in een voltijds
regime tewerkgesteld was, kan hij tijdens
het vakantiejaar waarin hij deeltijds actief is,
niet méér dagen opnemen dan volgens dit
deeltijdse regime.
voorbeeld
Een werknemer werkt tijdens het
vakantiedienstjaar 2015 voltijds. Vanaf 1 januari
van het vakantiejaar 2016 schakelt hij over
naar een 4/5 tewerkstelling. Hij heeft dan recht
op 12 maanden x 2 dagen = 24 dagen x 5/6 =
20 dagen x 4/5= 16 vakantiedagen.
Wanneer hij echter deeltijds werkte in het
vakantiedienstjaar en in het vakantiejaar als
voltijdse aan de slag is, wordt zonder meer het
algemene principe toegepast, zodat het aantal
dagen bepaald wordt volgens zijn deeltijdse
tewerkstelling tijdens het vakantiedienstjaar,
ongeacht zijn huidige voltijdse arbeidsregime.
voorbeeld
Een werknemer werkt tijdens het
vakantiedienstjaar 2019 halftijds. Vanaf 1 januari
van het vakantiejaar 2020 werkt hij opnieuw
voltijds. Hij heeft dan recht op 12 maanden x
2 dagen = 24 dagen x 5/6 = 20 dagen x 1/2 =
10 vakantiedagen.
Wanneer het arbeidsrooster van de deeltijdse
werknemer volledig variabel is (zowel
tijdens het vakantiedienstjaar als tijdens het
vakantiejaar), dan wordt de vakantieduur in uur
uitgedrukt.
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C. de opname van de jaarlijkse vakantie
a. geen overdracht
Zowel voor arbeiders als voor bedienden
geldt de basisregel dat de vakantie niet
overgedragen kan worden naar het volgende
jaar. De vakantiedagen moeten dus opgenomen
worden vóór 31 december van het vakantiejaar,
zo niet gaan de vakantiedagen onherroepelijk
verloren.
Belangrijk hierbij is dat de werkgever, in geval
van betwisting, steeds moet kunnen bewijzen
dat hij de opname van vakantiedagen niet heeft
verhinderd of bemoeilijkt.

b. collectieve vastlegging van de
vakantieperiode
In bepaalde sectoren is het gebruikelijk dat de
vakantiedagen collectief worden vastgelegd.
Onder meer in de bouwsector is dit een
wijdverspreid gebruik.
De periode van deze jaarlijkse collectief
vastgelegde vakantie moet worden opgenomen
in het arbeidsreglement en ter kennis worden
gebracht van het Toezicht op de Sociale
Wetten.
c. individuele vaststelling van de vakantie

Ingevolge een arrest van het Europees Hof
van Justitie van 6 november 2018 volstaat het
zelfs niet langer dat de werkgever de opname
van de vakantie door de werknemer niet heeft
verhinderd. De werkgever moet volgens het
Hof zijn werknemers actief aansporen om
zijn vakantiedagen tijdig op te nemen. Zelfs
als de werknemer geen vakantie aanvraagt,
dan moet de werkgever hem daar volgens
het Hof formeel toe aanzetten. Aangezien
de bewijslast bij de werkgever ligt, doet die
er goed aan om het formeel verzoek om de
resterende vakantiedagen tijdig op te nemen
voor het einde van het jaar, schriftelijk aan de
werknemer te richten.
Als enige uitzondering op het basisverbod
op overdracht van vakantiedagen worden
omstandigheden in aanmerking genomen
die buiten de wil van de werkgever vallen. Zo
kunnen bijvoorbeeld een langdurige ziekte,
een ongeval, zwangerschapsrust enzovoort,
verhinderen dat de werknemer zijn vakantie
opneemt in het vakantiejaar. In dergelijke
gevallen is er weliswaar geen sprake van
overdracht naar een volgend jaar, maar zal de
werkgever wel overgaan tot uitbetaling van de
niet-opgenomen vakantiedagen tegen uiterlijk
31 december.
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Wanneer de vakantie individueel wordt
vastgelegd, is het akkoord van de werkgever
steeds vereist. Hierbij mag echter niet uit het
oog verloren worden dat:
–		de werknemer steeds een ononderbroken
vakantieperiode moet krijgen van één week;
–		de werknemer de mogelijkheid moet krijgen
om tussen 1 mei en 31 oktober twee weken
ononderbroken vakantie te nemen;
–		gezinshoofden de mogelijkheid moeten
krijgen om hun vakantie op te nemen tijdens
de schoolvakanties.
De werknemer moet bij het bepalen van zijn
vakantieperiodes steeds rekening houden met
de noodwendigheden van het bedrijf van zijn
werkgever. De productie mag niet worden
belemmerd en de continuïteit moet worden
gevrijwaard.
Neemt een werknemer toch, ondanks de
uitdrukkelijke weigering van de werkgever,
vakantie op in een bepaalde periode, dan
kan dit volgens bepaalde rechtspraak een
dringende reden tot ontslag vormen.
opmerking
Het nemen van halve vakantiedagen is in
principe verboden, behoudens indien de halve
dagen vakantie aangevuld worden met een
halve dag gewone rust of indien de werknemer
vraagt om drie dagen van de vierde week
vakantie te verdelen over halve dagen.
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D. het vakantiegeld
Het vakantiegeld bestaat zowel voor arbeiders
als voor bedienden uit een enkel en een dubbel
vakantiegeld. Het enkele vakantiegeld moet
worden begrepen als de gewone doorbetaling
van het loon en het dubbele vakantiegeld als
een toemaatje.

Voor zijn vakantiegeld in het kader van zijn
flexi-job wordt de arbeider dus eigenlijk als een
bediende beschouwd.
b. bedienden
• Tijdens de tewerkstelling

Wat betreft de berekening van het
vakantiegeld, kan men in grote lijnen stellen
dat elke vakantieweek 2% van het jaarloon
vertegenwoordigt, wat maakt dat het enkele
vakantiegeld 8% uitmaakt en het dubbele
vakantiegeld op een soortgelijk percentage
neerkomt.
Er moet wel een onderscheid gemaakt worden
tussen arbeiders en bedienden op het vlak van
uitbetaling. Bij arbeiders gebeurt de betaling
immers door de vakantiekas met RSZ-geld en
bij de bedienden gaat de betaling rechtstreeks
van de werkgever zelf uit.
a. arbeiders
Arbeiders ontvangen van hun vakantiekas een
vakantiecheque of storting op het ogenblik
dat zij hun hoofdvakantie nemen, maar ten
vroegste op 2 mei.
Het vakantiegeld voor arbeiders bedraagt
15,38% van de brutobezoldiging aan 108% van
het vakantiedienstjaar, en wordt eventueel
vermeerderd met een fictief loon voor de
gelijkgestelde dagen.
Arbeiders kunnen via de portaalsite van de
sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) hun
eigen vakantiegegevens raadplegen en ook
bepaalde gegevens inbrengen en wijzigen zoals
onder meer hun bankrekening.
Let wel, sinds de invoering van de flexi-jobs in
de horeca heeft de arbeider die tewerkgesteld
is in een flexi-job, recht op flexi-vakantiegeld
dat door zijn werkgever betaald zal worden.
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vast loon
De bediende ontvangt van zijn werkgever het
enkel vakantiegeld, zijnde de doorbetaling
van zijn normale loon, en het dubbel
vakantiegeld, gelijk aan 92% van zijn normale
bruto maandwedde van de maand waarin de
hoofdvakantie wordt opgenomen.
De uitbetaling gebeurt in principe in de
maand van de opname van de hoofdvakantie.
Concreet wordt in de meeste bedrijven het
vakantiegeld voor alle bedienden echter op
hetzelfde ogenblik uitbetaald.
variabel loon
Wanneer de bediende geheel of gedeeltelijk
variabel beloond wordt, berekent men het enkel
vakantiegeld op basis van het daggemiddelde
van het variabele loon van de twaalf maanden
die aan de berekening voorafgaan. Dit
daggemiddelde wordt vermenigvuldigd met
het aantal dagen vakantie.
Het dubbel vakantiegeld wordt verkregen door
92% te nemen van het gemiddelde variabele
loon van de voorbije twaalf maanden.
inhoudingen
Op het enkel vakantiegeld worden de
gebruikelijke RSZ-werknemersbijdrage en de
bedrijfsvoorheffing ingehouden.
Van het dubbel vakantiegeld moet de bediende
een solidariteitsbijdrage van 13,07% afstaan,
maar alleen op het gedeelte dat de eerste
zeventien dagen van de wettelijke vakantie
dekt. Op het belastbare totaal wordt er dan ook
nog bedrijfsvoorheffing berekend.
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• Bij uitdiensttreding

• 		Bij volledige schorsing van de
arbeidsovereenkomst wegens
In het kader van de uitdiensttreding wordt
loopbaanonderbreking of tijdskrediet
een forfaitaire berekening gemaakt. Het
• 		Bij volledige onderbreking van de
vakantiegeld stemt in dat geval immers overeen
beroepsactiviteit in het kader van
met het door de bediende nog niet genoten
loopbaanonderbreking en tijdskrediet, moet
recht op vakantie, met name 7,67% dat nog van
de werkgever het vakantiegeld afrekenen
het enkel vakantiegeld overblijft (aangezien het
zoals bij uitdiensttreding.
mogelijk is dat hij al vakantie heeft opgenomen • 		Bij vermindering van de arbeidsprestaties
en hiervoor gewoon doorbetaald werd) en
• 		Bij elke arbeidsduurvermindering in de
7,67% dubbel vakantiegeld op het loon van de
loop van het jaar, hoe miniem ook, dient de
vakantiedienstjaren én een vertrekvakantiegeld
werkgever over te gaan tot de uitbetaling
van 15,34% voor het volgende jaar.
van het vertrekvakantiegeld, samen met het
loon voor de maand december.
opmerking
Op het enkele vakantiegeld (= 7,67%) bij
Bij de berekening van het vakantiegeld
uitdiensttreding wordt sinds 1 januari 2007
bij uitdiensttreding worden de
de gewone RSZ-werknemersbijdrage
eindejaarspremie, het enkele vakantiegeld,
ingehouden. Op het dubbele vakantiegeld
de voordelen in natura … mee in aanmerking
(= 7,67%) wordt 6,8% onderworpen aan de
genomen. Het dubbele vakantiegeld, de
speciale werknemersbijdrage van 13,07%.
opzeggingsvergoeding … worden daarentegen
Op het volledige vertrekvakantiegeld wordt
niet in de berekening opgenomen.
tot slot de bedrijfsvoorheffing afgehouden.

E. de aanvullende vakantie aan het begin of bij de
hervatting van de werknemersactiviteit
a. voor welke werknemers?
In het hierboven besproken systeem van
de algemene wettelijke vakantie bleven de
volgende twee categorieën van werknemers
verstoken van volledige vakantierechten:
(1) personen die een activiteit als werknemer
aanvatten:
–		die hun eerste werkjaar starten als
werknemer;
–		die als werknemer aan de slag gaan na
gedurende een bepaalde periode in het
buitenland gepresteerd te hebben;
–		die overstappen van het zelfstandigenstatuut
of het ambtenarenstatuut naar het
werknemersstatuut.
(2) personen die een activiteit als werknemer
hervatten, na:
–		een periode van volledige werkloosheid
(tijdens dewelke zij niet zijn verbonden door
een arbeidsovereenkomst);
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–		een periode van invaliditeit;
–		een periode van voltijds tijdskrediet;
–		volledige loopbaanonderbreking
(palliatief verlof met volledige schorsing
van de arbeidsovereenkomst, voltijds
ouderschapsverlof, volledige schorsing voor
de bijstand of verzorging van een zwaar ziek
gezins- of familielid);
–		na opname van een verlof zonder wedde;
–		na een oproeping onder de wapens.
Daarom werd met ingang van 1 april 2012
een nieuwe regeling van aanvullende
vakantie aan het begin of bij de hervatting
van de werknemersactiviteit van kracht. In
tegenstelling tot het gewone stelsel van de
wettelijke vakantie kan de werknemer kiezen
om de aanvullende vakantie op te nemen, dat is
dus niet verplicht.
Behalve de voorwaarde dat de werknemer
moet behoren tot één van de voornoemde
categorieën, worden de volgende voorwaarden
gesteld:
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een aanloopperiode van 3 maanden
Het recht op aanvullende vakantie kan pas
worden uitgeoefend nadat de werknemer een
aanloopperiode van minstens 3 maanden van
arbeidsprestaties of gelijkgestelde periodes
heeft doorlopen.

van 6 dagen per week recht op 2 dagen
aanvullende vakantie per maand van prestaties
verricht bij één of meerdere werkgevers.
In een vijfdagenstelsel komt dit neer op
5 dagen aanvullende vakantie per periode van
3 maanden.

Voor de arbeider is het aantal vakantiedagen
Die volledige periode van 3 maanden moet
evenredig aan het aantal effectief gewerkte en
vallen binnen hetzelfde kalenderjaar, maar moet gelijkgestelde dagen tijdens het lopende jaar.
niet noodzakelijk ononderbroken zijn.
c. het vakantiegeld voor de aanvullende
voorbeeld
vakantie
Indien een werknemer bijvoorbeeld voor
het eerst na een lange periode van volledige
Een bediende ontvangt tijdens de aanvullende
werkloosheid terug begint te werken op
vakantie zijn gewone loon als vakantiegeld.
1 november van het jaar X, zal hij voor dat
Het aanvullende vakantiegeld dat de
jaar X geen rechten op aanvullende vakantie
bediende zodoende ontvangt, wordt in het
opbouwen. Voor het jaar X+1 zal hij pas vanaf de volgende kalenderjaar (het vakantiejaar in
laatste week van maart rechten opbouwen op
de gewone regeling) afgetrokken van het
aanvullende vakantie.
dubbele vakantiegeld dat hij dan ontvangt
of, indien hij in tussentijd uit dienst zou
alle rechten in het gewone stelsel van de
treden (of voltijds tijdskrediet opneemt …),
jaarlijkse vakantie moeten zijn uitgeput
van het vertrekvakantiegeld. De werkgever
‘prefinanciert’ dus dat aanvullende vakantiegeld
Indien de werknemer nog rechten heeft
voor de bediende, maar uiteindelijk betaalt de
openstaan binnen het gewone stelsel van de
bediende de aanvullende vakantie zelf.
wettelijke vakantiedagen (op basis van het
vorige vakantiedienstjaar), moeten eerst die
Aan arbeiders wordt het aanvullende
vakantiedagen zijn opgenomen alvorens de
vakantiegeld ten laatste uitbetaald in de loop
werknemer gebruik kan maken van het recht op van het kwartaal volgend op het kwartaal
aanvullende vakantie.
tijdens hetwelk het recht op aanvullende
vakantie werd uitgeoefend. Evenals voor
voorbeeld
bedienden, komt voor arbeiders het
Indien een bediende bijvoorbeeld wordt
aanvullende vakantiegeld in mindering van
aangeworven op 1 juli van het jaar X, en de
de uitbetaling van het (dubbele) vakantiegeld
volgende dag arbeidsongeschikt wordt t.e.m.
van het jaar dat volgt op het opnemen van de
31 december van dat jaar, waarna hij het werk
aanvullende vakantie, met dit verschil dat dat
herneemt op 1 januari van het jaar X+1, heeft hij ten belope van een maximumbedrag van 50%
rechten opgebouwd op vakantiedagen volgens gebeurt. De solidariteit van de vakantieregeling
het gewone vakantiestelsel (m.n. 10 wettelijke
voor arbeiders treedt in werking in de gevallen
vakantiedagen).
waarin het totale bedrag van het aanvullende
vakantiegeld niet kon worden afgetrokken.
b. de duur van de aanvullende vakantie
d. de niet–overdraagbaarheid van de
Nadat die eerste aanloopperiode van
aanvullende vakantie
3 maanden is vervuld, heeft een bediende
die in een vijfdagenweek werkt recht op
Indien de werknemer in de onmogelijkheid
5 dagen aanvullende vakantie, op te nemen
verkeert om de aanvullende vakantie op te
in onderling akkoord met de werkgever vanaf
nemen, gaan de dagen aanvullende vakantie
de laatste week van de aanloopperiode. Na
verloren zonder dat die vergoed worden (de
de aanloopperiode van 3 maanden heeft
werknemer ontvangt het volgende jaar het
de bediende die werkt in een arbeidsstelsel
volledige dubbele vakantiegeld).
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F. jeugd– en seniorvakantie
Voor bepaalde categorieën van personen,
met name pas afgestudeerde jongeren (in
het jaar na beëindiging van hun studies)
en oudere werknemers (50+), voorziet de
Belgische wetgever wél in vakantierechten
ter aanvulling van een onvolledig aantal
betaalde vakantiedagen, waarbij er een
uitkering wordt betaald ten laste van de
werkloosheidsverzekering:
a. jeugdvakantie
Jeugdige werknemers hebben niet alleen
recht op een aantal vakantiedagen en
vakantiegeld in verhouding tot het aantal
arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen tijdens
het vakantiedienstjaar, maar kunnen onder
bepaalde voorwaarden ook aanspraak maken
op een aantal bijkomende vakantiedagen
met een maximum van 4 vakantieweken.
Telkens als zij die bijkomende dagen
opnemen, kunnen zij aanspraak maken op een
jeugdvakantievergoeding uitbetaald door de
RVA.

b. seniorvakantie
Oudere werknemers vanaf 50 jaar hebben
tijdens het eerste vakantiejaar dat volgt op het
jaar waarin zij volledig werkloos of ongeschikt
waren recht op een aantal vakantiedagen
en vakantiegeld in verhouding tot het aantal
arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen tijdens
het vakantiedienstjaar. Tevens kunnen zij onder
bepaalde voorwaarden aanspraak maken op
een aantal bijkomende vakantiedagen met een
maximum van 4 vakantieweken. Telkens als
zij die bijkomende dagen opnemen, kunnen
zij aanspraak maken op een seniorvakantieuitkering ten laste van de RVA.
c. combinatie van jeugd– en seniorvakantie met
aanvullende vakantie
De systemen van jeugd- en seniorvakantie
zoals hoger besproken blijven apart bestaan,
naast het recht op aanvullende vakantie. De
RVA aanvaardt dat beide systemen worden
gecombineerd.
let op!
De jeugd- en seniorvakantie kunnen, net
als het recht op aanvullende vakantie, pas
worden opgenomen indien alle wettelijke
vakantiedagen zijn uitgeput.
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04 klein verlet
Klein verlet of ‘kort verzuim’ is het geoorloofde
arbeidsverzuim van korte duur om te voldoen
aan een wettelijk voorschrift, of wegens
bepaalde omstandigheden in het particuliere
leven van de werknemer.

wel recht op klein verlet en kan het
worden gecumuleerd met het klein verlet
voor het overlijden van het kind. Het
recht op vaderschapsverlof geldt ook
voor de meeouder. Dat is de persoon
die niet de vader is van het kind, maar
De erkende redenen voor kort verzuim zijn de
gehuwd is, wettelijk samenwoont of
volgende:
gedurende drie jaar onafgebroken
1.		 Huwelijk van de werknemer
samenwoont met de moeder van
• twee dagen door de werknemer te kiezen
het kind. Die meeouder komt pas in
tijdens de week waarin de gebeurtenis
aanmerking voor het verlof indien
plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende
de afstamming van vaderszijde niet
week. Onder gebeurtenis verstaat men
vaststaat. De werkneemster die recht
zowel het burgerlijke als het kerkelijke
heeft op moederschapsverlof kan voor
huwelijk (van welke godsdienst ook). De
eenzelfde kind geen geboorteverlof
werknemer dient derhalve zijn keuze te
opnemen. Indien de meeouder het
maken.
kind ook adopteert, wordt het genoten
2.		 Huwelijk van een kind van de werknemer
geboorteverlof afgetrokken van het
of diens echtgeno(o)t(e); van een broer,
adoptieverlof. De werknemer die het
zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de
geboorteverlof geniet, is beschermd
vader, moeder, schoonvader, stiefvader,
tegen ontslag: de werkgever mag de
schoonmoeder, stiefmoeder, van een
arbeidsovereenkomst niet om reden
kleinkind van de werknemer
van het verlof eenzijdig beëindigen
• de dag van het huwelijk.
gedurende de periode vanaf de
3.		 Priesterwijding of intrede in het klooster
schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden
van een kind van de werknemer of diens
na die kennisgeving.
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster,
5.		 Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van
schoonbroer, schoonzuster van de
een kind van de werknemer of diens
werknemer
echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder,
 • de dag van de plechtigheid.
schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of
4.		 Vaderschapsverlof (ook: geboorteverlof)
stiefmoeder van de werknemer
• tien dagen door de werknemer te
• drie dagen door de werknemer te kiezen
kiezen binnen vier maanden te rekenen
tijdens de periode welke begint met de
vanaf de dag van de geboorte van een
dag van het overlijden en eindigt met de
kind waarvan de verwantschap langs
dag van de begrafenis.
vaderszijde vaststaat. Voor de eerste
6.		 Overlijden van een broer, zuster,
drie dagen behoudt de werknemer zijn
schoonbroer, schoonzuster,
loon; de overige dagen worden ten
overgrootvader, overgrootmoeder,
laste genomen door het ziekenfonds
grootvader, grootmoeder, kleinkind,
in het kader van de ziekte- en
achterkleinkind, schoonzoon of
invaliditeitsverzekering.
schoondochter die bij de werknemer
		 Een miskraam (na zwangerschap van
inwoont
minder dan 180 dagen) opent geen recht
• twee dagen door de werknemer te kiezen
op klein verlet. Voor een doodgeboren
in de periode welke begint met de dag
kind na 180 dagen zwangerschap
van het overlijden en eindigt met de dag
ontstaat er in hoofde van de werknemer
van de begrafenis.
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7.		 Overlijden van een broer, zuster,
schoonbroer, schoonzuster, overgroot
vader, overgrootmoeder, grootvader,
grootmoeder, kleinkind, achterkleinkind,
schoonzoon of schoondochter die niet bij
de werknemer inwoont
• de dag van de begrafenis.
8.		 Plechtige communie van een kind van de
werknemer of diens echtgeno(o)t(e)
• de dag van de plechtigheid;
• de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat aan of volgt op de dag van
de plechtigheid wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag, of
een gewone inactiviteitdag. Wanneer
meerdere kinderen van de werknemer op
dezelfde dag hun plechtige communie
doen, heeft de werknemer slechts recht
op één dag klein verlet.
9.		 Deelname van een kind van de werknemer
of diens echtgeno(o)t(e) aan het feest
van de ‘vrijzinnige jeugd’ waar dit feest
plaatsheeft
• de dag van de plechtigheid;
• de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat aan of volgt op de
dag van de plechtigheid wanneer die
samenvalt met een zondag, een feestdag
of een gewone inactiviteitsdag. Wanneer
meerdere kinderen van de werknemer op
dezelfde dag deelnemen aan het feest,
heeft de werknemer slechts recht op één
dag klein verlet.
10. Bijwonen van een bijeenkomst van een
familieraad, bijeengeroepen door de
vrederechter
• de nodige tijd met een maximum van
één dag.
11. Deelname aan een jury, oproeping als
getuige voor de rechtbank of persoonlijke
verschijning op aanmaning van de
arbeidsrechtbank
• de nodige tijd met een maximum van
vijf dagen. Persoonlijke verschijningen
voor een andere rechtbank zoals voor
een echtscheiding, huurcontract,
verkeersboetes, enz. openen
daarentegen geen recht op klein verlet.
12. Uitoefening van het ambt van bijzitter in
een hoofdstembureau of enig stembureau
bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen
• de nodige tijd.
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13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in
een hoofdbureau voor stemopneming
bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen
• de nodige tijd met een maximum van vijf
dagen.
14. Adoptie van een kind. Dit recht houdt in dat
de werknemer het recht heeft om van het
werk afwezig te zijn voor het onthaal van
een kind in zijn gezin in het kader van een
adoptie
• maximaal zes aaneengesloten weken
als het kind bij het begin van het
adoptieverlof de leeftijd van drie jaar niet
heeft bereikt, en maximaal vier weken
als het kind wel de leeftijd van drie jaar
heeft bereikt. De uitoefening van het
recht op adoptieverlof neemt echter
steeds een einde op het moment waarop
het kind de leeftijd van acht jaar heeft
bereikt (ook wanneer deze verjaardag
tijdens de opname van het verlof valt).
Het adoptieverlof moet aanvangen
binnen twee maanden volgend op het
daadwerkelijk onthaal van het kind in
het gezin van de werknemer. Tijdens
de eerste drie kalenderdagen van het
adoptieverlof heeft de werknemer recht
op het behoud van zijn normale loon
ten laste van de werkgever. Tijdens de
rest van het adoptieverlof ontvangt
de werknemer geen loon, maar wordt
hem een uitkering toegekend via het
ziekenfonds in het kader van de ziekteen invaliditeitsverzekering.
15. Verblijf van de dienstplichtige werknemer
in een rekruterings- en selectiecentrum
of in een militair hospitaal ten gevolge
van zijn verblijf in een rekruterings- en
selectiecentrum.
• de nodige tijd met een maximum van
drie dagen.
16. Verblijf van de werknemergewetensbezwaarde op het Bestuur
van de medische expertise of in één
van de verplegingsinrichtingen, die
overeenkomstig de wetgeving houdende
het statuut van de gewetensbezwaarden
door de Koning zijn aangewezen.
• de nodige tijd met een maximum van
drie dagen.
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opmerking
De regeling betreffende het klein verlet voorziet
in vele gevallen dat de persoon met wie de
werknemer wettelijk samenwoont, wordt
gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de
werknemer.
Onder wettelijke samenwoning wordt
verstaan de toestand van samenleven
van twee personen die de verklaring van
wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij
de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeenschappelijke woonplaats. Ook
het huwelijk tussen personen van hetzelfde
geslacht opent het recht op klein verlet.
Binnen de verschillende paritaire comités kan
evenwel een andere omschrijving gegeven
worden aan het begrip partner. Sommige
paritaire comités voorzien dan weer helemaal
niet in een gelijkstelling van de partner met de
echtgeno(o)t(e).

deeltijdse werknemers
Deeltijdse werknemers hebben eveneens
recht op klein verlet, doch enkel en alleen
voor de dagen die samenvallen met een
gewone activiteitsdag. Wanneer de deeltijdse
werknemer de mogelijkheid heeft vrij te kiezen
binnen een bepaalde periode welke dag of
dagen hij verlof neemt, dan heeft hij ook die
vrije keuze.
Om aanspraak te kunnen maken op klein
verlet, moet de werknemer zijn werkgever
vooraf verwittigen en moet hij het klein verlet
gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd
is. De gebeurtenis moet samenvallen met een
normale activiteitsdag.
voorbeeld
Tom werkt als deeltijdse werknemer op
maandag en vrijdag. Indien Toms grootvader
zou overlijden op vrijdag en de begrafenis
vindt plaats op donderdag, kan Tom slechts op
maandag het klein verlet opnemen.

De hierboven opgesomde regels gelden
als wettelijk minimum. Er zijn evenwel heel
wat paritaire comités die andere redenen
opsommen of langere afwezigheden toestaan.

05 dwingend verlof
Om het hoofd te bieden aan een niet te
voorziene gebeurtenis, die losstaat van het
werk en die de dringende en noodzakelijke
tussenkomst vergt van de werknemer en dit
voor zover de aanwezigheid op het werk de
tussenkomst van de werknemer onmogelijk
maakt, kan de werknemer onder bepaalde
voorwaarden bij zijn werkgever een aanvraag
tot onbetaald verlof indienen.
Komen in aanmerking als dwingende reden:
–		de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie
overkomen aan een persoon die onder
hetzelfde dak woont als de werknemer, zoals
echtgenote of partner, kinderen, ouders,
grootouders enz.;
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–		de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie
van een niet-inwonende bloed- of
aanverwant zoals een ouder, schoonouder,
een kind, schoonkind voor zover de
tussenkomst van de werknemer dringend
en noodzakelijk is en de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst onmogelijk is;
–		de ernstige materiële schade aan de
bezittingen van de werknemer, zoals de
schade aan de woning door brand of een
natuurramp;
–		het bevel tot verschijning in persoon in een
rechtszitting wanneer de werknemer partij
is in het geding. De rechtbank moet echter
uitdrukkelijk de verschijning in persoon
bevelen. Een vrijwillige verschijning voor een
rechtbank geeft geen recht op verlof.
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Op sectoraal vlak of op ondernemingsniveau
of in gemeen akkoord tussen werkgever en
werknemer kunnen andere gebeurtenissen
worden vastgesteld. Dergelijke akkoorden
kunnen ook voorzien in de betaling van een
aantal van deze afwezigheidsdagen.
De duur van de afwezigheid is beperkt tot tien
arbeidsdagen per kalenderjaar. Voor deeltijdsen
wordt de maximumduur herleid in verhouding
tot de gepresteerde arbeidsduur.

voorbeeld
Een halftijdse werknemer kan dus maximaal vijf
arbeidsdagen per kalenderjaar opnemen.
Om recht te hebben op dwingend verlof moet
de werknemer de werkgever vooraf of in ieder
geval zo snel mogelijk verwittigen. Voor zover
dit niet voorzien is in het arbeidsreglement, kan
de werkgever het bewijs eisen van het bestaan
van de dwingende reden.

06 pleegzorgverlof
Het betreft een verlof dat de werknemer moet
–		alle soorten zittingen bij de gerechtelijke en
toelaten afwezig te zijn van zijn werk gedurende
administratieve overheden die bevoegd zijn
maximum zes dagen per jaar om pleegzorgen
voor het pleeggezin;
te verstrekken aan de perso(o)n(en) die in zijn
–		de contacten van de pleegouder of het
gezin geplaatst is/zijn. Indien het pleeggezin
pleeggezin met de ouders of met de voor
bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn
het pleegkind en de pleeggast belangrijke
aangesteld als pleegouder, dienen deze dagen
derden;
onder hen te worden verdeeld.
–		de contacten met de dienst voor pleegzorg.
Dankzij dit verlof kan de werknemer zijn
verplichtingen en opdrachten in het kader van
het pleegouderschap vervullen of het hoofd
bieden aan situaties die voortvloeien uit de
plaatsing in zijn gezin van één of meerdere
personen die in het kader van die pleegzorg
aan hem zijn toevertrouwd.
De werknemer moet wel aangesteld zijn als
pleegouder door de rechtbank, door een door
de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg,
door de dienst van de l’Aide à la Jeunesse of door
het Comité Bijzondere Jeugdzorg.
Het kan hier gaan om de plaatsing van
minderjarigen of van gehandicapten.
De duur van de afwezigheid mag zes dagen
per kalenderjaar niet overschrijden. Het betreft
een krediet per gezin. Indien het pleeggezin
bestaat uit twee werknemers, die beiden zijn
aangesteld als pleegouders, dienen deze dagen
onder hen te worden verdeeld.
Enkel de volgende gebeurtenissen openen het
recht op dit krediet:
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Voor andere situaties kan het recht op
pleegzorgverlof slechts worden toegestaan
op twee voorwaarden, nl. een attest van de
bevoegde plaatsingsdienst kunnen voorleggen
dat duidelijk de reden omschrijft waarom
afwezigheid op het werk nodig is en voor zover
deze ingeroepen reden niet reeds gedekt is door
een geval van dwingende redenen (zie punt 3.5).
De werknemer is verplicht om zijn werkgever
minstens twee weken vooraf in te lichten, hem
het bewijs te leveren dat hij als pleegouder
werd aangesteld en de afwezigheid te
gebruiken voor het opgegeven doel.
De werkgever kan het bewijs eisen van
die gebeurtenis. Indien men binnen het
pleeggezin samen met een andere werknemer
werd aangesteld, moet de werknemer
die pleegzorgverlof wenst op te nemen
zijn werkgever ook een verklaring op eer
overhandigen met de verdeling van het aantal
dagen afwezigheid tussen beide personen.
Het pleegzorgverlof opent geen recht op loon.
De werknemer kan wel een uitkering bekomen
vanwege de RVA.
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04
01 afwezigheid
wegens ziekte.
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inleiding
Ziek zijn is voor niemand fijn, niet
voor de zieke werknemer, noch
voor de werkgever. Deze laatste
is namelijk plots en vaak onverwacht genoodzaakt om het dagelijks leven in zijn onderneming
opnieuw te organiseren.
Bovendien heeft een zieke
werknemer directe financiële
gevolgen voor een werkgever,
die aldus een gewaarborgd loon
moet betalen en productieverlies
lijdt. Vaak dient ook nog eens
extra loon betaald te worden
voor het aantrekken van een vervanger, bijvoorbeeld een uitzendkracht.
Bovendien kan absenteïsme om
medische redenen een weerslag hebben op de kwaliteit van
het werk. De zieke werknemer
is immers doorgaans de ideale
persoon voor de uitoefening
van een bepaalde functie. De
afwezigheid van een werknemer
kan tevens tot wrevel leiden bij
de andere werknemers, die weer
een extra tandje moeten bij
steken.

Het is dus van groot belang om
in een onderneming elke soort
van misbruik en verzuimcultuur
te vermijden. Zo wordt belet
dat werknemers zich te gemakkelijk een dag afwezig melden.
Een werkgever dient dan ook
accuraat op te treden tegen
onrechtmatige afwezigheden en
geveinsde ziektes.
In dit hoofdstuk worden eerst
kort enkele arbeidsrechtelijke
regels doorgenomen inzake de
afwezigheid van werknemers.
Hierna onderscheiden we de
volgende drie typegevallen:
1° de gewettigde afwezigheid
van een werknemer wegens
ziekte;
2° de ongerechtvaardigde afwezigheid van een werknemer;
3° het laattijdig aankomen op het
werk.
Vervolgens wordt aangegeven
wat de actiemogelijkheden zijn
tegen onrechtmatig verzuim.

01 de gewettigde afwezigheid
van een werknemer
wegens ziekte

A. de verplichtingen van een werknemer
a. verwittigingsplicht
Krachtens artikel 31 van de Wet op de
Arbeidsovereenkomsten heeft de werknemer
de verplichting om zijn werkgever onmiddellijk
te verwittigen van zijn arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte of ongeval.
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In de rechtspraak en de rechtsleer wordt
aangenomen dat de term ‘onmiddellijk’
soepel geïnterpreteerd dient te worden en
wordt verondersteld dat de verwittiging
uiterlijk vóór het einde van de eerste dag
arbeidsongeschiktheid dient te gebeuren.
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De wijze waarop de verwittiging dient te
gebeuren, is niet door de wet omschreven.
De verwittiging kan dan ook op verschillende
manieren gebeuren: telefonisch, schriftelijk of
door derden.
De Wet van 26 december 2013 op het
eenheidsstatuut bestraft de werknemer die
zijn werkgever te laat verwittigt door hem
het gewaarborgd loon, voorafgaand aan de
verwittiging, te ontzeggen. Dat is uiteraard
niet het geval indien de werknemer in de
onmogelijkheid was om te verwittigen. Het
zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het geval
waarin de werknemer in een noodsituatie
is opgenomen in het ziekenhuis zonder dat
iemand onmiddellijk op de hoogte is gebracht.
In dat geval is er sprake van overmacht
die de werknemer belet om zijn werkgever
onmiddellijk op de hoogte te brengen van
zijn afwezigheid en is de sanctie niet van
toepassing.

Bij ontstentenis van een dergelijk voorschrift
dient slechts een geneeskundig getuigschrift
overgemaakt te worden als de werkgever hier
uitdrukkelijk om verzoekt. De werknemer dient
het getuigschrift aan de werkgever op te sturen
of in de onderneming af te geven, binnen twee
werkdagen vanaf de dag van ongeschiktheid of
de dag van de ontvangst van het verzoek van
de werkgever tot afgifte van een certificaat,
tenzij een andere termijn werd vastgesteld door
een cao of het arbeidsreglement.
Het medisch certificaat dient melding te maken
van het feit van de arbeidsongeschiktheid,
alsmede van de waarschijnlijke duur ervan,
en of de werknemer zich met het oog op de
controle al dan niet naar een andere plaats
mag begeven. Indien de werknemer nalaat om
een dergelijk medisch getuigschrift binnen
de gestelde termijn voor te leggen, dient hem
geen gewaarborgd loon te worden betaald voor
de dagen die aan de afgifte van het medisch
getuigschrift voorafgaan.

b. medisch certificaat
De werknemer dient zijn arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van ziekte of ongeval te
rechtvaardigen door middel van een
medisch certificaat, als een collectieve
arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement
dit voorschrijft.

De werknemer is ontheven van de voornoemde
verplichting in geval van overmacht. Als
overmacht kan in deze context bestempeld
worden: het feit dat men zo ziek is dat men
werkelijk in de absolute onmogelijkheid
is om zich rekenschap te geven van zijn
verplichtingen (arbeidshof Luik 5 december
1978, Jur. Luik 1979, 212).

B. de verplichtingen van de werkgever
In geval van schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst wegens ziekte heeft
de werknemer recht op een gewaarborgd loon
van zijn werkgever. De voorwaarden en de
modaliteiten van het gewaarborgde loon zijn
verschillend voor werklieden, bedienden en
dienstboden.

Eveneens vermeldenswaardig is het feit dat
arbeiders pas aanspraak kunnen maken
op gewaarborgd loon zodra zij zonder
onderbreking gedurende ten minste één
maand in dienst zijn bij de werkgever. Voor
bedienden die zijn aangeworven voor een
bepaalde duur van minder dan drie maanden
of voor een duidelijk omschreven werk waarvan
Belangrijk om te vermelden is dat de Wet op
de uitvoering normaal een tewerkstelling
het eenheidsstatuut van 26 december 2013
van minder dan drie maanden vereist, geldt
een einde heeft gemaakt aan de toepassing
dezelfde regel. Onder maand anciënniteit wordt
van de carensdag, waardoor alle werknemers
een kalendermaand verstaan. Bijvoorbeeld
op heden recht hebben op gewaarborgd loon
van dag 1 van de maand tot dag 30 of 31 van
vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. die maand of, ander voorbeeld, van dag 7 van
de maand tot dag 6 van de volgende maand.
Bedienden die werden aangeworven met een
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arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur,
voor een bepaalde duur van ten minste drie
maanden of voor een duidelijk omschreven
werk waarvan de uitvoering normaal een
tewerkstelling van ten minste drie maanden
vereist, geldt daarentegen dat zij recht
hebben op gewaarborgd loon, ongeacht hun
anciënniteit.
Wanneer de werknemer aanspraak kan
maken op gewaarborgd loon, heeft hij
recht op het gewaarborgd loon tijdens
de eerste 30 kalenderdagen van zijn
arbeidsongeschiktheid. De betaling van
het gewaarborgd loon door de werkgever
tijdens deze eerste 30 kalenderdagen van de
arbeidsongeschiktheid kan als volgt worden
samengevat:

de 15e dag een aanvulling betaalt op wat het
ziekenfonds toekent aan de arbeider.
Opgelet, de arbeider heeft slechts recht op
zijn gewaarborgd loon voor de gebruikelijke
activiteitsdagen waarvoor hij aanspraak had
kunnen maken op zijn bezoldiging. Hij heeft
bijvoorbeeld geen recht op zijn gewaarborgd
loon op de zaterdagen en de zondagen in
een klassieke situatie van 5 werkdagen per
week van maandag tot vrijdag, hij heeft geen
recht op zijn gewaarborgd loon op dagen van
tijdelijke werkloosheid en hij heeft niet langer
recht op zijn gewaarborgd loon op collectieve
sluitingsdagen van de onderneming voor
jaarlijkse vakantie.

Gewaarborgd loon van arbeiders

Dag 1 tot dag 7: De
werkgever betaalt 100%
van het normale loon.

Dag 8 tot dag 14:
De werkgever
betaalt 85,88% van
het normale loon.

Dag 15 tot dag 30:
Het ziekenfonds betaalt 60% van het loon, begrensd tot het
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde loon.
De werkgever betaalt 25,88% van het deel van het loon dat de
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde grens
niet overschrijdt en 85,88 % van het loon dat deze grens
overschrijdt.
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Gewaarborgd loon van bedienden
Dag 1 tot dag 30: De werkgever betaalt 100% van het normale loon.
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De bediende heeft recht op zijn gewone loon
tijdens de eerste 30 kalenderdagen van zijn
arbeidsongeschiktheid. In de praktijk geldt
dat ook voor de arbeider. De regels met
betrekking tot het gewaarborgd loon van de
arbeider hebben tot gevolg dat er hem een
gewaarborgd loon wordt toegekend dat gelijk
is aan het nettobedrag van de bezoldiging die
hij zou hebben verdiend als hij had kunnen
werken. De percentages zijn te verklaren
door het feit dat de werkgever vrijgesteld is
van de betaling van sociale bijdragen op het
gewaarborgd loon van de arbeider vanaf de
8e dag en door het feit dat de werkgever vanaf
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Het gewaarborgd loon van werknemers met
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
van minder dan 3 maanden en van werknemers
die worden aangeworven voor een duidelijk
omschreven werk waarvan de uitvoering
normaal een tewerkstelling van minder dan
drie maanden vereist, wordt op dezelfde
manier berekend als voor arbeiders, met dien
verstande dat de percentages van 85,88% en
25,88% worden vervangen door respectievelijk
86,93% en 26,93% (de reden hiervoor is dat de
socialezekerheidsbijdragen die de werkgever
verschuldigd is - waarvan hij in dit verband is
vrijgesteld - niet helemaal hetzelfde zijn in het
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geval van een arbeider en in het geval van een
bediende).
Tot slot moet worden opgemerkt dat wanneer
twee arbeidsongeschiktheden elkaar zonder
onderbreking opvolgen, er slechts één
periode van arbeidsongeschiktheid is en het
gewaarborgd loon niet opnieuw verschuldigd is
(alleen het eventuele saldo is verschuldigd).

Het gewaarborgd loon is evenmin opnieuw
verschuldigd wanneer een nieuwe
arbeidsongeschiktheid zich voordoet binnen
14 dagen na het einde van een periode van
arbeidsongeschiktheid die aanleiding heeft
gegeven tot de betaling van een gewaarborgd
loon, tenzij:
–		het recht op gewaarborgd loon niet volledig
is uitgeput tijdens de eerste periode van
ongeschiktheid;
–		de werkgever aan de hand van een
medisch certificaat staaft dat deze nieuwe
arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een
andere ziekte of aan een ander ongeval.

C. rechten van de werkgever
a. controlerecht
De werkgever heeft het recht om de
gegrondheid van het ingediende medische
attest op elk ogenblik te laten controleren door
een door hem vrij gekozen arts. Krachtens
de Wet van 13 juni 1999 betreffende de
controlegeneeskunde moet de controlearts
een arts zijn die gerechtigd is om de
geneeskunde uit te oefenen, en moet hij
vijf jaar ervaring hebben als huisarts of een
daarmee vergelijkbare ervaring. Bij elke
opdracht moet de controlearts een verklaring
van onafhankelijkheid ondertekenen, waarmee
bevestigd wordt dat hij volledig onafhankelijk
is ten aanzien van de werkgever en de te
onderzoeken werknemer.
De werknemer is verplicht om zich door deze
aangestelde arts te laten onderzoeken.
In principe moet de werknemer zich bij de
controlearts aanbieden, tenzij de gezondheid
van de werknemer dat niet toelaat. De controle
kan op normale uren gebeuren, weliswaar ook
op zon- en feestdagen.

7 uur en 20 uur bevinden, gedurende hetwelk
de werknemer zich in zijn woonplaats of een
aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats
ter beschikking houdt voor een bezoek van
een controlearts. Dit dient te gebeuren in een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten hetzij
in een paritair comité of subcomité, hetzij buiten
een paritair orgaan, of in het arbeidsreglement.
Het recht op gewaarborgd loon voor de dagen
voorafgaand aan deze controle kan worden
ontzegd aan de werknemer die zich zonder
wettige reden aan deze controle onttrekt. De
werknemer zou immers een gerechtvaardigde
reden kunnen aanvoeren om zijn afwezigheid
tijdens de vastgestelde periode van de dag te
verklaren. De werknemer zou zich bijvoorbeeld
kunnen beroepen op zijn ziekenhuisopname,
op het feit dat hij op raadpleging was bij een
behandelend arts of dat hij in de apotheek was
om dringende geneesmiddelen te kopen. In
deze gevallen kan het feit dat de werknemer
niet beschikbaar was, niet worden beschouwd
als een daad die bedoeld is om te ontsnappen
aan de medische controle en dus is de sanctie
niet van toepassing.

We moeten er ook op wijzen dat de periode
van beschikbaarheid het recht van de
werkgever om de werknemer tijdens de hele
arbeidsongeschiktheidsperiode te controleren
en de verplichting van de werknemer om zich
Sinds 1 januari 2014 genieten de werkgevers de aan deze controles te onderwerpen, niet mag
mogelijkheid om een dagdeel te bepalen van
aantasten, behalve om een gerechtvaardigde
maximaal 4 aaneengesloten uren die zich tussen reden.
De werkgever dient in te staan voor de kosten
van deze controle, alsook voor de eventuele
reiskosten van de werknemer.
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In de praktijk stellen we vast dat wanneer een
bedrijf een politiek van systematische controle
gaat invoeren, dit vaak tot spectaculaire
dalingen leidt van het aantal ziektedagen.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
de werkgever ervoor dient te zorgen dat er
geen vast patroon zit in de controles (bv. niet
telkens een controle op de eerste dag van de
arbeidsongeschiktheid).
Als de controlearts constateert dat de
werknemer wel degelijk arbeidsgeschikt is, zijn
er twee mogelijkheden:
•		de werknemer kan dit aanvaarden en
onmiddellijk het werk hervatten;
•		de werknemer kan de bevindingen van de
controlearts betwisten, wat er uiteindelijk
toe kan leiden dat een procedure wordt
opgestart voor de arbeidsrechtbank, of dat
een derde arts als scheidsrechter aangesteld
dient te worden. Merk op dat het sneller en
goedkoper is om gebruik te maken van de
arbitrageprocedure dan van de gerechtelijke
procedure.
		
		Deze scheidsrechter kan door de partijen bij
gemeenschappelijk akkoord vrij aangeduid
worden. Bij gebrek aan een akkoord kan
de meest gerede partij binnen twee dagen
nadat de controlearts zijn bevindingen
heeft overhandigd, eenzijdig een artsscheidsrechter aanduiden. Deze arts
moet voorkomen op de officiële lijst van
artsen-scheidsrechters. Deze lijst wordt
samengesteld, bewaard en ter beschikking
gehouden door de Administratie van de
arbeidshygiëne en -geneeskunde van het
ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. De
lijst van de artsen-scheidsrechters kan online
geconsulteerd worden op de website www.
werk.belgie.be.
		De arts-scheidsrechter dient een beslissing
te nemen binnen drie werkdagen na zijn
aanstelling. De beslissing is definitief en
bindt beide partijen. De kosten van de
procedure en de verplaatsingskosten van
de werknemer vallen ten laste van de
verliezende partij.
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opgelet:
Indien een controlearts oordeelt dat de
werknemer arbeidsgeschikt is, kan hij niet
worden gedwongen om terug aan het werk
te gaan. Het oordeel van de behandelende
arts en het oordeel van de controlearts
zijn namelijk evenwaardig. Indien de
werknemer thuis blijft, is hij m.a.w. niet
onwettig afwezig. Aan de andere kant dient
een werkgever in voorkomend geval niet
langer het gewaarborgd loon te betalen.
Vanaf de datum van het eerste medisch
controleonderzoek kan aan de werknemer
immers het voordeel van het gewaarborgd loon
geweigerd worden, met uitzondering van de
arbeidsongeschiktheidsperiode waarvoor er
geen betwisting is. Onverminderd deze regel is
het gewaarborgd loon echter verschuldigd voor
de erkende arbeidsongeschiktheidsperiode
van de werknemer na de beslechting van het
geschil.
b. recht om de werknemer te ontslaan
Vaak heerst het misverstand dat men een zieke
werknemer niet mag ontslaan. Het Belgisch
arbeidsrecht kent echter geen bijzondere
ontslagbescherming toe aan een werknemer
die arbeidsongeschikt is. De werkgever
dient dan natuurlijk wel de gebruikelijke
opzeggingsvergoeding te betalen, rekening
houdend met anciënniteit, loon, leeftijd en
functie. Met betrekking tot de anciënniteit
dient trouwens opgemerkt te worden dat deze
doorloopt tijdens een ziekteperiode.
Let wel, sommige rechtspraak is van
oordeel dat het ontslag tijdens een periode
van arbeidsongeschiktheid misbruik van
ontslagrecht uitmaakt, en dat bovenop de
normale verbrekingsvergoeding een extra
schadevergoeding betaald moet worden.
Daarnaast dient men ook steeds in het
achterhoofd te houden dat een werknemer,
sinds april 2014 en overeenkomstig cao 109,
steeds het recht heeft om de motivering van
het ontslag te vragen. Indien een ontslag niet
objectief kan worden gemotiveerd, riskeert
men een schadevergoeding van minimum 3 tot
maximum 17 weken loon te moeten betalen
wegens kennelijk onredelijk ontslag. Bovendien
is het overeenkomstig de Antidiscriminatiewet
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van 10 mei 2007 verboden om iemand anders
te behandelen wegens zijn/haar huidige en/of
toekomstige gezondheidstoestand, op straffe
van een schadevergoeding van 6 maanden
loon. Het is dus aangeraden om voorzichtigheid
aan de dag te leggen bij de motivering van het
ontslag.
Bij wijze van voorbeeld oordeelde de
arbeidsrechtbank van Antwerpen (9
december 2015, rolnr. 14/7.065/A) dat het
ontslag van een werknemer tijdens zijn
arbeidsongeschiktheidsperiode in dat
geval kennelijk onredelijk was en kende ze
aan de werknemer een vergoeding toe die
overeenkwam met 8 weken bezoldiging op
basis van cao 109. De werkgever had het
ontslag gemotiveerd op basis van het feit dat
de langdurige afwezigheid van de werknemer
een weerslag had gehad op de werklast van
zijn collega’s, vooral gezien de drukke periode,
en dat dit niet langer houdbaar was. Bovendien
baseerde de werkgever zich op het feit dat
de werknemer had laten weten dat hij niet
van plan was om het werk te hervatten na zijn
arbeidsongeschiktheidsperiode. De rechtbank
was dus van oordeel dat de werkgever geen
enkel bewijs leverde van het feit dat de werking
van de onderneming (tijdelijke toename van
de werklast) niet had kunnen worden beheerst
door de werknemer bij zijn terugkeer. Volgens
de rechtbank leverde de werkgever ook geen
bewijs dat het ontslag noodzakelijk was om de
werklast aan te pakken en om een vervanger te
kunnen vinden. De rechtbank was bovendien
van oordeel dat uit het dossier hoogstens
blijkt dat de werknemer eventueel van plan
was om zijn resterende verlofdagen op te
nemen na zijn ziekte, wat niet abnormaal is.
Elke normaal voorzichtige werkgever had zich,
volgens de rechtbank, de moeite getroost
om uitdrukkelijk inlichtingen in te winnen bij
de werknemer in verband met zijn plannen
inzake een hervatting van het werk na de
arbeidsongeschiktheidsperiode (des te meer
omdat hij nog resterende verlofdagen had)
vooraleer een beslissing tot ontslag te nemen.
Nog bij wijze van voorbeeld oordeelde het
arbeidshof van Luik (arrest van 13 februari
2020) dat het ontslag van een werknemer
om reden van herhaalde gerechtvaardigde
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afwezigheden een onrechtstreekse
discriminatie vormde op grond van de
handicap van de werknemer, want de
afwezigheden van de werknemer waren in
realiteit te wijten aan een chronische ziekte die
een handicap vormde, met name een zieke
die chronische vermoeidheid veroorzaakt. De
werkgever had het ontslag gemotiveerd door
te wijzen op de steeds vaker voorkomende/
langere en gerechtvaardigde afwezigheden
die de organisatie van de onderneming
aantastten. Het Hof herinnerde eraan dat er
geen sprake kon zijn van discriminatie als het
onrechtstreekse onderscheid op basis van de
handicap objectief gerechtvaardigd was door
een legitieme doelstelling en als de middelen
om dit doel te bereiken, gepast en noodzakelijk
waren of wanneer was aangetoond dat geen
enkele redelijke aanpassing kon worden
ingevoerd. Het Hof heeft in aanmerking
genomen dat de kleine afwezigheden de
organisatie van de onderneming niet ernstig
hebben verstoord en dat tijdens de langere
afwezigheid de onderneming er ook in is
geslaagd om zich te organiseren, zoals
trouwens ook na het ontslag, door het werk
over meerdere personen te verdelen. Het
Hof oordeelde dat de werkgever geenszins
had aangetoond dat de laatste afwezigheid
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
geen verband hield met de handicap van de
werknemer en dat er geen bewijs was dat
er nog meer langere afwezigheden zouden
plaatsvinden. Het Hof kwam bijgevolg tot het
besluit dat de werkgever niet heeft aangetoond
dat er sprake was van een aanzienlijke
desorganisatie van de onderneming door de
afwezigheid van de werknemer of dat zijn
ontslag passend en noodzakelijk was om
deze vermeende desorganisatie te verhelpen.
Het Hof wees er in de tweede plaats op dat
de werkgever niet heeft aangetoond dat
zijn weigering om redelijke aanpassingen
te doen (halftijds) was ingegeven door het
onevenredige karakter van de last die een
dergelijke aanpassing voor hem zou betekenen:
de werkgever levert geen enkel bewijs om aan
te tonen dat hij zich in een lastige financiële
situatie bevond en dat een verlenging van
de reeds verkregen overheidssteun niet had
kunnen worden aangevraagd. De werkgever
werd bijgevolg veroordeeld tot de betaling
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van zes maanden loon als schadevergoeding
wegens discriminatie.
De versoepelde mogelijkheid om
een werknemer na 6 volle maanden
arbeidsongeschiktheid te ontslaan (voormalig
artikel 78 AOW), werd met ingang van 1 januari
2014 afgeschaft.
Alle volgende elementen zijn echter
momenteel vastgesteld: in geval van
ontslag loopt de opzeggingstermijn niet
tijdens de periodes van schorsing wegens
arbeidsongeschiktheid. We wijzen er wel op dat
wanneer een werknemer arbeidsongeschikt
wordt nadat de werkgever hem ervan in
kennis heeft gesteld de arbeidsovereenkomst
te beëindigen door middel van een
opzeggingstermijn, en de werkgever daarop
beslist om de arbeidsovereenkomst alsnog
te beëindigen met onmiddellijke ingang,
die werkgever dan het reeds betaalde
gewaarborgd loon mag aftrekken van de
verschuldigde opzeggingsvergoeding.
Voorbeeld: een werknemer wordt ontslagen
door middel van een opzeggingstermijn
van 30 weken met ingang op 2 maart
2020. Op 14 april 2020 wordt hij ziek en
is hij 15 dagen lang arbeidsongeschikt.
Tijdens deze ziekteperiode verbreekt
de werkgever de arbeidsovereenkomst
met onmiddellijke ingang. De werkgever
moet een verbrekingsvergoeding betalen
die overeenkomt met de resterende
opzeggingstermijn, verminderd met het
gewaarborgd loon dat hij aan deze werknemer
heeft betaald tijdens deze periode van
arbeidsongeschiktheid.

die moet aanvangen op 1 februari 2020 en
die twee maanden zal duren. De periode
waarin de opzegging mogelijk is, vangt aan
op 1 februari 2020 en eindigt op 29 februari
2020. Tijdens deze periode kan de werkgever in
principe de overeenkomst van bepaalde duur
enkel verbreken met een opzeggingsperiode
of met een overeenkomstige vergoeding.
Na 29 februari 2020 kan de werkgever de
overeenkomst van bepaalde duur zonder
vergoeding verbreken als de werknemer meer
dan zeven dagen ziek is.
Bij een overeenkomst voor een duur langer
dan drie maanden, mag een werkgever de
arbeidsovereenkomst beëindigen mits betaling
van een opzeggingsvergoeding wanneer
de werknemer meer dan zes maanden
arbeidsongeschikt is.
De te betalen vergoeding is in dat geval
gelijk aan het loon dat nog moest worden
uitbetaald tijdens de overeengekomen tijd
of tijdens de termijn die nog nodig is voor
de verwezenlijking van het werk (vergoeding
beperkt tot 3 maanden loon), onder aftrek van
hetgeen betaald werd sedert het begin van de
arbeidsongeschiktheid.
c. vaststelling overmacht wegens definitieve
arbeidsongeschiktheid

Het kan ook gebeuren dat de
arbeidsongeschiktheid van de werknemer
zo ernstig is dat ze in feite als definitief moet
worden beschouwd, waardoor elke verdere
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
onmogelijk is geworden. Definitieve
arbeidsongeschiktheid maakt automatisch
Bij overeenkomsten gesloten voor bepaalde
een einde aan de arbeidsovereenkomst met
tijd van minder dan drie maanden of voor
onmiddellijke ingang wegens overmacht
een duidelijk omschreven werk waarvan
zonder dat daarbij door een van de partijen een
de uitvoering normaal een tewerkstelling
opzeggingstermijn gepresteerd moet worden
van minder dan drie maanden vergt,
of een opzeggingsvergoeding moet worden
mag de werkgever de overeenkomst
betaald. Het moet worden onderstreept dat de
zonder vergoeding beëindigen bij
overmachtssituatie enkel maar mag worden
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of
beoordeeld op grond van de overeengekomen
ongeval die meer dan zeven dagen duurt. Een
arbeid. Met andere woorden: het moet voor
dergelijke verbreking zonder vergoeding is
de werknemer definitief onmogelijk zijn om
echter slechts mogelijk op voorwaarde dat ze
het overeengekomen werk uit te voeren. Het
plaatsvindt na afloop van de periode waarin
gaat dus niet om het niet kunnen uitvoeren van
een opzeg is toegestaan. Voorbeeld: de partijen een nieuwe taak die aan de werknemer werd
sluiten een overeenkomst van bepaalde duur
toevertrouwd omwille van zijn ziekte.
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Van belang was en is nog steeds dat diegene
die zich op de overmacht beroept (veelal de
werkgever) moet kunnen aantonen dat de
werknemer inderdaad definitief ongeschikt is
om het overeengekomen werk nog verder uit
te voeren. Over hoe dit bewijs moet geleverd
worden, bestaat nog steeds discussie en
onduidelijkheid.
In het verleden volstond meestal een medisch
attest van de behandelende arts dat zei dat
de werknemer definitief arbeidsongeschikt
was en een attest van de arbeidsarts dat deze
vaststelling bevestigde.
Sinds 9 januari 2017 kan een definitieve
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte
of ongeval echter nog slechts een einde
maken aan de arbeidsovereenkomst wegens
overmacht nadat het re-integratietraject,
zoals wordt uiteengezet in de Codex over het
welzijn op het werk, is beëindigd. Dat doet
echter geen afbreuk aan het recht om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen mits een
opzeggingstermijn wordt nageleefd of een
opzeggingsvergoeding wordt betaald.

Met de wet van 7 april wordt trouwens een
specifieke outplacementregeling ingevoerd
in geval van medische overmacht die door
de werkgever wordt vastgesteld na afloop
van een re-integratietraject. Deze regeling
is niet van toepassing als de werknemer
de medische overmacht vaststelt, noch als
beide partijen ze vaststellen. De werkgever
moet binnen vijftien dagen na het einde
van de arbeidsovereenkomst om reden van
medische overmacht schriftelijk een aanbod
van outplacement bezorgen aan de werknemer,
voor een waarde van 1.800 euro, voor minstens
30 uur tijdens een maximale periode van
3 maanden. Het voorgestelde outplacement
moet specifiek bedoeld zijn voor werknemers
met een gezondheidsprobleem. De werknemer
beschikt dan over 4 weken om het aanbod
schriftelijk te aanvaarden. Als de werknemer
niet reageert binnen die termijn, verliest hij zijn
recht op outplacement.

D. re–integratietraject
a. inleiding
De Codex Welzijn op het werk omvat een
re-integratietraject op maat, dat beoogt de reintegratie te bevorderen van de werknemer die
het overeengekomen werk niet kan uitoefenen,
door deze werknemer:
–		ofwel tijdelijk een aangepast of een
ander werk te geven in afwachting
van het opnieuw uitoefenen van zijn
overeengekomen werk;
–		ofwel definitief een aangepast of een ander
werk te geven indien de werknemer definitief
ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn
overeengekomen werk.
Het doel van het re-integratietraject is dat de
werknemer weer aan het werk gaat voor zijn
werkgever, het gaat dus wel degelijk om een reintegratie binnen de onderneming, ongeacht of
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de werknemer tijdelijk of permanent ongeschikt
is om zijn oorspronkelijke functie uit te oefenen.
Het re-integratietraject is niet van toepassing
op wedertewerkstelling bij arbeidsongeval of
beroepsziekte.
Het re-integratietraject is van toepassing
op werknemers uit de private sector en op
contractuelen uit de overheidssector. Het reintegratietraject is dus niet van toepassing op
ambtenaren.
b. starten van een re–integratietraject –
drie mogelijkheden
1)		De werknemer zelf, of zijn behandelend arts,
kunnen vragen om een re-integratietraject
te starten (ongeacht de duur van de
arbeidsongeschiktheid).
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2)		De adviserend arts van het ziekenfonds
zal uiterlijk twee maanden na de aangifte
van de arbeidsongeschiktheid nagaan
of een arbeidsongeschikte werknemer
in aanmerking komt voor re-integratie.
Als hij tot de conclusie komt dat dat
het geval is, zal hij het dossier van de
arbeidsongeschikte werknemer overmaken
aan de preventieadviseur-arbeidsarts.
3)		De werkgever kan ten slotte ook vragen
om een re-integratietraject te starten
op zijn vroegst vanaf vier maanden na
aanvang van de arbeidsongeschiktheid
van de werknemer, of vanaf het ogenblik
waarop de werknemer hem een attest
van zijn behandelend arts bezorgt waaruit
de definitieve ongeschiktheid om het
overeengekomen werk uit te voeren blijkt.
Er zijn geen formaliteiten om de opstart
van een re-integratie te vragen aan de
preventieadviseur-arbeidsarts. Een schriftelijke
aanvraag blijft natuurlijk aan te raden. Wanneer
de preventieadviseur-arbeidsarts aan aanvraag
ontvangt, brengt hij de andere betrokken
partijen op de hoogte.
c. re–integratiebeoordeling door de
preventieadviseur–arbeidsgeneesheer
De preventieadviseur-arbeidsarts zal
vervolgens de werknemer voor wie hij een reintegratieverzoek heeft ontvangen, uitnodigen
voor een re-integratiebeoordeling om:
–		na te gaan of de werknemer op termijn het
overeengekomen werk, eventueel mits een
aanpassing van de werkpost, opnieuw zal
kunnen uitoefenen;
–		de mogelijkheden voor re-integratie
te onderzoeken, op basis van de
arbeidscapaciteiten van de werknemer.
Met toestemming van de werknemer
pleegt de preventieadviseur-arbeidsarts
eventueel overleg met de behandelend arts
van de werknemer, de adviserend arts van
het ziekenfonds en eventueel ook andere
preventieadviseurs en personen die kunnen
bijdragen tot het slagen van de re-integratie.
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De preventieadviseur-arbeidsarts dient binnen
een termijn van 40 dagen na ontvangst van
het re-integratieverzoek een van de volgende
beslissingen te nemen en te vermelden op het
formulier voor de re-integratiebeoordeling.
1)		De mogelijkheid bestaat dat de werknemer
op termijn het overeengekomen werk kan
hervatten, eventueel mits aanpassing van
de werkpost, en de werknemer is in staat
om in tussentijd bij de werkgever een
aangepast of ander werk uit te voeren, zo
nodig mits aanpassing van de werkpost.
De preventieadviseur-arbeidsarts legt de
modaliteiten vast van het aangepaste of
andere werk, evenals van de aanpassing
van de werkpost. Op een door hem
vast te stellen tijdstip herbekijkt de
preventieadviseur-arbeidsarts het reintegratietraject.
2)		De mogelijkheid bestaat dat de werknemer
op termijn het overeengekomen werk kan
hervatten, eventueel mits aanpassing van
de werkpost, maar de werknemer is niet
in staat om in tussentijd bij de werkgever
enig aangepast of ander werk uit te voeren.
Op een door hem vast te stellen tijdstip
herbekijkt de preventieadviseur-arbeidsarts
het re-integratietraject.
3)		De werknemer is definitief ongeschikt om
het overeengekomen werk te hervatten,
maar is in staat om bij de werkgever een
aangepast of ander werk uit te voeren, zo
nodig mits aanpassing van de werkpost.
De preventieadviseur-arbeidsarts legt de
modaliteiten vast van het aangepaste of
andere werk, evenals van de aanpassing van
de werkpost.
4)		De werknemer is definitief ongeschikt om
het overeengekomen werk te hervatten en
is niet in staat om bij de werkgever enig
aangepast of ander werk uit te voeren.
5)		De preventieadviseur-arbeidsarts oordeelt
dat het om medische redenen niet
opportuun is een re-integratietraject te
starten. Het gaat bijvoorbeeld om het geval
waarbij de werknemer binnenkort een
operatie of een medische behandeling zal
ondergaan. Hij herbekijkt elke twee maanden
de mogelijkheden voor het starten van het
re-integratietraject. Deze beslissing kan niet
worden genomen voor re-integratietrajecten
gestart op verzoek van de adviserend arts.
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De fasen van de opstart van het re-integratietraject tot de evaluatie van de re-integratie kunnen
als volgt worden samengevat:

initiatief:
werknemer (al dan niet samen met de
behandelende arts)
adviseren arts van het ziekenfonds
(uiterlijk twee maanden na de aangifte
van arbeidsongeschiktheid)
werkgever (ten vroegste vier maanden na
het begin van de arbeidsongeschiktheid
of wanneer de werknemer hem
een medisch attest van definitieve
ongeschiktheid bezorgt)

a) mogelijkheid
dat de werknemer
op termijn het
overeengekomen
werk hervat, en
de werknemer is
ondertussen in staat
om aangepast werk
of ander werk uit te
voeren

b) mogelijkheid
dat de werknemer
op terwijn het
overeengekomen
werk hervat, maar
de werknemer is
ondertussen niet in
staat om aangepast
werk of ander werk
uit te voeren

d. beroep tegen de re–integratiebeoordeling
De werknemer die niet akkoord gaat
met de re-integratiebeoordeling van de
preventieadviseur-arbeidsarts waarbij hij
definitief ongeschikt is verklaard voor het
overeengekomen werk (beslissingen C of D op
het schema), kan hiertegen beroep instellen.
De werknemer moet hiertoe binnen
een termijn van 7 werkdagen nadat de
preventieadviseur-arbeidsarts het formulier
voor de re-integratiebeoordeling aan hem
heeft bezorgd, een aangetekende brief sturen
aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur van
de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn
op het werk, en hij brengt ook de werkgever op
de hoogte.
De arts-sociaal inspecteur roept de
preventieadviseur-arbeidsarts en de
behandelende arts van de werknemer samen
voor overleg, en vraagt hen om de relevante
documenten mee te brengen in verband met
de gezondheidstoestand van de werknemer.
Eventueel roept hij ook de werknemer op om
te worden gehoord en onderzocht.
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evaluatie van de re-integratie door de preventieadviseur-arbeidsarts

de preventieadviseur-arbeidsarts neemt een beslissing

c) definitieve
ongeschiktheid
van de werknemer
om het overeengekomen werk te
hervatten, maar
hij is in staat om
aangepast werk of
ander werk uit te
voeren

d) definitieve
ongeschiktheid
van de werknemer
om het overeengekomen werk te
hervatten, en hij
is niet in staat om
aangepast werk of
ander werk uit te
voeren

e) het is om
medische redenen
momenteel niet
aangewezen om een
re-integratietraject
op te starten

Tijdens dit overleg nemen de drie geneesheren
een beslissing bij meerderheid van stemmen.
Zij moeten een beslissing nemen uiterlijk
binnen een termijn van 31 werkdagen na de
ontvangst van het beroep door de arts-sociaal
inspecteur.
Bij afwezigheid van de behandelende arts
of van de preventieadviseur-arbeidsarts, of
indien er geen akkoord wordt bereikt onder
de aanwezige artsen, neemt de arts-sociaal
inspecteur zelf de beslissing. De artssociaal inspecteur deelt het resultaat van de
beroepsprocedure onmiddellijk mee aan de
werkgever en aan de werknemer.
Afhankelijk van het resultaat van de
beroepsprocedure herbekijkt de
preventieadviseur-arbeidsarts de reintegratiebeoordeling of wordt beslissing C
of D behouden. Het is raadzaam om geen
maatregelen te treffen naar aanleiding van
deze beslissing totdat het beroep is afgerond
en het zeker is dat de beslissing wordt
gehandhaafd (wachten op de uitputting van de
beroepstermijn/het resultaat van het beroep).
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Tijdens een re-integratietraject kan
een werknemer slechts één keer de
beroepsprocedure aanwenden.
De werknemer zou trouwens de beslissing
van de preventieadviseur-arbeidsarts kunnen
aanvechten bij de arbeidsrechtbank maar in
de praktijk zijn wij niet op de hoogte van een
dergelijk geval.
e. opmaken re–integratieplan
Op basis van de re-integratiebeoordeling
door de arbeidsarts maakt de werkgever, in
de gevallen waarin een beslissing A of een
beslissing C op het schema is genomen, een reintegratieplan op in overleg met de werknemer,
de preventieadviseur-arbeidsarts en eventueel
ook met andere personen die kunnen bijdragen
tot het succes van de re-integratie. Het plan
moet de concrete maatregelen bevatten,
bijvoorbeeld: een beschrijving van de
aanpassing van de werkplek, een beschrijving
van het aangepaste werk, een beschrijving
van het andere werk, een beschrijving van de
opleiding die nodig is om het aangepaste werk
of het andere werk te kunnen uitvoeren, de
geldigheidsduur van het re-integratieplan.
De werkgever bezorgt dit re-integratieplan aan
de werknemer:
–		ofwel binnen een termijn van 55 dagen na
ontvangst van de re-integratiebeoordeling
wanneer het gaat om een tijdelijke
ongeschiktheid waarbij de werknemer in
staat is om in tussentijd bij de werkgever
een aangepast of ander werk uit te voeren,
eventueel mits aanpassing van de werkpost
(beslissing A op het schema);
–		ofwel binnen een termijn van maximaal
12 maanden na ontvangst van de reintegratiebeoordeling wanneer het gaat om
een definitieve ongeschiktheid waarbij de
werknemer in staat is om bij de werkgever
een aangepast of ander werk uit te voeren,
eventueel mits aanpassing van de werkpost
(beslissing C op het schema).
De werknemer beschikt vervolgens over een
termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het
re-integratieplan om al dan niet met het plan in
te stemmen en het terug te bezorgen aan de
werkgever. Indien de werknemer niet instemt
met het re-integratieplan, dient hij de redenen
van zijn weigering te vermelden.
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Indien de werkgever geen re-integratieplan
opmaakt omdat hij meent dat dit technisch
of objectief onmogelijk is, of om gegronde
redenen redelijkerwijze niet kan worden
geëist, moet hij dat motiveren in een verslag
dat hij binnen dezelfde termijnen dient te
bezorgen aan de werknemer en aan de
preventieadviseur-arbeidsarts. De werkgever
moet dit gemotiveerde verslag eveneens
ter beschikking houden van de met toezicht
belaste ambtenaren.
f. aanpassing of beëindiging van het
re–integratieplan
De preventieadviseur-arbeidsarts volgt
de uitvoering van het re-integratieplan op
regelmatige basis op, in overleg met de
werknemer en de werkgever.
Een werknemer die tijdens de uitvoering
van het re-integratieplan van mening is dat
alle of een deel van de in dit plan vervatte
maatregelen niet meer zijn aangepast aan
zijn gezondheidstoestand, kan een spontane
raadpleging vragen bij de preventieadviseurarbeidsarts met het oog op het herbekijken van
zijn re-integratietraject.
Voor een werknemer die definitief ongeschikt is
om het overeengekomen werk uit te voeren, is
het re-integratietraject definitief beëindigd op
het ogenblik dat de werkgever:
–		van de preventieadviseur-arbeidsarts een
formulier voor de re-integratiebeoordeling
heeft ontvangen waarin die heeft
geoordeeld dat er geen aangepast werk of
ander werk mogelijk is (beslissing D op het
schema) en dat de beroepsmogelijkheden
zijn uitgeput;
–		het verslag waarin de werkgever motiveert
waarom hij meent dat het technisch of
objectief onmogelijk is, of om gegronde
redenen redelijkerwijze niet kan worden
geëist om een re-integratieplan op te maken
heeft bezorgd aan de preventieadviseurarbeidsarts (ten gevolge van een beslissing
C op het schema);
–		het re-integratieplan waarmee de
werknemer niet heeft ingestemd, heeft
bezorgd aan de preventieadviseurarbeidsarts (ten gevolge van een beslissing
C op het schema).
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Het gaat dus om drie gevallen, en enkel om
die drie gevallen, ter gelegenheid waarvan de
arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd
wegens medische overmacht. Zoals eerder
gemeld, kan sinds 9 januari 2017 een definitieve
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte
of ongeval echter nog slechts een einde
maken aan de arbeidsovereenkomst wegens
overmacht nadat het re-integratietraject, zoals
wordt uiteengezet in de Codex over het welzijn
op het werk, is beëindigd.
Het is belangrijk erop te wijzen dat de
medische overmacht niet vanzelf gaat,
ze is niet automatisch. Ze moet worden
opgeworpen en vastgesteld door een van de
contractpartijen (of de beide partijen samen).
De wet voorziet noch in een vorm noch in een
termijn, maar er wordt sterk aangeraden om de
medische overmacht schriftelijk op te werpen
en vast te stellen door te verwijzen naar het reintegratietraject en naar de manier waarop het
is beëindigd.

traject a

Als de werkgever de medische overmacht
opwerpt, moet hij aandacht schenken aan
de gevallen waarbij het re-integratietraject
is beëindigd met zijn verslag waarbij hij
motiveert waarom een aangepast werk of een
ander werk technisch/objectief onmogelijk
is of niet redelijkerwijs kan worden geëist om
welbepaalde redenen. De werkgever zal er
moeten op letten dat hij zich niet schuldig
maakt aan discriminatie op basis van de
gezondheidstoestand/handicap en dat hij het
feit dat hij geen aangepast of ander werk kan
voorstellen, geldig motiveert.
De fasen vanaf de beslissing van de
preventieadviseur-arbeidsarts met betrekking
tot het te volgen traject tot aan het einde van
het re-integratietraject kunnen als volgt worden
samengevat:

de werkgever stelt een re-inegratieplan op dat hij mogelijk acht

traject c
mogelijk: de werkgever stelt het plan voor
aan de werknemer

onmogelijk:
de werkgever moet een verantwoording
verstrekken
traject a: geen tijdelijke re-integratie in dit kader

de werknemer gaat akkoord

traject c: overmacht
de werknemer
gaat niet akkoord
en moet een
verantwoording
verstrekken

traject b: later hernieuwd onderzoek
traject d: overmacht
traject e: later hernieuwd onderzoek
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het plan wordt uitgevoerd

traject a:
geen tijdelijke
re-integratie in
dit kader
traject c:
overmacht

242

g. collectief re–integratiebeleid
De werkgever moet regelmatig, en minstens
één keer per jaar, overleggen met het comité
over de mogelijkheid op collectief niveau voor
aangepast of ander werk en de maatregelen
voor aanpassing van de werkposten, in
aanwezigheid van de preventieadviseurarbeidsarts en in voorkomend geval van de
andere bevoegde preventieadviseurs.
De collectieve aspecten van de re-integratie
moeten eenmaal per jaar geëvalueerd en
overlegd worden in het comité op basis van
een kwantitatief en kwalitatief verslag van de
preventieadviseur-arbeidsarts. Indien nodig
moet het re-integratiebeleid worden aangepast
op basis van deze evaluatie.
h. rechtszekerheid in de arbeidsrelatie
Bij Wet van 20 december 2016 werd onder
meer een nieuw artikel 31/1 ingevoegd
in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten. Dit nieuwe artikel
heeft tot doel rechtszekerheid te bieden over
de arbeidsrelatie tijdens de uitvoering van het
aangepaste of andere werk aan werknemers
en werkgevers die in een re-integratietraject
stappen.
Het principe is dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst niet wordt opgeschort in
geval van het tijdelijk verrichten van aangepast
werk of ander werk wanneer daarvoor
toestemming is verkregen van de adviserend
arts van het ziekenfonds (de wetgeving
bepaalt namelijk dat wanneer de werkgever
en de werknemer een re-integratieplan
overeenkomen, de adviserend arts van het
ziekenfonds toestemming moet geven voor het
aangepaste werk of andere werk dat daarin is
opgenomen, zodat de werknemer bijvoorbeeld
zijn ziekenfondsuitkeringen behoudt voor
de uren die hij nog over heeft ten opzichte
van zijn oorspronkelijke werk). Dat heeft een
aantal gevolgen. Zo zal bijvoorbeeld ook een
opzegging die door de werkgever ter kennis
wordt gebracht tijdens deze periode op
normale wijze lopen.
Tijdens de periode waarin tijdelijk een
aangepast of ander werk wordt uitgevoerd,
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geldt het vermoeden dat de initiële
overeenkomst wordt behouden, ondanks
de uitvoering van het aangepaste of andere
werk of het sluiten van een bijlage die deze
uitvoering regelt.
Dit vermoeden van behoud van de initiële
arbeidsovereenkomst is weerlegbaar. Het kan
worden weerlegd wanneer men aantoont
dat de partijen de vaste en definitieve wil
hebben gehad om de initiële arbeidsrelatie
op duurzame wijze te wijzigen. Er moet met
andere woorden worden aangetoond dat de
aanpassingen die werden aangebracht tijdens
de periode van uitvoering van het aangepaste
of andere werk, geen tijdelijk karakter hebben,
maar dat zij effectief de elementen omvatten
van een volledig nieuwe arbeidsrelatie.
Ook het vermoeden van behoud van de
initiële arbeidsovereenkomst heeft een aantal
gevolgen. Zo moet bijvoorbeeld de berekening
van de arbeidsduur tijdens de periode van
uitvoering van een aangepast of ander werk
worden gemaakt alsof de werknemer effectief
heeft gewerkt volgens het arbeidsregime dat
op hem van toepassing was voor de periode
van uitvoering van het aangepaste of andere
werk.
Om diezelfde reden kan men niet beslissen
dat een werknemer die initieel deeltijds was
tewerkgesteld en die vervolgens tijdelijk
in het kader van een aangepast deeltijds
uurrooster wordt tewerkgesteld gedurende
een periode van uitvoering van het aangepaste
of andere werk, verbonden zou zijn door
een nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomst.
Het gaat in dat geval immers slechts om
een tijdelijke aanpassing van de initiële
arbeidsovereenkomst.
Een ander concreet voorbeeld, met
betrekking tot de berekening van de drempel
voor werknemers in de verschillende
wetgevingen, met name wat betreft de sociale
verkiezingen, rekening wordt gehouden met de
oorspronkelijke arbeidsrelatie.
De partijen bij een arbeidsovereenkomst
hebben de mogelijkheid om een bijlage te
sluiten bij hun initiële arbeidsovereenkomst
waarin zij de belangrijkste elementen van het
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aangepaste of andere werk kunnen regelen.
Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het
arbeidsvolume, de uurroosters, de inhoud
van het aangepaste werk, het verschuldigde
loon alsook de duur van de geldigheid van de
bijlage. Hoewel het sluiten van een dergelijke
bijlage niet verplicht is, kan dat toch ten zeerste
worden aangeraden.
Wanneer het uurrooster van een werknemer
tijdelijk wordt aangepast, moet worden
opgemerkt dat de aangepaste prestaties steeds
zullen moeten plaatsvinden tussen het begin
en het einde van de gewoonlijke arbeidsdagen
vastgelegd in het arbeidsreglement. De
werknemer kan geen extra uren presteren
tijdens de tijdelijke uitvoering van aangepast
werk of van ander werk, het re-integratieplan
moet nauwgezet worden nageleefd.
Tijdens de tijdelijke uitvoering van een
aangepast of ander werk zullen het recht op
loon en de voordelen verworven krachtens de
overeenkomst worden bepaald overeenkomstig
de tussen de partijen gemaakte afspraken.
Wordt daarover tussen partijen evenwel niets
bepaald, dan worden het loon en de voordelen
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst,
gedurende de uitvoering van het aangepaste
of andere werk, toegekend in verhouding tot
de arbeidsregeling die wordt toegepast tijdens
deze periode, voor zover dat passend is.
De bijlage bij de arbeidsovereenkomst eindigt
van rechtswege wanneer de werknemer niet
langer voldoet aan de voorwaarden bepaald
in artikel 100 § 2 van de Wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen. Dat betekent dat de
werknemer, zodra hij niet langer wordt erkend
als arbeidsongeschikt, automatisch terugvalt
op de arbeidsovereenkomst die bestond voor
de uitvoering van het aangepaste of andere
werk.
Indien de arbeidsovereenkomst wordt
verbroken tijdens de periode van uitvoering
van een aangepast of ander werk, dan moet
de opzeggingsvergoeding worden berekend
op basis van het loon dat verschuldigd is in
het kader van de initiële arbeidsovereenkomst
die bestaat voor de uitvoering van het
aangepaste of andere werk. De aanpassingen
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die worden aangebracht tijdens de uitvoering
van het aangepaste of andere werk, hebben
dus geen invloed op de berekening van de
opzeggingsvergoeding.
Tot slot werd ook voorzien in een zgn.
neutralisatie van het gewaarborgd loon.
Om werkgevers die zich inschrijven in reintegratietrajecten niet te ontmoedigen en om
juridisch-medische discussies zo veel mogelijk
te vermijden, wordt de werkgever ontheven
van de verplichting om gewaarborgd loon
te betalen tijdens de periode van uitvoering
van het aangepaste of andere werk in geval
van ziekte (andere dan een beroepsziekte) of
ongeval (andere dan een arbeidsongeval of
een ongeval op de weg naar of van het werk)
die/dat is opgetreden tijdens deze periode. Het
is dan het ziekenfonds van de werknemer dat
optreedt.
i. vervangingsovereenkomsten
In het geval een werknemer na een periode
van volledige arbeidsongeschiktheid tijdelijk
deeltijds aangepast of ander werk uitvoert
(met toestemming van de werkgever en
de adviserend arts van het ziekenfonds),
bestaat sinds midden februari 2018 de
mogelijkheid voor de werkgever om een
vervangingsovereenkomst te sluiten met een
andere werknemer om zo de afwezigheid van
de eerste werknemer op te vangen.
Het is daarbij belangrijk aan te stippen dat een
werkgever enkel van deze mogelijkheid gebruik
kan maken om de arbeidsuren uit de normale
werkregeling waarop de arbeidsongeschikte
werknemer tijdelijk geen prestaties levert, in te
vullen.
Indien een werknemer bijvoorbeeld tijdelijk
aangepast of ander werk uitvoert ten
belope van 25% van zijn oorspronkelijke
voltijdse tewerkstelling, zal enkel een
vervangingsovereenkomst ten belope van
maximaal 75% van een voltijdse tewerkstelling
kunnen worden afgesloten. Het sluiten van
een dergelijke vervangingsovereenkomst was
voordien enkel toegelaten in het geval een
werknemer deeltijds tijdskrediet of deeltijds
ouderschapsverlof opnam of in het geval de
werknemer volledig arbeidsongeschikt was.
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j. sanctie

k. een paar cijfers

De werknemer en de werkgever zijn wettelijk
ertoe verplicht samen te werken met het
oog op het goede verloop van het reintegratietraject om de mogelijke slaagkansen
van de re-integratie te bevorderen. De
werkgever die zich niet aan deze verplichting
houdt, stelt zich bloot aan een strafrechtelijke
sanctie van niveau 3 (boete van 50 tot 1.000
euro, verhoogd met de opdeciemen, ofwel
vermenigvuldigd met 8). De wetgeving
voorziet daarentegen niet in sancties voor de
werknemer die niet zou meewerken aan het
goede verloop van het re-integratietraject
zonder geldige reden. Desalniettemin maakt
de werknemer zich in dit geval toch schuldig
aan een inbreuk op een wettelijke verplichting.
In het arbeidsreglement zou volledig geldig
op duidelijke en precieze wijze kunnen
worden voorzien in een sanctie. Deze nietsamenwerking zou zich trouwens (maar niet op
haar eentje) kunnen dienen als ondersteuning
van een ontslag.

De Nationale Arbeidsraad heeft een advies
uitgebracht op het vlak van re-integratie,
waarin enkele cijfers zijn vermeld. Deze
cijfers dateren wel uit 2017. Er blijkt dat de
meeste door de preventieadviseur-arbeidsarts
genomen beslissingen na afloop van de
evaluatie van de re-integratie beslissingen D
zijn, met name dat de werknemer definitief
ongeschikt is om het overeengekomen
werk uit te voeren en dat hij niet in staat is
om een ander of een aangepast werk uit te
voeren bij de werkgever. Deze beslissing kan
rechtstreeks leiden tot de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst om reden van medische
overmacht. Uit de cijfers blijkt ook dat het in
de meeste gevallen de werknemer is die het
initiatief neemt voor het re-integratietraject. Tot
slot blijkt uit deze cijfers dat de werknemers
zeer zelden gebruikmaken van mogelijke
rechtsmiddelen tegen de beslissing die
hen definitief ongeschikt verklaart voor het
overeengekomen werk.

02 de ongerechtvaardigde
afwezigheid
A. inleiding
Een werknemer is onrechtmatig afwezig indien
hij nalaat te melden dat hij ziek is of indien
hij het medisch certificaat niet binnen de
vooropgestelde termijn heeft bezorgd.

Een werkgever wil dergelijk verzuimgedrag
echter zo veel mogelijk vermijden aangezien
dat de werking van de onderneming danig
in het gedrang kan brengen. Hierna volgt
een overzicht van de diverse mogelijkheden
om ongerechtvaardigd absenteïsme zo veel
mogelijk tegen te gaan.

B. actiemiddelen
a. disciplinaire sancties of verwittigingen
Wanneer de werknemer zijn wettelijke
verplichtingen niet nakomt, kan hij met een
aangetekend schrijven in gebreke worden
gesteld.
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Idealiter wordt een dergelijke verwittiging
voorafgegaan door een ‘verzuimgesprek’,
waarbij men de betrokkene wijst op zijn
verplichtingen en de gevolgen van zijn
nalatigheden voor de organisatie en de andere
werknemers. Deze aangetekende brief kan
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in het personeelsdossier van de betrokkene
worden bewaard en kan een negatief
beoordelingspunt vormen.
De ingebrekestelling per aangetekend schrijven
met herinnering aan de verplichtingen, de
gevolgen van de nalatigheden en een vraag om
rechtvaardiging (eventueel voorafgegaan door
een ‘verzuimgesprek’) is bijgevolg de eerste
actie die moet worden ondernomen telkens als
een werknemer ongerechtvaardigd afwezig is.
Een groot deel van de rechtspraak is inderdaad
van oordeel dat de werkgever zich moet
vergewissen van de reden van de afwezigheid,
de toepasselijke regels en de gevolgen van
de niet-naleving ervan in herinnering moet
brengen voordat hij kan overgaan tot ontslag.
Bij herhaling kan dit uiteindelijk leiden tot een
ontslag (om dringende reden). Wanneer de
werknemer bij elke afwezigheid immers in
gebreke wordt gesteld en geen gevolg geeft
aan deze ingebrekestellingen, maakt hij zich
immers schuldig aan insubordinatie, wat een
ontslag (om dringende reden) kan legitimeren.
Het ‘verzuimgesprek’ en de schriftelijke
ingebrekestelling/aanmaning zijn maatregelen
waarop de werkgever een beroep kan doen,
zelfs als het arbeidsreglement er niet in
voorziet. Wanneer het om eventuele andere
disciplinaire sancties gaat (bv. een boete of
een schorsing), moeten die daarentegen
wel uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het
arbeidsreglement en moet er een strikte
procedure worden gevolgd.
b. niet-betaling van het gewaarborgd loon
Sinds de invoering van het eenheidsstatuut
wordt er wettelijk bepaald dat, indien een
werknemer zijn verwittigingsplicht en/of
plicht tot afgifte van medisch getuigschrift
niet nakomt, hij of zij geen recht heeft op
gewaarborgd loon. Pas vanaf het ogenblik dat
de werknemer zijn verplichtingen effectief
nakomt, dient de werkgever gewaarborgd
loon te betalen. Dat geldt echter alleen
indien de werknemer niet wegens overmacht
in de onmogelijkheid verkeerde om zijn
verplichtingen na te komen.
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De ratio van deze redenering is dat in
voorkomend geval ervan wordt uitgegaan
dat de werknemer ongerechtvaardigd
afwezig is voor de periode die hij laattijdig
verantwoordde, en dat hij voor die periode
geen recht heeft op loon. Dit geldt ook als het
laattijdig binnengebrachte medische certificaat
de werknemer retroactief arbeidsongeschikt
verklaard voor de voorbije periode.
Vanaf de ontvangst van het certificaat, zij het
dan laattijdig, ontstaat opnieuw het recht op
loon voor de dagen na de ontvangst van het
certificaat.
voorbeeld
Een werknemer verwittigt zijn werkgever van
zijn ziekte op 1 maart. Pas op 13 maart laat
hij het medische certificaat afgeven, dat de
periode dekt van 1 maart tot en met 20 maart.
De werknemer zal enkel recht hebben op
een gewaarborgd loon voor de periode van
13 maart tot en met 20 maart, ondanks het
feit dat het medische certificaat zijn volledige
periode van arbeidsongeschiktheid dekt.
Met betrekking tot de gerechtvaardigdheid van
deze sanctie bestaat weinig discussie.
Want, artikel 31, § 2 van de Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
voorziet expliciet deze sanctie.
opgelet:
Als een werkgever toch een onverschuldigd
loon uitbetaalt tijdens de periode van
onwettige afwezigheid, kan dit niet
teruggevorderd worden door een latere
inhouding op het loon. Het Hof van Cassatie
kwam tot deze conclusie in een arrest d.d.
19 januari 2004 op basis van de overweging
dat een dergelijke inhouding niet voorkomt op
de lijst van limitatieve inhoudingen op het loon
in artikel 23 van de Loonbeschermingswet. De
werkgever moet in dit geval de terugbetaling
van het onverschuldigde loon vorderen van de
werknemer.
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c. gewoon ontslag onder beding van betaling
van een verbrekingsvergoeding
Wanneer de werkgever vaststelt dat de
werknemer verzuimt om tijdig zijn medische
certificaten binnen te brengen, en duidelijk
een loopje neemt met de problematiek
van afwezigheid wegens ziekte, kan hij
de betrokkene gewoon ontslaan, onder
beding van betaling van de normale
opzeggingsvergoeding.
Een dergelijk ontslag kan eventueel als
voorbeeld dienen voor de andere werknemers.
In voorkomend geval moet wel rekening
worden gehouden met het recht van de
werknemer om, overeenkomstig cao 109, de
motivering van zijn ontslag te vragen. Indien
het ontslag niet correct wordt gemotiveerd,
riskeert de werkgever een schadevergoeding
overeenstemmend met 3 tot 17 weken
loon te moeten betalen wegens kennelijk
onredelijk ontslag. Bovendien moet men ook
de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 in
het achterhoofd houden die elk onderscheid
op basis van de huidige en/of toekomstige
gezondheidstoestand van een persoon aan
banden legt.
d. ontslag om dringende reden
Het ontslag om dringende reden impliceert dat
de werknemer ontslagen wordt zonder enige
betaling van een verbrekingsvergoeding.
Terloops dient hierbij nog eens onderstreept
te worden dat bij een dergelijk ontslag strikte
vormvereisten moeten worden nageleefd,
zoals onder meer het versturen van een
aangetekende brief binnen drie werkdagen na
kennisname van de feiten, met een uitvoerige
motivering van het ontslag.
Met betrekking tot de concrete
omstandigheden waarin onregelmatigheden
van een werknemer als dringende reden
kunnen worden beschouwd, bestaat veel
minder eensgezindheid en is er zelfs radicaal
tegenstrijdige rechtspraak.
We onderscheiden de volgende gevallen:
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weigering zich te onderwerpen aan
controleonderzoek door een door de
werkgever aangestelde arts
Het uitgangspunt hierbij is dat krachtens
artikel 31, § 2, alinea 3 van de Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, de
werknemer verplicht is om zich te onderwerpen
aan het controleonderzoek.
Sinds 1 januari 2014 staat vast dat een
werkgever geen gewaarborgd loon
verschuldigd is aan de werknemer die weigert
zich te laten onderzoeken door de controlearts,
of dit onderzoek belemmert om een andere
reden dan overmacht. Wanneer de werknemer
de controle uiteindelijk ondergaat, heeft hij
echter weer recht op gewaarborgd loon.
Om dergelijk misbruik te vermijden, kan een
werkgever een werknemer om dringende reden
ontslaan. Dat is voornamelijk verantwoord bij
een werknemer die zich al meermaals aan
dergelijk gedrag schuldig heeft gemaakt.
Desalniettemin staat het niet vast of het zich
onttrekken aan de controlearts een ontslag om
dringende reden rechtvaardigt. De rechtspraak
is verdeeld.
Volgens een eerste tendens is een dergelijke
weigering geen dringende reden en is de enige
gerechtvaardigde sanctie de niet-toekenning
van het gewaarborgd loon voor de dagen van
arbeidsongeschiktheid. Aldus werd geoordeeld
door het arbeidshof van Antwerpen in zijn
arrest d.d. 9 oktober 1978 (JTT 1980, 48) en het
arbeidshof van Brussel in zijn arrest d.d. 5 mei
1982 (T.S.R., 1983, 112).
Anderzijds is er een tweede tendens in de
rechtspraak, die stelt dat een dergelijke
weigering wel als dringende reden beschouwd
dient te worden. Aldus werd geoordeeld door
de arbeidsrechtbank Tongeren, 23 januari 1992
(R.G. 3600/86).
Hierbij werd onder meer overwogen:
‘Artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet
d.d. 3 juli 1978 schrijft voor dat de werknemer
die zich arbeidsonbekwaam heeft gemeld,
niet mag weigeren een door de werkgever
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gemachtigde en betaalde arts te ontvangen en
zich door hem te laten onderzoeken.
Deze wettelijke verplichting van het niet
weigeren van de medische controle houdt in
dat de arbeidsongeschikte werknemer tijdens
de periode van arbeidsongeschiktheid, zelfs als
het een arbeidsongeschiktheid betreft waarbij
de woning verlaten mag worden, op feilloze en
permanente wijze door de controlerende arts
bereikt kan worden. Deze feilloze en permanente
bereikbaarheid dient door de werknemer
bewerkstelligd en verzekerd te worden. Hij dient
daartoe de vereiste houding aan te nemen en de
nodige maatregelen te treffen.’
In het algemeen volgt uit de rechtspraak
dat de werkgever dan moet bewijzen dat de
werknemer zich bewust en vrijwillig heeft
onttrokken aan de medische controle. Het
feit van zich eenmalig te onttrekken aan de
medische controle zonder bewijs van een
bewuste en vrijwillige daad, kan moeilijk een
ontslag om dringende redenen rechtvaardigen
(de rechtspraak is geneigd te oordelen dat het
om schuldig verzuim, maar niet om een zware
fout gaat). In dit geval wordt aanbevolen om de
werknemer onmiddellijk en per aangetekende
brief aan te manen zijn verplichting na te
komen, op straffe van de toepassing van
de noodzakelijke maatregelen. In geval van
herhaling kan een ontslag om dringende reden
worden overwogen, omdat er nu sprake is van
insubordinatie.
tegenstrijdige vaststellingen door de controle–
geneesheer en door de behandelende arts
De meerderheid van de rechtspraak en
rechtsleer is van mening dat de loutere
tegenstrijdigheid tussen de vaststellingen
van de controlearts en deze van de huisarts
geen bewijs vormt van een dringende reden.
Beide oordelen zijn volstrekt evenwaardig.
Volgens deze rechtspraak is de enige
sanctie die van toepassing is in het geval de
werknemer afwezig is terwijl de controlearts
hem arbeidsgeschikt heeft bevonden, de
niet-betaling van het gewaarborgde loon. In
de Arbeidsovereenkomstenwet is voor een
dergelijke hypothese de mogelijkheid van
arbitrage door een derde arts voorzien.
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Er is daarentegen reden voor ontslag
om dringende reden als de werknemer
afwezig blijft na de vaststelling van de
arbeidsgeschiktheid door de derde arts,
ondanks de uitdrukkelijke en schriftelijke vraag
van de werkgever om het werk onmiddellijk te
hervatten.
het vervalsen van medische certificaten
Een dergelijke praktijk wordt bestraft met
ontslag om dringende reden:
“Vervalsing is een dringende reden tot
onmiddellijke en definitieve verbreking
van de arbeidsovereenkomst, vermits de
vertrouwensrelatie verbroken is” (Govaerts,
J.L., Zanardi, J., Onmiddellijk ontslag wegens
dringende reden, Auxis, Brussel, 1987, 21).
“Maakt zich schuldig aan een zware fout de
bediende die probeert zijn afwezigheid te
rechtvaardigen door een attest voor te leggen
waarvan de gegevens vals blijken te zijn”
(arbeidsrechtbank Brussel, 2 februari 1999,
rolnr. 2607/95).
In dezelfde orde van ideeën werd geoordeeld
dat zelfs de poging om een medisch certificaat
de complaisance te verkrijgen van een dokter,
een dringende reden uitmaakt (arbeidshof
Mons, 28 juni 1999, JTT, 2000, 214).
het uitoefenen van sportactiviteiten tijdens een
periode van arbeidsongeschiktheid
Een eerste tendens stelt dat het uitoefenen
van sport tijdens een periode van
arbeidsongeschiktheid een dringende reden is.
Een tweede tendens stelt dat het beoefenen
van sport tijdens een periode van
arbeidsongeschiktheid enkel en alleen als
dringende reden beschouwd kan worden
als een dergelijke activiteit van aard is om
de arbeidsongeschiktheid te verergeren
(arbeidshof Mons, 4 januari 1990, JTT 1990, 442).
het uitoefenen van een andere beroepsactiviteit
tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid
Opnieuw vindt men hier de meest
tegenstrijdige rechtspraak.
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Zo oordeelde het arbeidshof van Antwerpen
in zijn arrest d.d. 2 februari 1990 dat het feit
dat een handelsvertegenwoordiger tijdens
een ziekteperiode als presentator optrad in
een pretpark, geen dringende reden was
In bijzondere omstandigheden kan het niet
tijdig overmaken van een medisch attest een
dringende reden tot ontslag uitmaken. De
arbeidsrechtbank te Oudenaarde oordeelde dat
een transportbedrijf een werknemer terecht om
dringende redenen had ontslagen, aangezien
hij gedurende verschillende dagen in gebreke
was gebleven om een medisch certificaat voor
de verlenging van zijn arbeidsongeschiktheid
over te maken. De rechtbank oordeelde dat,
gezien de loodzware druk in deze sector
van klanten om just in time te leveren, het
een absolute noodzaak is voor de werkgever
om te weten over welke chauffeurs hij kan
beschikken en wanneer en hoelang ze afwezig
zijn. Tevens werd rekening gehouden met
het feit dat de werkgever drie aanmaningen
had verstuurd vooraleer over te gaan tot het
ontslag om dringende reden (arbeidsrechtbank
Oudenaarde 10 juni 2003, JTT 2004, 200).
Ook hier volgt in het algemeen uit de
rechtspraak dat een dergelijke nalatigheid
van de werknemer bestraft wordt door de
niet-betaling van het gewaarborgd loon. In
voorkomend geval wordt aangeraden om een

ingebrekestelling te sturen naar de werknemer
met een herinnering aan de verplichtingen, de
gevolgen van de nalatigheden en een vraag om
rechtvaardiging. Het kan verstandig zijn om een
tweede ingebrekestelling te sturen als de eerste
zonder gevolg blijft en om daarin duidelijk te
vermelden dat een gebrek aan rechtvaardiging
kan leiden tot ontslag om dringende reden.
opgelet:
Uit deze zeer verscheiden rechtspraak volgt
onmiskenbaar dat een werkgever uiterst
bedachtzaam moet zijn om over te gaan tot het
ontslag wegens dringende redenen van een
werknemer die zich schuldig maakt aan op het
eerste gezicht laakbare feiten in het kader van
zijn arbeidsongeschiktheid.
Men dient tevens zorgvuldig na te gaan wat de
rechtspraak ter plaatse is over bepaalde feiten.
Desalniettemin dient erop te worden gewezen
dat het eenheidsstatuut ervoor heeft gezorgd
dat deze niet-nakoming van de werknemer nu
specifiek wordt bestraft met het niet-betalen
van gewaarborgd loon. Of een ontslag om
dringende reden nu nog gerechtvaardigd zou
zijn, moet nog blijken. In ieder geval dient de
nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd te
worden.

03 laattijdige aanwezigheid
Laattijdige aanwezigheid verstoort de goede
werking van de onderneming. Dit is vooral het
geval als men openingsuren moet naleven of
moet deelnemen aan vergaderingen/afspraken
in de vroege voormiddag.

Bij laattijdige aanwezigheid kunnen de
volgende acties ondernomen worden door de
werkgever om dit probleem aan te pakken:

A. disciplinaire sancties of verwittigingen
Wanneer de werknemer niet tijdig op zijn
werk aankomt en hiervoor niet de minste
rechtvaardiging heeft, kan hij met een
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aangetekend schrijven in gebreke gesteld
worden.

249

Zo’n aangetekend schrijven kan in het
personeelsdossier van de betrokkene bewaard
worden als een negatief appreciatie-element.
Zo kan een dossier opgebouwd worden dat
uiteindelijk bij herhaling tot een ontslag om
dringende reden kan leiden.

De schriftelijke aanmaning is een maatregel
die de werkgever kan gebruiken zelfs als
het arbeidsreglement daar niet in voorziet.
Wanneer het om eventuele andere disciplinaire
sancties gaat (bv. een boete of een schorsing),
moeten die daarentegen wel uitdrukkelijk zijn
vastgelegd in het arbeidsreglement en moet er
een strikte procedure worden gevolgd.

Te laat blijven komen ondanks herhaalde
schriftelijke aanmaningen wordt na verloop van
tijd immers beschouwd als insubordinatie.

B. inhouden van loon
Krachtens artikel 27 van de
Arbeidsovereenkomstenwet behoudt de
werknemer zijn recht op loon wanneer hij
laattijdig aankomt maar de volgende bewijzen
kan leveren:
1. Hij heeft zich langs zijn normale weg naar
het werk begeven.
Met andere woorden, de werkgever mag
geen nutteloze omweg hebben gemaakt
om bijvoorbeeld boodschappen te doen of
ergens te gaan ontbijten.
2. De vertraging is te wijten aan een
omstandigheid op de weg naar het werk.
Het te laat vertrekken is dus geen excuus.
3. De vertragende omstandigheid op de weg
naar het werk moet te wijten zijn aan een
gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil
van de werknemer.
Het kan in dit geval bijvoorbeeld
gaan om een trein die een technisch
probleem heeft gekregen tijdens het
traject, een treinvertraging, autopech,

weersomstandigheden die het verkeer plots
in de war hebben gestuurd of onvoorziene
files na een ongeval.
Gebrek aan voorzienigheid is daarentegen
geen geldig excuus. De werknemer die
geen voorzorgen heeft genomen wanneer
een staking van het openbaar vervoer
was aangekondigd of wanneer zware
weersomstandigheden met gevolgen voor
het verkeer waren voorspeld, is in gebreke
gebleven.
4. Hij heeft ondanks alles het nodige gedaan
om zo snel mogelijk op het werk te raken.
De werknemer moet bijvoorbeeld bewijzen
dat hij geprobeerd heeft gebruik te maken
van een alternatief traject of een alternatief
vervoermiddel om zo snel mogelijk op het
werk te raken.
In deze gevallen heeft de werknemer recht
op gewaarborgd dagloon. Als een van deze
voorwaarden echter niet is vervuld, kan de
werkgever loon inhouden.

C. gewoon ontslag onder beding van betaling van een
verbrekingsvergoeding
Wanneer de werkgever vaststelt dat de
werknemer regelmatig laattijdig op het werk
verschijnt, kan hij de betrokkene gewoon
ontslaan, onder beding van betaling van de
normale opzeggingsvergoeding. De wetgever
moet wel zorgvuldig te werk gaan en ervoor
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zorgen dat hij het ontslag naar behoren kan
motiveren in het geval dat de werknemer
daarom zou verzoeken op basis van de cao
109. Een motivering zonder grondslag zou
de werkgever 3 tot 17 weken loon kunnen
kosten als het ontslag in voorkomend geval
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beschouwd wordt als kennelijk onredelijk.
De zorgvuldige en redelijke werkgever
moet het ontslag kunnen rechtvaardigen
op basis van het dossier van de werknemer
waarin de schriftelijke verwittigingen en de
sancties die hem werden opgelegd na deze

vertragingen zijn opgenomen, en moet het
ontslag motiveren op basis van bijvoorbeeld
het aantal vertragingen, het belang ervan, de
door de werknemer uitgeoefende functie,
zijn anciënniteit of de schade voor de
onderneming.

D. ontslag om dringende reden
Het dient ten zeerste onderstreept te worden
dat een laattijdige afwezigheid op zich
onvoldoende is om een ontslag om dringende
reden door te voeren, zelfs als de werknemer
totaal geen verklaring kan geven.
Alleen als de werknemer verscheidene keren
laattijdig aanwezig is, en hij hiervoor schriftelijk
in gebreke werd gesteld, kan een ontslag
om dringende reden eventueel overwogen
worden. Op dat ogenblik wordt het meer en
meer insubordinatie. Er wordt aangeraden om
meerdere verwittigingen te sturen wanneer
de eerste zonder gevolg blijft/blijven, om de
werkgever de kans te geven een verklaring te
geven. Bovendien zal de werkgever moeten
kunnen uitleggen hoe het vertrouwen
onmiddellijk en onherroepelijk verloren is
gegaan op basis van het aantal vertragingen,
het belang ervan en het gebrek aan reactie op
de ingebrekestellingen in dit verband, op basis
van de functie die de werknemer uitoefent,
zijn anciënniteit, de schade die hij heeft
veroorzaakt.
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Terloops dient hierbij nog eens onderstreept
te worden dat bij een dergelijk ontslag strikte
vormvereisten moeten worden nageleefd,
zoals onder meer het versturen van een
aangetekende brief binnen drie werkdagen na
kennisname van de feiten, met een uitvoerige
motivering van het ontslag.
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05
01 aansprakelijkheid
van de werknemer.
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inleiding
De aansprakelijke is degene die
zich zal moeten verantwoorden
of rekenschap zal moeten geven
wanneer het misloopt.
Inzake aansprakelijkheid van
de werknemer moet een
onderscheid gemaakt worden
tussen de burgerrechtelijke en de
strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De burgerrechtelijke
aansprakelijkheid is bedoeld
om de schade te vergoeden
die men aan een derde
berokkent. Voorbeeld: bij
een verkeersongeval zal de
aansprakelijke bestuurder de
schade van het slachtoffer
moeten betalen.
De strafrechtelijke
aansprakelijkheid is niet bedoeld
om de schade te vergoeden,
maar om misdrijven te bestraffen.
Als men de strafwet miskent,
wordt men gesanctioneerd zelfs
indien hierbij geen enkele schade
werd veroorzaakt. Voorbeeld:
een verkeersboete wegens een
snelheidsovertreding.
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De burgerrechtelijke en
strafrechtelijke aansprakelijkheid
kunnen niet los van elkaar
gezien worden, aangezien
eenzelfde feit vaak zal leiden
tot zowel burgerrechtelijke als
strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Voorbeeld: Indien een bestuurder
van een wagen een ongeval
veroorzaakt en daarbij ook een
strafwet overtreedt zoals het
verkeersreglement (doordat de
bestuurder bijvoorbeeld door
een rood verkeerslicht heeft
gereden), zal hij burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn en de schade
van het slachtoffer moeten
betalen. Daarnaast zal de
bestuurder ook strafrechtelijk
aansprakelijk gesteld kunnen
worden omdat het rijden door
een rood stoplicht een inbreuk op
het verkeersreglement uitmaakt.
Hiervoor kan de bestuurder
een sanctie opgelegd worden
zoals een geldboete, of kan zijn
rijbewijs ingetrokken worden.
De burgerrechtelijke
aansprakelijkheid: potje breken,
potje betalen?
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01 basisprincipe: de werknemer
is niet aansprakelijk
De algemene regel van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, opgenomen in artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat
elke persoon die door zijn eigen fout schade
toebrengt aan een ander, verplicht is om deze
schade te vergoeden (fout, schade, oorzakelijk
verband). Een dergelijke fout kan zijn begaan
door een fout of door een nalatigheid of
onvoorzichtigheid.
Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet
beperkt deze burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor de werknemer echter
aanzienlijk. Zo is de werknemer enkel en alleen
burgerrechtelijk aansprakelijk, en zal dus enkel
in deze gevallen de schade moeten betalen,
wanneer de werknemer bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst aan de werkgever
of aan derden schade berokkent, in geval van
bedrog, zware fout of gewoonlijk voorkomende
lichte fout.
Principieel komt dit erop neer dat de
werknemer niet aansprakelijk zal zijn voor de
schade die hij berokkent bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst aan zijn werkgever
of aan derden (andere arbeiders, klanten,
leveranciers …).
Deze beperking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid voor werknemers geldt enkel
voor fouten begaan bij de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. Voor fouten begaan
buiten de uitvoering van de overeenkomst,
is de werknemer wel burgerrechtelijk
aansprakelijk. Indien een werknemer dus met
de bedrijfswagen een ongeval veroorzaakt
tijdens een verplaatsing die strikt privé is, zoals
een verplaatsing tijdens het weekend, zal de
werknemer de veroorzaakte schade zelf dienen
te betalen.
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In deze context moet het begrip ‘bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst’ ruim
geïnterpreteerd worden. Het is voldoende dat
de schadeverwekkende handeling verricht
werd tijdens de duur van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst en dat zij daarmee
enig, zij het een onrechtstreeks of occasioneel
verband heeft.
voorbeeld
Wanneer de werknemer naar huis terugkeert
na een werkvergadering op het bedrijf, zal dit
gezien worden als ‘bij de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst’.
Deze burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet
enkel tegenover de werkgever, maar ook
tegenover derden. In dat laatste geval kan het
slachtoffer wel de werkgever aanspreken om
een vergoeding van de schade te bekomen
op basis van artikel 1384, derde lid van het
Burgerlijk Wetboek dat stelt dat ‘de meesters
en zij die andere aanstellen’ of anders gezegd
de werkgevers, steeds burgerrechtelijk
aansprakelijk zijn ten aanzien van de
slachtoffers voor de schade veroorzaakt door
de daad van hun werknemers.
De beperking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid is dus enkel van toepassing
op de werknemer, niet op de werkgever.
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02 uitzonderingen
In drie situaties is de werknemer wel burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die hij
berokkent aan de werkgever of aan derden.

A. in geval van bedrog
Onder bedrog wordt begrepen een opzettelijke
fout, begaan uit kwade trouw, door iemand die
wetens en willens handelt met de bedoeling om
schade te veroorzaken. Bedrog veronderstelt
dus steeds de wil om te schaden.

Bijvoorbeeld: opzettelijke vernieling: een
werknemer die na een negatieve evaluatie
opzettelijk met de bedrijfswagen tegen een van
de paaltjes op de parking van het bedrijf rijdt.

B. in geval van zware fout
Onder zware fout wordt begrepen een
onopzettelijke, maar erg grove en extreme
fout, die voor de dader als onvergeeflijk moet
worden beschouwd. Voorbeelden: roken in
een lokaal waar ontvlambare materialen zijn
opgeslagen ondanks een verbodsteken of
dronken een ongeval veroorzaken.

let op!
Het begrip ‘zware fout’ kan hier niet
gelijkgesteld worden met het begrip ‘dringende
reden’. Met andere woorden, het is perfect
mogelijk dat iemand een zware fout begaat
waarvoor hij de schade moet terugbetalen aan
zijn werkgever, maar dat dit feit geen grondslag
is voor een ontslag om dringende reden.

C. een lichte fout die bij de werknemer eerder gewoonlijk
dan toevallig voorkomt (een herhaalde lichte fout)
Een lichte fout is die fout die een normaal
aandachtige werknemer niet zou begaan
(voorbeeld: door onoplettendheid, per
vergissing).
Een herhaalde lichte fout veronderstelt dat
de werknemer in een relatief korte tijdspanne
verschillende fouten heeft begaan. Het betreft
dus een werknemer die weliswaar lichte
fouten begaat, maar deze verschillende keren
blijft herhalen. Het is niet noodzakelijk dat het
steeds dezelfde fout is die zich vaak voordoet.
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Verschillende fouten kunnen ook een gewoonte
vormen, al neemt de rechtspraak aan dat die
fouten toch niet al te zeer van elkaar mogen
verschillen om van een gewoonte te spreken.
voorbeeld
In deze optiek zou een caissière die
herhaalde malen kastekorten blijkt te hebben,
uiteindelijk na verschillende van deze feiten
burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor de opgelopen schade.
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03 enkele praktische vragen
A. kan men hiervan contractueel afwijken?
Het antwoord hierop is duidelijk: neen. Artikel
18 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt
uitdrukkelijk dat van de bepalingen m.b.t. de
aansprakelijkheid van de werknemer niet kan
worden afgeweken op straffe van nietigheid (met
uitzondering van een bij KB algemeen bindend
verklaarde CAO wat betreft de aansprakelijkheid
t.o.v. de werkgever). Deze bepalingen zijn
minstens van dwingend recht, volgens

bepaalde rechtspraak zelfs van openbare orde.
Algemeen wordt aangenomen dat tegenstrijdige
overeenkomsten nietig zijn.
voorbeeld:
De bepaling in de arbeidsovereenkomst
krachtens welke een filiaalhouder
verantwoordelijk is voor een kastekort, is nietig.

B. de geldboetes
In de praktijk bestaan er heel wat misvattingen
over wie uiteindelijk moet opdraaien voor de
verkeersboetes. Werknemers zijn er vaak van
overtuigd dat, wanneer de verkeersboete
wordt opgelopen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, de werkgever hiervoor
moet opdraaien.
Deze veronderstelling is echter
volkomen foutief. De voorgaande
aansprakelijkheidsbeperking heeft immers
enkel betrekking op de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en niet op de strafrechtelijke.
Ondanks de beperking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de werknemer, blijft de
werknemer strafrechtelijk aansprakelijk voor zijn
daden, ongeacht of deze werden verricht bij de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Dit impliceert meteen dat de werknemer,
die strafrechtelijk werd veroordeeld, zelf de
geldboete zal moeten betalen. De werknemer
kan in geen geval eisen dat de werkgever ze
voor hem betaalt.
Wel is het zo dat op basis van artikel 67 van de
Wegverkeerswet de werkgever burgerrechtelijk
aansprakelijk is voor de betaling van de
geldboete en de gerechtskosten die de
werknemer oploopt in het verkeer. Concreet
houdt deze bepaling in dat de werkgever
kan aangesproken worden om de geldboete
van een werknemer te betalen waartoe een
werknemer strafrechtelijk werd veroordeeld.
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Deze regeling heeft enkel tot doel het innen
van de verkeersboetes door de Schatkist te
vergemakkelijken doordat de Schatkist zich
voor de betaling van de geldboete ook kan
wenden tot de werkgever, die daarenboven
geacht wordt beter bij kas te zijn.
Wanneer de werkgever de boete van een
werknemer betaalt, is de werkgever echter
gerechtigd om deze geldboete te verhalen op
de werknemer.
De werkgever mag de boete echter niet
inhouden van het loon van de werknemer.
Dat is verboden overeenkomstig artikel 23
van de Loonbeschermingswet. De enige
uitzonderingen op dit artikel betreffen de
schade die zou zijn veroorzaakt door een zware
fout, een herhaalde lichte fout en bedrog van
de werknemer. Een strafrechtelijke overtreding
maakt bovendien niet noodzakelijk een zware
fout, bedrog of een vaak voorkomende lichte
fout uit. Indien de werkgever het bedrag van
de geldboete wenst in te houden op het loon,
dient hij het bewijs te leveren van het bestaan
van een zware fout, bedrog of een vaak
voorkomende lichte fout bij de werknemer.
Wanneer de werkgever deze geldboete
betaalt maar niet verhaalt op de werknemer,
dient de betaling van deze geldboete in
hoofde van de werknemer als voordeel in
natura beschouwd te worden zodat daarop
socialezekerheidsbijdragen betaald moeten
worden.
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C. arbeidsgereedschap
De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt
dat de werknemer niet aansprakelijk is
voor de beschadigingen en de sleet toe te
schrijven aan het regelmatig gebruik van
arbeidsgereedschap dat hem ter beschikking
werd gesteld, noch voor het toevallig verlies
ervan.
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voorbeeld:
Volgens het arbeidshof te Brussel (Arbh Brussel
25 april 2017, J.T.T. 2017, afl. 1283, 305) is de
schade aan een bedrijfswagen (o.a. krassen en
vlekken op de bekleding) het gevolg van de
sleet volgend uit het normaal gebruik ervan, en
niet van een lichte fout die eerder gewoonlijk
dan toevallig voorkomt. De werknemer is dus
niet aansprakelijk voor die schade die het
gevolg is van de normale slijtage.
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06
01 het welzijn
van de werknemer.
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01 bescherming tegen psycho–
sociale risico’s op het werk
Het welzijn van werknemers op de werkvloer
komt de laatste jaren steeds meer onder
druk te staan. Steeds meer doen met minder,
torenhoge verwachtingen en de druk om altijd
bereikbaar te zijn hebben een impact op het
psychosociaal welzijn van de werknemers en
leiden tot stress, depressies en burn-out met
arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

voorkomen. Niet alleen kunnen daardoor onder
meer conflicten, stress en burn-out worden
bestreden, maar ook pesterijen die in een
aantal gevallen het gevolg zijn van een uit de
hand gelopen conflict.

Uit een overzicht van rechtspraak dat werd
opgesteld door de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg blijkt dat slechts
Reeds in 2002 werd aan de Wet van
in een kleine minderheid van de gevallen
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de die voor de Arbeidsrechtbanken en -hoven
werknemers bij de uitvoering van hun werk een komen, de feiten worden erkend als pesterijen,
psychosociaal onderdeel toegevoegd. Hierdoor geweld of ongewenst seksueel gedrag. Uit dit
werd het klassieke concept van welzijn
overzicht van de rechtspraak blijkt duidelijk
gevoelig uitgebreid en omhelst het sindsdien
dat de werknemer bij een procedure voor de
ook de psychosociale risico’s. Bij aanvang werd rechtbank meestal aan het kortste eind trekt.
dit enkel toegespitst op grensoverschrijdend
Rechters lijken vooralsnog zeer argwanend te
gedrag bestaande uit geweld, pesten en
staan tegenover veroordelingen op grond van
ongewenst seksueel gedrag. Naderhand kwam de Welzijnswet.
men echter tot het inzicht dat psychosociale
risico’s op het werk ruimer zijn dan dat en
De wetgeving betreffende de psychosociale
bijvoorbeeld ook betrekking hebben op stress
risico’s bestaat in grote lijnen uit drie delen:
en burn-out en was er nood aan een breder
– een algemene beginselverklaring;
kader. In tegenstelling tot wat vroeger het
– preventiemaatregelen;
geval was krijgt de preventie van psychosociale – de bescherming van de werknemers.
risico’s een belangrijke plaats toegewezen. De
wetgever ging ervan uit dat met een goede
Deze delen worden hierna verder toegelicht.
arbeidsorganisatie heel wat onheil kan worden

02 beginselverklaring
en definities

Als algemeen beginsel bepaalt de
wetgeving dat werkgevers, werknemers,
in de welzijnswetgeving met werknemers
gelijkgestelde personen en andere personen
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die met de werknemers in contact komen
tijdens de uitvoering van hun werk, verplicht
zijn op positieve wijze bij te dragen tot het
preventiebeleid dat tot stand wordt gebracht
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in het kader van de bescherming van de
werknemers tegen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
zich onthouden van iedere daad van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk; en zich onthouden van elk
wederrechtelijk gebruik van de procedures. Het
is belangrijk op te merken dat deze verplichting
niet alleen rust op werkgevers en werknemers,
maar ook op iedere persoon die in contact
treedt met werknemers bij de uitvoering van
hun werk, zoals klanten, leveranciers, patiënten,
dienstverleners, leerlingen, studenten en
personen die uitkeringen genieten. Dit heeft
invloed op de mogelijke aansprakelijkheid van
de werkgever.
De wetgeving geeft een zeer ruime en vooral
vage definitie van wat verstaan wordt onder
psychosociale risico’s, geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
–		Psychosociale risico’s op het werk: de kans
dat een of meer werknemers psychische
schade ondervinden die al dan niet kan
gepaard gaan met lichamelijke schade,
ten gevolge van een blootstelling aan de
elementen van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden,
de arbeidsomstandigheden en de
interpersoonlijke relaties op het werk,
waarop de werkgever een impact heeft en
die objectief een gevaar inhouden.
		Het concept van psychosociale risico’s
vervangt het eerdere concept van
psychosociale belasting op het werk.
Doordat de definitie de gevaren voor
psychosociale risico’s op vijf verschillende
niveaus situeert, dekt zij de volledige
arbeidsorganisatie van de werkgever, met
inbegrip van de menselijke relaties op het
werk. Psychosociale risico’s impliceren
dus ook bepaalde subjectieve percepties
door het individu van de objectieve
arbeidsorganisatie. Zij omvatten niet alleen
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag, maar ook stress, burn-out, depressie
en conflicten op het werk.
–		Geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij
een werknemer of een andere persoon
die onder de wetgeving valt, psychisch of
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fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de
uitvoering van het werk.
		Geweld op het werk uit zich bijvoorbeeld
in bedreigingen, fysieke agressie of verbale
agressie (beledigingen, …).
–		Pesterijen op het werk: een onrechtmatig
geheel van diverse soortgelijke of
uiteenlopende gedragingen, buiten of
binnen de onderneming of instelling, die
plaatshebben gedurende een bepaalde
tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke
of psychische integriteit van een werknemer
of een andere persoon op wie deze afdeling
van toepassing is bij de uitvoering van zijn
werk wordt aangetast, dat zijn betrekking
in gevaar wordt gebracht of dat een
bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd en die zich inzonderheid uiten
in woorden, bedreigingen, handelingen,
gebaren of eenzijdige geschriften. Deze
gedragingen kunnen inzonderheid
verband houden met leeftijd, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging,
syndicale overtuiging, taal, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, een
handicap, een fysieke of genetische
eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst,
nationale of etnische afstamming, geslacht,
seksuele geaardheid, genderidentiteit en
genderexpressie.
		De wettelijke bepalingen van 2014 hebben
een nieuwe, meer toegankelijke definitie van
pesterijen op het werk ingevoerd. Voordien
bepaalde de wet dat er sprake moest zijn
van diverse soortgelijke of uiteenlopende
onrechtmatige gedragingen. Aangezien
pesterijen, individueel beschouwd,
vaak slechts onschuldige handelingen
uitmaken, leidde dat ertoe dat er juridisch
gezien zelden sprake was van pestgedrag.
De nieuwe wet erkent dat het net de
opeenstapeling van bepaalde gedragingen
kan zijn die leidt tot de aantasting van de
persoonlijkheid of de waardigheid van een
persoon.

260

		Om te kunnen spreken van pesterijen op
het werk moet er dus aan drie voorwaarden
worden voldaan: het moet gaan om een
onrechtmatig geheel van gedragingen, met
een repetitief karakter en met een negatief
doel of gevolg. Pesten op het werk kan
zich uiten in het negeren van een bepaalde
persoon, geen enkele taak meer geven
aan deze persoon, deze persoon constant
belachelijk maken, …
		Het is niet noodzakelijk dat telkens hetzelfde
gedrag herhaald wordt om te kunnen
spreken van pesterijen. Het volstaat dat
onrechtmatige gedragingen, zelfs van
verschillende aard, zich opeenvolgend
voordoen gedurende een bepaalde tijd. De
arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde dan
ook op 30 juni 2006 dat een enkel incident
niet als pesterij kan worden beschouwd.
De dader moet bovendien niet opzettelijk
hebben gehandeld om te kunnen spreken
van pesterijen.
		De normale gezagsuitoefening van de
werkgever kan niet gelijkgesteld worden met
pesten, zelfs niet als de werknemer deze
gezagsoefening aanvoelt als pesterijen. Dat
het slachtoffer het gedrag van de werkgever
aanvoelt als onrechtmatig, betekent nog niet
dat dit gedrag ook effectief onrechtmatig
is. Er moet worden nagegaan of een
voorzichtige en vooruitziende werkgever
in dezelfde omstandigheden ook op
deze manier gehandeld zou hebben.
Een werknemer vond bijvoorbeeld het
feit dat onder meer een jongere collega
een bevordering kreeg vernederend en
kwetsend.
		Het arbeidshof van Antwerpen oordeelde
op 18 december 2007 dat dit feit op zich
niet voldoende is om te kunnen spreken van
pesterijen.
		De arbeidsrechtbank van Oudenaarde
oordeelde op 9 mei 2006 bijvoorbeeld
dat een verandering van een manier van
leidinggeven niet gelijkgesteld kon worden
met pesten. In deze zaak werd een tolerante
informele ploegbaas vervangen door een
correcte en strenge ploegbaas die kortaf
was.
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		Opmerkelijk in de rechtspraak over het
pesten is bovendien dat er heel wat
discussies bestaan in verband met de vraag
of negatieve evaluaties al dan niet als een
pesterij beschouwd kunnen worden.
		De arbeidsrechtbank van Tongeren heeft
in haar vonnis van 17 november 2003 een
duidelijke stelling ingenomen: ‘Theoretisch
gezien dient het evalueren van werknemers
beschouwd te worden als een uiting
van het werkgeversgezag, aangezien de
werkgever immers, met inachtneming
van de regels van beleefdheid, respect en
inspraak, de mogelijkheid dient te hebben
de arbeidsprestaties van zijn werknemers op
grond van geijkte procedures te evalueren,
en waar nodig bij te sturen, teneinde
de samenwerking tussen werkgever en
werknemer, en werknemers onderling, te
bevorderen.’
		Alleen indien bijvoorbeeld een evaluatie
gebaseerd zou zijn op gegevens die niet
overeenstemmen met de realiteit, zou
bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank kunnen
beslissen dat het zou gaan om een vorm van
pesterijen.
		De evaluatie van de werknemer op zich
kan dus niet worden beschouwd als
onrechtmatig gedrag. Een evaluatie is de
normaalste zaak bij het uitoefenen van
werkgeversgezag en is inmiddels zeer
breed ingeburgerd. Het enkele feit dat de
werknemer negatief wordt geëvalueerd,
vormt op zich geen vermoeden voor
pesterijen. Het werk onder het gezag
van een ander is de essentie van de
arbeidsovereenkomst en de uitoefening
van het werkgeversgezag maakt niet
ipso facto een vorm van pesterij uit. De
werkgever moet de mogelijkheid hebben
om de prestaties van een werknemer te
evalueren en waar nodig bij te sturen om
de samenwerking tussen werkgever en
werknemer, en tussen werknemers onderling
te bevorderen.
		Bovendien kunnen de pesterijen niet bestaan
in de uitoefening van het hiërarchische
gezag waarmee een rechtmatig beleid
wordt uitgeoefend, zelfs wanneer dat
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niet overeenstemt met de persoonlijke
verwachtingen van een ondergeschikte
werknemer.
		Tevens is het de evidentie zelve dat in
het kader van de voorbereiding van de
evaluaties gegevens worden uitgewisseld.
Dat moet kunnen in alle vrijheid, dus
inclusief met vermelding van wat negatief is,
zo niet ontneemt men totaal de zin aan het
evaluatiegebeuren.
		Deze zienswijze is ook in overeenstemming
met de wil van de wetgever, zoals blijkt
uit de voorbereidende werken van de Wet
betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk. Daarin wordt
duidelijk gesteld dat een negatieve evaluatie
op zich geen klacht op basis van deze wet
kan rechtvaardigen.
		Ook het wijzigen van taken, die door
de werknemer worden aangevoeld als
pesterijen, zijn overeenkomstig de geldende
rechtspraak niet steeds een vorm van
onrechtmatig gedrag.
		Zo besliste de arbeidsrechtbank van Brussel
op 22 november 2006 dat een werkgever
die een werknemer vraagt om ’s morgens te
komen werken louter een uitdrukking is van
de gezagsbevoegdheid van de werkgever.
De arbeidsrechtbank oordeelde in dit geval
dat het de werkgever immers toegelaten is
het werk te organiseren zoals hem dat het
best past.

		Elke werkgever heeft trouwens het recht
om de arbeidsvoorwaarden binnen het
contractuele kader aan te passen of te
wijzigen volgens de organisatorische
behoeften (ius variandi).
		Om te vermijden dat er wederrechtelijk
zware procedures zouden worden
opgestart, met bijbehorende
ontslagbescherming, zodra een werknemer
ontevreden is, heeft de wetgever
een mogelijkheid ingevoerd voor de
preventieadviseur psychosociale aspecten
(PAPA) om een verzoek tot formele
psychologische interventie te weigeren. De
PAPA kan dat doen indien hij van oordeel
is dat er kennelijk geen sprake is of zal zijn
van een psychosociaal risico. Hij zal dus
een prima facie-beoordeling moeten maken
van de door de werknemer geschetste
situatie. De PAPA moet zijn beslissing aan
de werknemer bekendmaken binnen tien
kalenderdagen na het indienen van het
verzoek.
– 		 Ongewenst seksueel gedrag op het
werk: elke vorm van ongewenst verbaal,
non-verbaal of lichamelijk gedrag met
een seksuele connotatie, dat als doel
of gevolg heeft dat de waardigheid van
een persoon wordt aangetast of een
bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving
wordt gecreëerd. Ongewenst seksueel
gedrag kan zich zowel fysiek als verbaal
uiten. Het kan gaan om wellustige blikken,
dubbelzinnige opmerkingen, aanrakingen,
de werkneemster aanzetten tot het dragen
van sexy kledij, …

		Uiteraard wordt in sommige zaken
wel geoordeeld dat de werkgever zich
schuldig maakt aan pesterijen. Dat was
bijvoorbeeld het geval in een vonnis van de
		Zo is de rechtbank van oordeel dat
arbeidsrechtbank van Tongeren op 28 juni
onder meer de volgende gedragingen
2007. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de
ongewenst seksueel gedrag uitmaken: een
werkgever zich schuldig had gemaakt aan
geldsom voorstellen in ruil voor seksuele
pestgedrag omdat hij een werkneemster
betrekkingen, vragen stellen in verband
herhaaldelijk had overgeplaatst naar ver
met de lingerie die men draagt, doorlopend
van haar woonplaats gelegen filialen
uitlatingen doen met een seksuele
en zelfs naar een lege winkel zonder
gevoelswaarde (‘ik zou u wel willen pakken
voorraden nadat zij de enige kandidate
in de bergplaats’, ‘ik moet jouw loon betalen,
was bij de eerste door de onderneming
maar wat doe jij?’), de werkneemster
georganiseerde sociale verkiezingen.
aanmoedigen sexy kleding te dragen om
de klanten te lokken, tegenover werklieden
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van een naburig bedrijf uitlatingen doen
over zijn werkneemsters, de werkneemsters
uitnodigen seksueel getinte sites te
bekijken,…
		De rechtbank is van oordeel dat dat
gedrag een belemmering vormt van het
privéleven van de werknemer en zijn of haar
waardigheid aantast.

		Het mag duidelijk zijn dat de rechtspraak
uiteindelijk in elke individuele zaak de
knoop moet doorhakken en aflijnen wat
precies hoort onder de uitoefening van
het werkgeversgezag en wat daarentegen
laakbaar en onrechtmatig gedrag is.

03 betrokken partijen
A. de werkgever, de werknemers en leden van de
hiërarchische lijn
De werkgever is verantwoordelijk voor de
preventie van de psychosociale risico’s. Hij
moet zijn preventiebeleid uitwerken op basis
van de risicoanalyse. Hij moet ook de genomen
preventiemaatregelen evalueren en aanpassen
waar nodig, ook op grond van specifieke
problemen of klachten die zich voordoen in
de onderneming. De werkgever moet een
interne procedure uitwerken, hij moet de
werknemers daarover inlichten door dit in het
arbeidsreglement te vermelden, hij moet een
register bijhouden voor feiten die gepleegd
worden door derden aan de onderneming,….
Het niet voeren van een preventiebeleid wordt
bestraft door het Sociaal Strafwetboek.
Werknemers en leden van de hiërarchische
lijn spelen eveneens een belangrijke rol in
het preventief welzijnsbeleid. De werkgever
moet de nodige maatregelen nemen om hen
te informeren over o.a. de risicoanalyse, de
preventiemaatregelen, de procedures enz.
Hij moet er eveneens voor zorgen dat zowel
werknemers als leden van de hiërarchische
lijn de nodige opleidingen krijgen om alle
maatregelen, procedures, rechten en plichten
adequaat te kunnen toepassen.
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Werknemers moeten overeenkomstig
hun opleiding en de door de werkgever
gegeven instructies zorg dragen voor hun
eigen veiligheid en gezondheid, alsook voor
die van andere betrokken personen. De
Welzijnswet voorziet niet in sancties indien een
werknemer faalt om op een positieve manier
bij te dragen aan het preventiebeleid tegen
grensoverschrijdend gedrag.
Leden van de hiërarchische lijn spelen een
belangrijke rol aangezien zij een rechtstreeks
aanspreekpunt voor de werknemer zijn
indien deze laatste meent het slachtoffer te
zijn van een psychosociaal risico. Een lid van
de hiërarchische lijn dient in dat geval een
luisterend oor te bieden en de werknemer
in kwestie te informeren over alternatieve
oplossingen. Bovendien moeten zij ook zelf
aandachtig zijn voor signalen die kunnen
aantonen dat er zich een psychosociaal
probleem voordoet. In dat geval dient het lid
van de hiërarchische lijn te waken over de
tijdige behandeling van dit probleem.
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B. de vertrouwenspersoon
De werkgever kan één of meer
vertrouwenspersonen aanduiden. Dit is niet
verplicht, tenzij hierover een voorafgaand
akkoord is van alle leden-vertegenwoordigers
van de personeelsleden binnen het CPBW.
In dat laatste geval moet er verplicht een
vertrouwenspersoon worden aangesteld.
Wanneer de werknemer een
vertrouwenspersoon aanduidt, dan moeten alle
werknemersvertegenwoordigers in het CPBW
akkoord gaan. Indien er geen akkoord is, zal de
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
trachten te verzoenen. Lukt dat niet dan zal het
Toezicht op het Welzijn op het Werk een advies
geven aan de werkgever. Volgt de werkgever
dit advies niet, dan moet de werkgever zijn
beslissing verantwoorden tegenover het CPBW.
De werkgever kan dus tegen het advies
van de directie een vertrouwenspersoon
aanduiden, voor zover hij de redenen waarom
hij het advies niet volgt, meedeelt aan het
CPBW. De werkgever is echter verplicht
om een vertrouwenspersoon aan te duiden
wanneer alle leden-vertegenwoordigers van
het personeel binnen het comité hierom
verzoeken.
Is er geen CPBW dan wordt die taak vervuld
door de leden van de vakbondsafvaardiging.
Is er ook geen vakbondsafvaardiging dan
verloopt de aanduidingsprocedure via de
werknemers.
let op!
Het aanstellen van vertrouwenspersonen is
niet verplicht (tenzij een akkoord van al de
werknemersvertegenwoordigers in het CPBW
de werkgever toch zou verplichten om een
vertrouwenspersoon aan te duiden). Het is dus
niet omdat binnen een onderneming geen
vertrouwenspersonen zouden zijn aangeduid
dat de werkgever een schending van de regels
inzake psychosociale risico’s zou begaan.
Indien wel een vertrouwenspersoon wordt
aangesteld, moet deze niet noodzakelijk deel
uitmaken van het personeel. Alleen indien de
werkgever meer dan 20 werknemers heeft en
een beroep doet op een preventieadviseur

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

psychosociale aspecten van een externe
dienst, moet wel een vertrouwenspersoon
onder het personeel worden gekozen.
Het is inderdaad noodzakelijk dat de
vertrouwenspersoon de interne werking van de
onderneming goed kent en dat hij gemakkelijk
toegankelijk is voor de werknemers.
De vertrouwenspersoon mag geen nadeel
ondervinden van zijn activiteiten als
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon
is bovendien in principe gebonden door het
beroepsgeheim.
Sinds de wetswijziging van 2014 zijn de
bevoegdheden van de vertrouwenspersoon
sterk ingeperkt. Hij is dan wel bevoegd voor
alle psychosociale risico’s op het werk, maar
alleen wat het informele gedeelte betreft.
Het is dus alleen mogelijk om een verzoek
tot informele psychosociale interventie bij
de vertrouwenspersoon in te dienen. De
vertrouwenspersoon is hierbij gebonden door
het beroepsgeheim.
De vertrouwenspersoon is in het bijzonder
belast met de volgende taken:
–		deelnemen aan de uitwerking van de te
volgen procedures in geval van geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk;
–		raad geven en opvang, hulp en de vereiste
bijstand bieden aan de slachtoffers en,
in voorkomend geval, op informele wijze
deelnemen aan het zoeken van een
oplossing;
–		de gegevens die noodzakelijk zijn voor het
opstellen van het jaarverslag bezorgen aan
de preventieadviseur van de interne dienst;
–		het ontvangen en opvolgen van een verzoek
tot informele interventie;
–		meedelen van de gegevens van de
incidenten die zich herhaaldelijk voordoen
aan de preventieadviseur.
De vertrouwenspersoon staat in constante
verbinding met de PAPA. Zij wisselen
voldoende informatie uit en plegen
regelmatig overleg. Bovendien beschikt hij
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over de mogelijkheid om deel te nemen aan
vergaderingen van het CPBW.
De functie van vertrouwenspersoon kan
niet worden uitgeoefend door de volgende
personen:
–		de werkgevers- of
werknemersvertegenwoordigers in de
ondernemingsraad of het comité voor
preventie en bescherming op het werk;
–		de kandidaten voor de verkiezingen van de
personeelsafgevaardigden;
–		de vakbondsafgevaardigden;
–		het leidinggevend personeel (zelfde definitie
als in het kader van de sociale verkiezingen);

–		de preventieadviseur-arbeidsarts. Voor
vertrouwenspersonen die zouden zijn
aangesteld voor 1 september 2014 gelden
voormelde beperkingen niet.
Elke vertrouwenspersoon moet binnen twee
jaar na zijn aanstelling een opleiding van
minstens 5 dagen volgen. Onder bepaalde
voorwaarden geldt de verplichting tot het
volgen van een opleiding van minstens 5 dagen
niet voor de vertrouwenspersonen die werden
aangeduid vóór 1 september 2014.

C. preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA)
Elke werkgever moet beschikken over een PAPA
die ofwel deel uitmaakt van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk van
de onderneming, ofwel van de externe dienst
waarbij de onderneming is aangesloten.
In ondernemingen met minder dan
50 werknemers moet steeds een beroep
worden gedaan op een preventieadviseur
psychosociale aspecten verbonden aan een
externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk. Het is normaal gezien de
externe dienst zelf die bepaalt welke PAPA ze
aanduiden voor de onderneming, maar de
werknemersvertegenwoordigers in het CPBW,
of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging,
of bij gebrek daaraan de werknemers kunnen
vragen om de PAPA te vervangen als er een
vertrouwensbreuk is.

werknemersvertegenwoordigers in het CPBW.
Wordt dit akkoord niet verkregen, dan vraagt
de werkgever de tussenkomst van de Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
die de partijen zal proberen te verzoenen.
Kan die de partijen niet verzoenen, dan zal
deze dienst een advies verstrekken dat door
de werkgever moet worden meegedeeld aan
het comité. Leidt dit advies evenmin tot een
akkoord, dan moet een preventieadviseur van
een externe dienst worden aangeduid.

De PAPA dient aan bepaalde voorwaarden te
voldoen om deze functie te kunnen vervullen.
Hij dient onder meer houder te zijn van een
einddiploma universitair onderwijs of hoger
onderwijs op universitair niveau waarvan
het curriculum een belangrijk aandeel
psychologie en sociologie omvat en met
Telt de onderneming 50 werknemers of meer,
een eerste specialisatie in de domeinen van
dan moet de werkgever op basis van het
arbeid en organisatie. Bovendien moet de
globaal preventieplan en na voorafgaand advies preventieadviseur vijf jaar ervaring bewijzen
van het CPBW nagaan of hij voor het aspect van op het vlak van de psychosociale aspecten
psychosociale risico’s een beroep zal doen op
op het werk. Tot slot moet de PAPA een
een interne of een externe PAPA.
multidisciplinaire basisvorming en een module
specialisatie psychosociale aspecten van het
Kiest hij voor een PAPA die deel zal uitmaken
werk hebben gevolgd.
van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, dan wordt
De PAPA is bevoegd tot het geven van raad,
die aangeduid met het akkoord van alle
opvang en het op informele wijze zoeken
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van oplossingen. Bovendien behoren ook de
volgende zaken tot zijn takenpakket:
–		de uitwerking van de risicoanalyses (zie
hierna);
–		advies geven over de preventiemaatregelen
die voortvloeien uit de risicoanalyse;
–		de preventiemaatregelen helpen evalueren;
–		ontvangen en behandelen van verzoeken
tot informele psychosociale interventie van
werknemers;
–		ontvangen van verzoeken tot formele
psychosociale interventie van werknemers
en de werkgever maatregelen voorstellen
om een einde te maken aan het geweld,
de pesterijen en het ongewenst seksueel
gedrag op het werk;
–		zich, met akkoord van de werknemer,
wenden tot de Directie Toezicht op het
Welzijn op het Werk, wanneer de klachten
aanhouden of de werkgever niet de
noodzakelijke maatregelen neemt;

–		advies uitbrengen over de diensten of
instellingen waarop de werkgever een
beroep kan doen om te voorzien in
passende psychologische begeleiding van
de slachtoffers;
–		een individueel dossier naar aanleiding van
een verzoek tot interventie samenstellen en
bijhouden;
–		regelmatig overleg plegen met de
vertrouwenspersoon.
De PAPA mag geen preventieadviseurarbeidsarts zijn. Bovendien mag hij, indien
hij deel uitmaakt van de interne dienst
voor preventie en bescherming op het
werk, niet behoren tot het leidinggevend
personeel (zelfde definitie als in het kader
van de sociale verkiezingen), mag hij geen
personeelsafgevaardigde zijn en hij mag
zich niet kandidaat stellen voor de sociale
verkiezingen.

D. de preventieadviseur-arbeidsarts
Er is in bepaalde gevallen een samenwerking
tussen de PAPA en de arbeidsarts.
De arbeidsarts wordt geacht jaarlijks anonieme
en collectieve informatie aan de PAPA of de
werkgever mee te delen. Het betreft informatie
die nuttig kan zijn voor de evaluatie van de
preventieve maatregelen.
Bovendien kan de arbeidsarts die bij een
gezondheidstoezicht constateert dat de
gezondheidstoestand van een werknemer is
aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien
uit een psychosociaal risico, met akkoord van
de werknemer in kwestie, contact opnemen
met de PAPA. Zij kunnen in dat geval overleg
plegen over de mogelijkheden tot ander werk

of over het aanpassen van de werkpost. Let
wel: dat is alleen mogelijk mits akkoord van de
werknemer. In ieder geval licht de arbeidsarts
de werknemer in over de mogelijkheden tot
interventie De arbeidsarts kan ook, met het
schriftelijk akkoord van de werknemer, zelf
een beroep doen op de preventieadviseur
psychosociale aspecten wanneer hij oordeelt
dat de werknemer niet in staat is dit zelf te
doen.
Tot slot kan, in het kader van een verzoek tot
formele interventie, het advies van de PAPA
aan de arbeidsarts worden overgemaakt indien
de werknemer hiermee instemt en indien de
arbeidsarts deze werknemer voorafgaandelijk
heeft onderzocht.

E. comité preventie en bescherming op het werk (CPBW)
Het comité beschikt over een algemene
bevoegdheid om een voorafgaand
advies uit te brengen over de elementen
van de arbeidsorganisatie, de
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arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden,
de arbeidsomstandigheden en de
interpersoonlijke relaties op het werk die
aanleiding kunnen geven tot psychosociale
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risico’s op het werk. Dit advies is beperkt tot de
gevolgen die deze elementen kunnen hebben
voor het welzijn van de werknemers.
Het comité geeft ook voorafgaand advies over:
–		de keuze van de werkgever om een PAPA
te nemen verbonden aan de interne of een
externe preventiedienst;
–		De collectieve preventiemaatregelen die
voortvloeien uit de risicoanalyse;
–		De collectieve preventiemaatregelen
die voortvloeien uit de evaluatie van het
preventiebeleid m.b.t. de psychosociale
risico’s;
–		De voorstellen voor collectieve
preventiemaatregelen opgenomen in
de adviezen van de preventieadviseur
psychosociale aspecten naar aanleiding
van de indiening van een verzoek tot
formele psychosociale interventie, die
tot doel hebben elke herhaling in andere
arbeidssituaties te voorkomen.

Bovendien kan het CPBW, indien ten minste een
derde van de werknemersvertegenwoordigers
in het comité erom verzoekt, de werkgever
verplichten om een risicoanalyse uit te voeren
van een specifieke arbeidssituatie.
De werkgever is ook verplicht om het comité
informatie te geven over het welzijnsbeleid met
betrekking tot de psychosociale aspecten. Hij
moet bovendien ook zorgen voor de nodige
opleidingen van het comité.
Al de werknemersvertegenwoordigers in het
comité moeten hun voorafgaand akkoord
geven over de aanstelling van de interne PAPA
en over de aanstelling en verwijdering van de
vertrouwenspersoon uit zijn functie.
Wanneer er geen comité is opgericht
in de onderneming, dan oefent de
vakbondsafvaardiging de taken van het comité
uit. Is er ook geen vakbondsafvaardiging,
dan zijn de werknemers zelf die rechtstreeks
betrokken worden bij bepaalde aspecten
van het welzijnsbeleid in het kader van de
psychosociale risico’s.

04 preventiemaatregelen
De welzijnswetgeving legt de nadruk op
het voorkomen en dus op de preventie van
psychosociale risico’s waaronder geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk. Aan de werkgevers worden in dat
kader verschillende verplichtingen opgelegd.
De werkgever die zijn welzijnsverplichtingen
niet naleeft, is niet alleen strafrechtelijk
aansprakelijk, maar kan ook veroordeeld
worden tot een schadevergoeding.

De verantwoordelijkheid van de werkgever
wordt evenwel beperkt tot de objectieve
gevaren waarop hij een impact heeft. Indien
hij geen preventiemaatregelen treft, kan zijn
verantwoordelijkheid dus alleen in het gedrang
komen voor zover hij de macht heeft om in te
werken op het gevaar en de risicofactoren die
kunnen bijdragen aan de totstandkoming van
de schade.

A. globale en algemene risicoanalyse
De werkgever dient de situaties te bepalen die
aanleiding kunnen geven tot alle psychosociale
risico’s op het werk. Hij dient hierbij rekening
te houden met alle elementen van de
arbeidsorganisatie.
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De preventiemaatregelen moeten worden
vastgesteld in het kader van een dynamisch
risicobeheersingssysteem op basis van
een risicoanalyse. Dat houdt in dat de
werkgever, in samenwerking met de bevoegde
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preventieadviseur en rekening houdend met de
• de wedertewerkstelling van werknemers
aard van de activiteiten en de grootte van de
die verklaard hebben het voorwerp te
onderneming, de situaties identificeert die tot
zijn geweest van geweld, pesterijen
stress, conflicten, schade aan de gezondheid,
of ongewenst seksueel gedrag en de
burn-out, geweld, pesterijen of ongewenst
begeleiding van deze personen naar
seksueel gedrag kunnen leiden. De resultaten
aanleiding van hun wedertewerkstelling.
van die analyse en de preventiemaatregelen
–		De specifieke maatregelen ter bescherming
moeten worden opgenomen in een specifiek
van werknemers die bij de uitvoering van
onderdeel van het algemene preventieplan
hun werk in contact komen met externe
en, in voorkomend geval, in het jaarlijkse
personen van de onderneming.
actieplan, waarvan het opstellen door de
–		De verplichtingen van de hiërarchische lijn
welzijnswetgeving wordt opgelegd.
bij het voorkomen van geweld, pesten en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De werkgever bepaalt dan op grond van de
–		De voorlichting en de opleiding van
risicoanalyse welke preventiemaatregelen er
werknemers.
in de onderneming moeten worden getroffen.
–		De voorlichting van het comité voor
Indien er in de onderneming een interne
preventie en bescherming op het werk
preventieadviseur is, moet die verplicht
(CPBW).
worden betrokken bij de risicoanalyse.
De regelgeving legt aan de werkgever op
Deze maatregelen kunnen pas worden
om maatregelen te nemen ten aanzien van
getroffen na voorafgaand advies van het CPBW,
psychosociale risico’s die worden veroorzaakt
met uitzondering van de maatregelen inzake
door het werk,.
de interne procedures die gevolgd moeten
Wanneer een werkgever bewust of uit
worden indien er een melding van bepaalde
nalatigheid toelaat dat in zijn onderneming een feiten gebeurt. Voor deze laatste is het
psychosociaal risico ontstaat, veroorzaakt door akkoord van het comité vereist. Indien in het
het werk, zonder dat hij maatregelen neemt,
comité geen akkoord wordt bereikt, moet de
schiet hij tekort in zijn verplichtingen en zou hij werkgever een beroep doen op het Toezicht op
gerechtelijk vervolgd kunnen worden.
het Welzijn op het Werk. Indien deze interventie
ook niet tot een akkoord leidt, neemt de
Deze maatregelen moeten aangepast zijn
werkgever een beslissing op voorwaarde dat
aan de aard van de activiteit en de grootte
ten minste twee derde van de leden die de
van de onderneming en ze moeten minstens
werknemers vertegenwoordigen in het comité
betrekking hebben op:
hun akkoord hebben gegeven.
–		De materiële en organisatorische
maatregelen waardoor geweld, pesterijen
De werkgever dient bij de globale risicoanalyse
en ongewenst seksueel gedrag op het
rekening te houden met de situatie van
werk kunnen worden voorkomen, zoals het
werknemers die bij de uitvoering van hun werk
voorzien van gescheiden kleedkamers en
in contact komen met andere personen op de
toiletten voor mannen en vrouwen.
arbeidsplaats. Hij dient rekening te houden met
–		De procedures die van toepassing zijn
verklaringen van werknemers die opgenomen
wanneer er een melding gebeurt van feiten, zijn in het register van feiten van derden.
die meer bepaald betrekking hebben op:
• het onthaal en de adviesverlening aan
Bij elke wijziging die de blootstelling van
personen die verklaren het slachtoffer te werknemers aan psychosociale risico’s op het
zijn van geweld, pesterijen of ongewenst werk kan beïnvloeden, moet de risicoanalyse
seksueel gedrag;
opnieuw worden onderzocht. Er is een
• de nadere regels waarbij deze
constante en dynamische follow-up van de
personen een beroep kunnen doen
maatregelen aan de hand van wijzigingen in de
op de preventieadviseur en de
arbeidsorganisatie vereist, alsook een jaarlijkse
vertrouwenspersoon;
evaluatie.
• de snelle en volledig onpartijdige
interventie van de vertrouwenspersoon
en de preventieadviseur;
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B. specifieke risicoanalyse
Niet alleen moet een werkgever een globale
risicoanalyse uitvoeren, hij is ook verplicht
om passende preventiemaatregelen te
nemen om het gevaar dat voortvloeit uit een
specifieke arbeidssituatie uit te schakelen
en om de schade die daaruit voortvloeit te
voorkomen of te beperken, voor zover hij een
impact heeft op het gevaar. Op grond van een
specifieke risicoanalyse treft de werkgever
a priori maatregelen die als doel hebben
het gevaar uit te schakelen en de schade
te beperken. Dergelijke risicoanalyse moet
worden uitgevoerd wanneer een lid van de
hiërarchische lijn of ten minste één derde van
de werknemersvertegenwoordigers in het
comité voor preventie en bescherming op het
werk hierom vragen.
Deze analyse moet het mogelijk maken de
doeltreffendheid van de preventiemaatregelen
te evalueren en, in voorkomend geval, de te
nemen gepaste maatregelen te bepalen, onder
meer op het vlak van:
–		de organisatie van de onderneming;
–		de inrichting van de arbeidsplaatsen;
–		de herziening van de procedures als
is gebleken dat ze niet geschikt of niet
toepasbaar blijken te zijn;

–		de informatie en de opleiding van
werknemers.
De werkgever dient er zorg voor te dragen dat
de werknemers, de leden van de hiërarchische
lijn en de leden van het comité over alle nuttige
informatie beschikken en over de resultaten
van deze risicoanalyse.
Als zou blijken dat het psychosociaal
risico op het werk blijft plaatsvinden na de
inwerkingtreding van deze maatregelen, of als
de werkgever nalaat de nodige maatregelen
te treffen, dient de preventieadviseur zich, in
overleg met het slachtoffer, tot de bevoegde
ambtenaren te wenden. Ook bij de beoordeling
van de feiten hechten de arbeidsrechtbanken
er veel belang aan of de werkgever al dan
niet de nodige maatregelen heeft getroffen
om bijvoorbeeld de pesterijen in de toekomst
te vermijden. De verantwoordelijkheid van
de werkgever komt slechts in het gedrang
voor zover hij de mogelijkheid heeft om de
toestand te verhelpen. Dat is bijvoorbeeld niet
het geval wanneer het gaat over de atypische
persoonlijkheid van een werknemer of wanneer
een relationeel probleem is ontstaan in de
privésfeer.

C. informeren van het personeel en opleiding
De werkgever dient ervoor te zorgen dat
werknemers, leden van de hiërarchische lijn en
leden van het CPBW over alle nuttige informatie
beschikken in verband met:
–		de resultaten van de risicoanalyse;
–		de toepasselijke preventiemaatregelen;
–		de procedures die van toepassing zijn
wanneer een werknemer het slachtoffer
meent te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
–		het recht voor de werknemer om een
verklaring te doen acteren wanneer hij
meent het slachtoffer te zijn van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk die extern zijn aan de
onderneming;
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–		de gespecialiseerde diensten of
instellingen die slachtoffers een passende
psychologische ondersteuning kunnen
geven;
–		de verplichting zich te onthouden van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
Deze informatie kan verstrekt worden via het
arbeidsreglement of via het intranet van de
onderneming.
De werkgever dient echter niet alle
preventiemaatregelen op te nemen in het
arbeidsreglement. Alleen de contactgegevens
van de preventieadviseur en eventueel de
vertrouwenspersoon en de interne procedure
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voor de behandeling van klachten moeten
verplicht worden opgenomen. Deze
vermeldingen worden in het arbeidsreglement
opgenomen zonder dat een voorafgaande
raadpleging van de ondernemingsraad
noodzakelijk is en zonder dat de procedure
in verband met het wijzigen van het
arbeidsreglement moet worden gevolgd.
Elke werknemer die een beroep doet op de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur,
heeft bovendien het recht te weten welk
gevolg er gegeven werd aan zijn zaak.

Tevens dient de werkgever ervoor te zorgen
dat werknemers, leden van de hiërarchische
lijn en leden van het CPBW de nodige
opleiding kunnen genieten, opdat zij de
preventiemaatregelen, de procedures en
de rechten en verplichtingen waarover zij
informatie ontvangen, adequaat kunnen
toepassen. De kosten verbonden aan deze
opleidingen zijn ten laste van de werkgever.
De tijd besteed aan de opleidingen wordt
bezoldigd als arbeidstijd.

D. psychologische ondersteuning
De werkgever is verder verplicht erover te
waken dat werknemers die het slachtoffer
zijn van een daad van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk, die
gepleegd zijn door personen extern aan de
onderneming, een passende psychologische
ondersteuning krijgen van gespecialiseerde
diensten of instellingen.

De werkgever draagt hiervan de kosten.
Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
werknemers die het slachtoffer zijn van een
gewelddadige overval op hun arbeidsplaats.

E. specifieke verplichtingen voor de werkgevers wiens
werknemers in contact komen met het publiek
In ondernemingen en instellingen waarvan de
werknemers in contact komen met het publiek,
is de werkgever ertoe verplicht systematisch
de verklaringen te noteren van werknemers die
menen het slachtoffer te zijn van psychosociale
risico’s, waaronder feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk die extern zijn aan de onderneming of
de instelling.
De werkgever dient erover te waken dat deze
verklaringen worden meegedeeld aan de
preventieadviseur.
Deze verklaringen omvatten een beschrijving
van de feiten en de datums, zonder de
identiteit van de werknemer te vermelden,
en moeten worden opgenomen in een
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register dat wordt bijgehouden door de
vertrouwenspersoon of de bevoegde
preventieadviseur of door de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk
indien de bevoegde preventieadviseur deel
uitmaakt van een externe dienst en er geen
vertrouwenspersoon werd aangewezen.
Het is raadzaam om in het arbeidsreglement
van de onderneming melding te maken
van het bestaan van dergelijk register waar
werknemers klachten in verband met geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
door derden in kunnen noteren. De werkgever
heeft echter eveneens de mogelijkheid om de
werknemers op een andere manier over het
bestaan van dit register te informeren.
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De inschrijving van de feiten die een
psychosociaal risico uitmaken in dit register,
staat niet gelijk met het indienen van een
verzoek tot interventie. Dat betekent onder
meer dat werknemers die een dergelijke klacht
in dit register noteren, niet beschermd zijn
tegen ontslag.

De verklaringen van de slachtoffers moeten
door de werkgever gedurende vijf jaar bewaard
worden, te rekenen vanaf de dag dat het
slachtoffer deze verklaring heeft afgelegd.

05 actiemiddelen bij het
verschijnen van een
psychosociaal risico
Hoewel de welzijnswetgeving veel nadruk legt
op preventie en dus op het voorkomen van
psychosociale risico’s, is het toch onvermijdelijk
dat er zich situaties voordoen waarbij het
welzijn van een werknemer onder druk komt te
staan.

Daarom voorziet de welzijnswetgeving diverse
actiemiddelen voor werknemers die een
probleem ondervinden door een psychosociaal
risico. Zoals eerder aangehaald behelzen deze
risico’s een breed spectrum, inclusief stress,
conflict en burn-out.

A. de interne procedure
De wet benadrukt dat het in de eerste plaats
de bedoeling is dat een werknemer die meent
schade te ondervinden ten gevolge van
een psychosociaal risico op het werk, zich
rechtstreeks tot de werkgever, een lid van de
hiërarchische lijn, een lid van het CPBW of
de vakbondsafvaardiging richt om te komen
tot een interventie van deze personen. In dat
verband is de eerder aangehaalde preventieve
verplichting tot informatie en opleiding van
cruciaal belang.
Toch is de werkgever verplicht om zowel een
informele als een formele procedure uit te
werken ter bescherming van de werknemer
die meent schade te ondervinden ten gevolge
van een psychosociaal risico op het werk. Deze
procedures zijn onderworpen aan het akkoord
van het CPBW. Indien geen akkoord wordt
bereikt, vraagt de werkgever het advies van de
met het toezicht belaste ambtenaar.
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Elke werknemer die meent het slachtoffer
te zijn van een psychosociaal risico kan een
intern verzoek tot interventie indienen bij de
vertrouwenspersoon of de PAPA. Hij heeft
daarbij de keuze tussen:
–		een informele psychosociale interventie bij
de vertrouwenspersoon of de PAPA, of
–		een formele psychosociale interventie bij de
PAPA.
Werknemers moeten de mogelijkheid hebben
om de vertrouwenspersoon of de PAPA te
kunnen raadplegen tijdens de werkuren.
Indien dat onmogelijk is, mag de raadpleging
eventueel buiten de werkuren gebeuren,
op voorwaarde dat dit wordt bepaald in
een collectieve arbeidsovereenkomst
of in het arbeidsreglement. Indien er
verplaatsingskosten worden gemaakt, vallen
die ten laste van de werkgever.
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B. fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale
interventie
De interne procedure vangt aan met een fase
waarin de werknemer geïnformeerd wordt over
de verschillende mogelijkheden tot interventie.
De werknemer die meent het slachtoffer
te zijn van een psychosociaal risico kan de
vertrouwenspersoon of de PAPA contacteren.
Dat kan op om het even welke manier: in
persoon, per telefoon, e-mail,….
Hij wordt dan binnen een termijn van
10 kalenderdagen na het eerste contact
gehoord door de vertrouwenspersoon
of de preventieadviseur en wordt

daarbij geïnformeerd over de bestaande
mogelijkheden tot interventie. Als de
werknemer dat wenst dan kan hij van de
vertrouwenspersoon of de PAPA een document
vragen waarin het persoonlijk onderhoud met
de werknemer wordt bevestigd.
De werknemer heeft vervolgens de keuze tot
het indienen van een verzoek tot informele
psychosociale interventie of het indienen
van een verzoek tot formele psychosociale
interventie.

C. de informele psychosociale interventie
Elke werknemer die meent schade
te ondervinden ten gevolge van een
psychosociaal risico op het werk, kan
aankloppen bij de vertrouwenspersoon
of de PAPA met een verzoek tot informele
psychosociale interventie. In dat geval gaat de
vertrouwenspersoon of de PAPA samen met
de verzoekende werknemer op zoek naar een
oplossing voor de psychosociale problemen
van de werknemer. Er wordt dus gezocht
op informele wijze gezocht naar een interne
oplossing.
Dat kan door middel van gesprekken, door
een interventie bij derden (bv. een lid van de
hiërarchische lijn) of door een verzoening
tussen de betrokken personen voor zover die
hiermee instemmen.
De wijzen van informele interventie zijn niet
limitatief. De verzoekende werknemer kiest
zelf het type van informele psychosociale
interventie waarvan hij gebruik wenst te
maken. Deze keuze dient schriftelijk te
worden vastgelegd in een document dat
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wordt gedateerd en ondertekend door
de vertrouwenspersoon of de PAPA. Een
modeldocument is terug te vinden op de
website van de FOD WASO. De verzoeker
ontvangt hiervan een kopie. De PAPA dient
een individueel dossier van interventie bij te
houden.
Tijdens deze fase kan de werknemer geen
ontslagbescherming genieten. Het is voor een
werkgever belangrijk te weten en na te gaan
of een werknemer enkel een informeel verzoek
tot interventie heeft ingediend (in navolging
waarvan er geen bescherming tegen ontslag
zal gelden) dan wel of reeds een formeel
verzoek tot interventie zou zijn ingediend.
Deze fase is beëindigd als het probleem in de
ogen van de verzoeker is opgelost. Ook als het
niet is opgelost komt er een einde aan deze
fase als de verzoeker deze fase wil beëindigen
of als de verzoeker beslist een verzoek tot
formele psychosociale interventie in te dienen.
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D. de formele psychosociale interventie
De werknemer kan er ook voor kiezen
om rechtstreeks een verzoek tot formele
psychosociale interventie in te dienen bij de
PAPA zonder dat deze werknemer voorafgaand
een informeel verzoek tot psychosociale
interventie had ingediend. Een verzoek tot
formele psychosociale interventie kan echter
ook worden ingediend indien een verzoek tot
informele psychosociale interventie niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid.
Een verzoek tot formele psychosociale
interventie houdt in dat de werknemer aan de
werkgever vraagt om gepaste collectieve of
individuele maatregelen te nemen op basis van
een analyse van de specifieke arbeidssituatie
die door de werknemer als problematisch
wordt ervaren en op basis van de voorstellen
die de PAPA, na onderzoek, heeft opgenomen
in een gemotiveerd advies.
De werknemer kan dit verzoek niet aan de
vertrouwenspersoon richten. Voor hem is er
tijdens de formele interventie niet langer een rol
weggelegd.
a. persoonlijk onderhoud met de PAPA
Binnen tien kalenderdagen volgend op de dag
waarop de werknemer zijn wil tot het indienen
van een verzoek tot formele interventie heeft
geuit, heeft hij een persoonlijk onderhoud met
de PAPA. De PAPA bevestigt in een document
dat het verplichte persoonlijk onderhoud heeft
plaatsgevonden en bezorgt hiervan een kopie
aan de werknemer.
b. het indienen van het verzoek zelf
Het verzoek tot formele psychosociale
interventie wordt schriftelijk vastgelegd in
een document, gedateerd en ondertekend
door de verzoeker. Dit document dient de
problematische arbeidssituatie gedetailleerd
te beschrijven en dient een verzoek aan
de werkgever te bevatten om passende
maatregelen te treffen. Dit document wordt
door de werknemer bezorgd aan de PAPA
of aan de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk waarvoor de PAPA
zijn opdrachten vervult. Dit kan:
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–		Door overhandiging of per gewone brief
waarbij een kopie van het verzoek voor
ontvangst wordt ondertekend door de PAPA;
–		Per aangetekend schrijven dat geacht wordt
te zijn ontvangen de derde werkdag na
verzending;
–		Per e-mail op voorwaarde dat er een
elektronische handtekening wordt gebruikt.
De formele psychosociale interventie voor
geweld, pesten en ongewenst seksueel
gedrag op het werk, kan enkel persoonlijk
worden afgegeven of door middel van een
aangetekende brief verzonden worden.
c. mogelijkheid tot weigering
De PAPA kan zijn interventie weigeren indien de
situatie die de werknemer beschrijft, kennelijk
geen psychosociale risico’s op het werk
inhoudt. De PAPA zal bijgevolg een marginale
toetsing moeten uitvoeren om na te gaan of
er werkelijk een gevaar is voor psychische
of fysische schade. Dat zal bijvoorbeeld niet
het geval zijn wanneer een werknemer een
negatieve evaluatie heeft gehad, maar er geen
enkel element is dat wijst op een misbruik
door de leidinggevende die de evaluatie heeft
gedaan. Ook in geval van een kortstondige
periode van stress door een piek in het
werk die reeds genormaliseerd werd, kan
de preventieadviseur het verzoek weigeren.
Aangezien het gaat om een marginale
beoordeling waarbij de PAPA enkel in het
geval kennelijk geen psychosociale risico’s zou
kunnen detecteren, het verzoek kan weigeren,
komt het in de praktijk quasi nooit voor dat
een PAPA een formeel verzoek tot interventie
effectief weigert. De weigeringsbeslissing
van de preventieadviseur dient binnen tien
kalenderdagen na ontvangst van het verzoek
aan de werknemer te worden medegedeeld.
Komt er geen beslissing van de PAPA binnen
die termijn dan wordt het verzoek geacht
te zijn aanvaard. De werknemer die zich
geconfronteerd ziet met een dergelijke
weigering, zou kunnen overwegen zich te
wenden tot de sociale inspectie.
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d. verzoek met hoofdzakelijk collectief of
hoofdzakelijk individueel karakter

–		de datum waarop de werkgever zijn
beslissing moet nemen.

Wanneer de PAPA het verzoek tot formele
interventie heeft aanvaard, zal hij nagaan of
het gaat om verzoek met een hoofdzakelijk
collectief karakter, of een verzoek met een
hoofdzakelijk individueel karakter.

Het is van belang te vermelden dat de
werkgever in kennis wordt gesteld van de
risicosituatie die beschreven werd door de
werknemer, zonder dat de identiteit van de
werknemer wordt meegedeeld. Het akkoord
van de werknemer is voor deze kennisgeving
niet vereist, maar er dient wel voorafgaand
overleg te worden gepleegd.

Het verzoek heeft een hoofdzakelijk collectief
karakter wanneer uit de beschrijving van de
situatie blijkt dat ook andere werknemers
binnen de onderneming schade kunnen
ondervinden door de problematiek en het in
meerdere mate een organisatorisch probleem
dan een individueel probleem betreft.

De werkgever beschikt bijgevolg over de
mogelijkheid om een risicoanalyse van een
specifieke arbeidssituatie uit te voeren,
alvorens een beslissing te nemen met
betrekking tot de te nemen maatregelen. De
Het is daarbij belangrijk op te merken dat een
werkgever is in geen enkel geval verplicht
verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter
om een dergelijke risicoanalyse uit te voeren.
géén verzoek is dat werd ingediend door
Indien hij dat wel doet, dient hij de PAPA hierbij
meerdere werknemers. Een verzoek kan slechts te betrekken indien die deel uitmaakt van de
worden ingediend door één werknemer waarna interne dienst voor preventie, dan wel indien de
de PAPA dient te beslissen of het gevolg dat
complexiteit van de situatie het vereist.
wordt gegeven aan de vraag van de individuele
werknemer al dan niet een collectief karakter
Bovendien moet de werkgever het CPBW
heeft.
(of bij ontstentenis van het CPBW de
vakbondsafvaardiging) raadplegen over de al
Het verzoek heeft een hoofdzakelijk individueel dan niet te nemen collectieve maatregelen. Hij
karakter wanneer uit de beschrijving van de
neemt daarvoor de volgende stappen:
situatie blijkt dat voornamelijk de verzoeker lijdt –		inlichting van het CPBW over de beschrijving
onder de problematiek en deze problematiek
van de risicosituatie;
geen of slechts zeer weinig andere werknemers –		vraag aan het CPBW om advies over de wijze
kan treffen.
waarop het verzoek zal worden behandeld;
–		resultaten van de specifieke risicoanalyse
e. hoofdzakelijk collectief karakter
aan het CPBW meedelen;
–		vraag aan het CPBW om advies over de
Ingeval uit analyse van een verzoek tot formele
gevolgen die aan het verzoek worden
psychosociale interventie blijkt dat meer dan
gegeven.
één persoon schade dreigt te ondervinden en
de in het verzoek omschreven risicosituatie
Binnen drie maanden na de kennisgeving van
terug te brengen is tot een organisatorisch
het verzoek door de PAPA, moet de werkgever
probleem heeft het verzoek een hoofdzakelijk
schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing
collectief karakter.
meedelen over de gevolgen die hij aan het
verzoek wenst te geven. Hij licht hierover de
In een dergelijk geval dient de PAPA, op
PAPA, de preventieadviseur belast met de
voorwaarde dat hij het verzoek aanvaardt, zo
leiding van de interne dienst voor preventie
snel mogelijk de werkgever en de verzoekende en bescherming op het werk (ingeval de PAPA
werknemer in te lichten over de volgende
deel uitmaakt van de externe dienst) en het
elementen:
CPBW of de vakbondsafvaardiging in. De
–		het feit dat een verzoek tot formele
werknemer zelf wordt door de PAPA ingelicht.
psychosociale interventie met hoofdzakelijk Indien de werkgever geen risicoanalyse
collectief karakter werd ingediend;
heeft uitgevoerd, of indien hij de PAPA niet
–		de behandelingsprocedure;
heeft betrokken bij het uitvoeren van deze
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risicoanalyse, dient de preventieadviseur
alsnog het verzoek te onderzoeken volgens de
procedure voor een verzoek met hoofdzakelijk
individueel karakter, op voorwaarde dat de
werknemer hiervoor zijn schriftelijk akkoord
geeft.
Een dergelijke omzetting van een verzoek met
collectief karakter in een verzoek tot individueel
karakter beperkt zich slechts tot de volgende
gevallen:
–		de werkgever deelt zijn gemotiveerde
beslissing niet mee binnen de termijn van
drie maanden;
–		de werkgever beslist om geen
preventiemaatregelen te treffen;
–		de werknemer meent dat de
preventiemaatregelen waartoe de werkgever
besliste niet aangepast zijn aan zijn
individuele situatie.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet,
zal de werkgever zo snel mogelijk op de
hoogte brengen en de identiteit van de
werknemer meedelen. Het schriftelijk akkoord
van de werknemer voor de procedure met
een hoofdzakelijk individueel karakter doet
in dat geval de termijn lopen voor de nieuwe
beslissing van de werkgever.
In elk ander geval is de werkgever, in geval
van een verzoek tot formele psychosociale
interventie met een hoofdzakelijk collectief
karakter, verplicht om de maatregelen waartoe
hij beslist heeft zo snel mogelijk uit te voeren.
f. hoofdzakelijk individueel karakter
Indien de preventieadviseur beslist dat het
verzoek tot formele psychosociale interventie
hoofdzakelijk een individueel karakter toekomt,
of indien hij een omzetting van een verzoek
met collectief karakter in een verzoek tot
individueel karakter noodzakelijk acht, brengt
hij de werkgever schriftelijk op de hoogte
van het verzoek, alsook van de identiteit
van de werknemer. Deze kennisgeving doet
enkel ontslagbescherming voor de verzoeker
ontstaan, als zijn klacht betrekking heeft op
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk (zie verder).
Anders dan bij een verzoek met een
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collectief karakter krijgt de werkgever hier
geen kopie van de inhoud van het verzoek,
noch een beschrijving van de omschreven
probleemsituatie. Hij krijgt dan wel weer kennis
van de identiteit van de werknemer zodat de
werkgever weet welke werknemer beschermd
is tegen ontslag.
De PAPA dient de specifieke arbeidssituatie op
volledig onafhankelijke wijze te onderzoeken,
zelfs wanneer de werknemer de onderneming
al zou hebben verlaten. De PAPA hoort in dit
kader alle personen die hij nuttig acht.
Na het onderzoek stelt de PAPA een schriftelijk
gemotiveerd advies op dat de volgende
elementen bevat:
–		beschrijving en de context van het verzoek;
–		de identificatie van de gevaren voor de
betrokken werknemer en het geheel van
werknemers;
–		de elementen met een positieve en
negatieve invloed op risicosituaties
en in het bijzonder op het niveau
van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden,
de arbeidsomstandigheden of de
interpersoonlijke relaties op het werk;
–		de voorafgaande preventieve stappen die
eventueel reeds werden genomen;
–		de voorstellen voor de nodige collectieve
en individuele preventiemaatregelen ter
bestrijding van het gevaar bij een specifieke
arbeidssituatie;
–		de voorstellen voor collectieve
preventiemaatregelen die moeten worden
genomen om een herhaling in andere
arbeidssituaties te voorkomen.
De PAPA stelt binnen drie maanden na de
aanvaarding van het verzoek de werkgever in
kennis van zijn advies. Hij deelt dat ook mee
aan de vertrouwenspersoon indien die op
informele wijze betrokken is geweest bij de
procedure en op voorwaarde dat de werknemer
hiermee instemt.
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De termijn van drie maanden kan maximaal
worden verlengd met drie maanden en alleen
voor zover de PAPA deze verlenging kan
rechtvaardigen.
De werknemer, alsook de persoon waarmee hij
in conflict is, worden zo snel mogelijk ingelicht
over de datum waarop de PAPA zijn advies
aan de werkgever heeft bezorgd en over de
voorstellen van preventiemaatregelen die in
het verslag werden opgenomen.
Het advies van de preventieadviseur heeft de
waarde van een deskundigenonderzoek. De
werkgever is dus niet verplicht de door de
preventieadviseur voorgestelde maatregelen
ook werkelijk te treffen. De werkgever
moet zowel de klager als de aangeklaagde
voorafgaand informeren over de individuele
maatregelen die hij overweegt te nemen
en dit uiterlijk een maand nadat hij kennis
heeft genomen van het advies van de
preventieadviseur. Het is absoluut aan te raden
voor elke werkgever om dit schriftelijk te doen.
Indien de maatregelen de arbeidsvoorwaarden
van de werknemer kunnen wijzigen, moet de
werkgever een afschrift van het advies van
de preventieadviseur meedelen aan deze
werknemer. Het gedeelte van het advies van
de preventieadviseur dat betrekking heeft op
de voorstellen tot verbetering van de preventie
in de onderneming, moet niet aan deze
werknemer worden meegedeeld. Bovendien
moet hij de werknemer horen alvorens de
voorgenomen maatregelen te nemen. De
werknemer kan zich hierbij laten bijstaan door
een advocaat of een vakbondsafgevaardigde.
Het is belangrijk dat de werkgever naderhand
kan bewijzen dat hij de werknemer effectief
heeft gehoord en er door de werkgever kan
worden bewezen dat aan de werknemer werd
gevraagd of deze zich al dan niet wenste te
laten bijstaan.
De werkgever moet eveneens een afschrift van
het advies meedelen aan de werknemer die
overweegt een rechtsvordering in te stellen.
Dat stelt de werknemer in staat te oordelen
of het wel opportuun is een gerechtelijke
procedure te starten.
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In alle andere gevallen dient de werkgever het
advies van de preventieadviseur geheim te
houden.
Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het
gemotiveerd advies van de PAPA moet de
werkgever zijn beslissing meedelen aan de
PAPA; aan de verzoekende werknemer en
andere rechtstreeks betrokken personen; en
aan de preventieadviseur belast met de leiding
van de interne dienst indien de PAPA deel
uitmaakt van een externe dienst. Ook hier is
het absoluut aan te raden aan elke werkgever
om deze kennisgevingen schriftelijk te doen
zodat later door de werkgever kan worden
bewezen dat hij binnen de vooropgestelde
termijn van uiterlijk 2 maanden na ontvangst
van het gemotiveerde advies van de PAPA
heeft gehandeld. De werkgever dient de
maatregelen vervolgens zo snel mogelijk uit
te voeren. Ook hier is het belangrijk dat de
werkgever naderhand via documenten kan
bewijzen dat hij de door hem vooropgestelde
maatregelen ook effectief heeft uitgevoerd.
Tot slot is het van belang om te benadrukken
dat een verzoek tot interventie wegens grens
overschrijdend gedrag steeds een hoofdzakelijk
individueel karakter heeft en dat er voor deze
gevallen bijzondere regels van toepassing zijn.
g. verzoek wegens geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk
Wanneer het verzoek tot formele psychosociale
interventie betrekking heeft op feiten van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk, dan gelden er een aantal
bijzonderheden.
Zo moet het document van het verzoek een
aantal specifieke gegevens bevatten:
•		De nauwkeurige beschrijving van de feiten
die volgens de werknemer constitutief
zijn voor geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag;
•		Het ogenblik en de plaats waarop elk van
deze feiten zich hebben voorgedaan;
•		De identiteit van de aangeklaagde;
•		Het verzoek aan de werkgever om geschikte
maatregelen te nemen om een einde te
maken aan de feiten.
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Alleen werknemers die een verzoek tot
formele psychosociale interventie indienen
wegens pesterijen, geweld of ongewenst
seksueel gedrag op het werk genieten een
ontslagbescherming. De PAPA moet de
werkgever dus niet alleen inlichten over de
verzoek zelf, maar ook over het feit dat de
verzoeker beschermd is tegen ontslag vanaf
de datum waarop het verzoek door de PAPA in
ontvangst werd genomen. Een verzending van
het verzoek per gewone brief of per e-mail is
dus niet mogelijk.

h. het individueel dossier

De PAPA brengt ook zo snel mogelijk de
aangeklaagde op de hoogte van de feiten die
hem ten laste worden gelegd. Ook getuigen
waarvan hij het nuttig acht worden gehoord. De
PAPA moet de werkgever dan ook onmiddellijk
informeren va het feit at de werknemers die
een getuigenverklaring hebben afgelegd,
beschermd zijn tegen ontslag.

i. bewarende maatregelen

Bij ieder verzoek tot formele psychosociale
interventie dient de PAPA een individueel
dossier bij te houden waarin de diverse
documenten die opgesteld worden in het
kader van de procedure worden bewaard. Dit
dossier moet gedurende twintig jaar worden
bijgehouden vanaf de datum van indiening van
het verzoek en wordt ter beschikking gesteld
van de inspectie Toezicht op Welzijn op het
Werk.

Hoewel de uitvoering van de formele
interventieprocedure reeds aanzienlijk werd
verkort, neemt zij toch nog flink wat tijd in
beslag. Om die reden heeft de wetgever dan
ook voorzien in de mogelijkheid om reeds
tijdens de interne procedure, nog voor de
werkgever een definitieve beslissing heeft
Indien de feiten ernstig zijn, kan de
genomen, bewarende maatregelen te nemen.
preventieadviseur psychosociale aspecten,
Dat kan nuttig zijn indien er onmiddellijke
tijdens het onderzoek van het verzoek en in elk
risico’s zijn voor de gezondheid van de
geval voor het verstrekken van zijn advies aan de verzoekende werknemer.
werkgever, bewarende maatregelen voorstellen Zulke bewarende maatregelen kunnen alleen
aan de werkgever. De werkgever deelt zijn
worden genomen in geval van een formeel
beslissing betreffende deze maatregelen
verzoek met een hoofdzakelijk collectief
zo snel mogelijk en schriftelijk mee aan de
karakter, of in geval van een verzoek tot
preventieadviseur psychosociale aspecten.
interventie wegens grensoverschrijdend
gedrag. In dit laatste geval is het aan de
De PAPA is verplicht een beroep te doen op
PAPA om de werkgever in te lichten over de
het Toezicht op Welzijn op het Werk als de
ernst van de feiten aangezien de werkgever
werkgever weigert de nodige bewarende
geen informatie krijgt over de inhoud van
maatregelen te treffen.
het verzoek. De PAPA stelt de bewarende
maatregelen voor, maar de eindbeslissing ligt
Wanneer de verzoeker of de aangeklaagde
bij de werkgever.
overwegen om naar de rechtbank te stappen,
dan moet de werkgever hen op hun verzoek
een afschrift bezorgen van het advies van de
Hierna volgt een schematisch overzicht van het
PAPA.
verloop van de interne procedures.
Ook werknemers van externe ondernemingen
kunnen gebruik maken van de interne
procedures bij de werkgever bij wie
ze werkzaamheden uitoefenen, voor
zover de interventie betrekking heeft op
grensoverschrijdend gedrag.
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1.WN heeft
WN heeft
verplicht
persoonlijk
onderhoud
persoonlijk
onderhoud
met PAPA.
met PAPA.

2.

zijn document
2.WN dient
WN dient
zijn document
bij debij
PAPA
in. in.
de PAPA

3.

neemtneemt
document
in in
3.PAPA PAPA
document
ontvangst.
Hij tekent
voor voor
ontvangst.
Hij tekent
ontvangst.
ontvangst.

VP VP Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
PAPAPAPAPreventieadviseur
psychosociale
aspecten
Preventieadviseur
psychosociale
aspecten
OSGWOSGW
Ongewenst
seksueel
gedrag
op hetopwerk
Ongewenst
seksueel
gedrag
het werk
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PAPA informeert WG
+
PAPA informeert WG
over bescherming tegen
ontslagbescherming
+
PAPA stelt bewarende
maatregelen indien ernst
feiten dit vereist. WG is
tot uitvoering verplicht.

PAPA analyseert verzoek.
PAPA informeert WG
over bescherming van
getuigen tegen
ontslagbescherming.

Binnen 3 maanden deelt
PAPA advies mee aan de
WG én informeert
partijen.
[maximaal 6 maanden]

PAPA deelt feiten mee
aan aangeklaagde.

Verzoek voor geweld,
pesterijen en OSGW

Wil jouw WG individuele maatregelen opleggen?
Binnen 1 maand na advies PAPA informeert hij over deze individuele
maatregelen.
+
Indien individuele maatregelen de arbeidsvoorwaarden wijzigen, stuur PAPA
advies aan WN.

Verzoek voor geweld,
pesterijen en OSGW
+
Verzoek met individueel
karakter

Gemotiveerde beslissing wordt meegedeeld door WG aan de PAPA, de partijen
en intern preventieadviseur indien PAPA extern is. Dit binnen 2 maand na
advies PAPA.

Neemt WG geen (geschikte) of geen (geschikte) bewarende maatregelen?
Verzoek met collectief
karakter

Dreigt een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de WN of is de aangeklaagde WG
of leidinggevend personeel?
PAPA doet verplicht beroep op TWW.
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E. de externe procedures
De wetgever behoudt de externe
mogelijkheden tot het instellen van een
onderzoek naar psychosociale risico’s op het

werk voor gevallen van pesten, geweld en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.

F. directie toezicht op het welzijn op het werk
De werknemer kan ervoor opteren
zich rechtstreeks te richten tot de
inspectiediensten. Wanneer er echter een
interne procedure werd uitgewerkt en er een
PAPA werd aangeduid, zal de inspectie de
werknemer eerst aanraden om de interne
procedure te volgen. De werknemer geniet dan
ook geen ontslagbescherming.
Wanneer het verzoek betrekking heeft op feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk, geniet de werknemer
wel ontslagbescherming wanneer hij een
klacht indient bij de inspectie omdat er geen
preventieadviseur psychosociale aspecten
werd aangewezen of omdat er geen wettelijke

interne procedure is voorzien. De inspectie zal
de werkgever op de hoogte brengen van de
bescherming tegen represailles.
Het is dus niet opportuun om zich rechtstreeks
tot de inspectie te wenden indien:
•		een preventieadviseur psychosociale
aspecten werd aangeduid;
•		de werknemer deze preventieadviseur kent;
•		de interne procedure wettelijk is.
De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op
het Werk zal in deze gevallen geen onderzoek
doen van de situatie, maar de werknemer
direct doorverwijzen naar de interne
procedure.

G. strafrechtelijke procedure
Werknemers kunnen zich ook wenden tot het
openbaar ministerie of de onderzoeksrechter
wanneer zij menen schade te ondervinden van
psychosociale risico’s.
Een werknemer die zich rechtstreeks heeft
gericht tot het openbaar ministerie is
beschermd tegen ontslag op voorwaarde
dat door de onderneming geen PAPA was
aangeduid, indien er binnen de onderneming
geen procedures inzake psychosociale risico’s
voor handen waren, indien er wel dergelijke
procedures voorhanden waren maar deze
onwettig zouden zijn of indien het formeel
verzoek tot psychosociale interventie dat de
werknemer eerder al heeft ingediend bij de
PAPA geen resultaten zou hebben opgeleverd
of niet op wettige wijze zou zijn behandeld.

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Indien de inspectiedienst Toezicht op het
Welzijn op het Werk overgaat tot het opstellen
van een proces-verbaal waarin inbreuken
op de Welzijnswet worden vastgesteld, is
het openbaar ministerie zelfs verplicht om
op te treden voor zover er sprake is van een
strafrechtelijke inbreuk.
Wanneer de werknemer zich burgerlijke partij
stelt op grond van strafrechtelijke bepalingen
kan dat aanleiding geven tot een vervolging
van de werkgever, zijn aangestelde of
lasthebber voor de correctionele rechtbank.
Het Sociaal Strafwetboek voorziet in zware
sancties voor de werkgever die inbreuken
pleegt op de Welzijnswet, waaronder het
naast zich neerleggen van het nemen van
maatregelen met betrekking tot psychosociale
risico’s anders dan geweld, pesten of
grensoverschrijdend gedrag.
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Overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek
wordt hij die in contact treedt met de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en
die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk begaat, bestraft met een
strafrechtelijke geldboete van € 4.800 t.e.m.
€ 48.000, ofwel een administratieve geldboete
van € 2.400 t.e.m. € 24.000. De ruime
formulering van de strafbare personen omvat
de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber,
de werknemers, maar ook alle personen van
buiten de onderneming die in contact treden
met de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, inzonderheid de klanten, de leveranciers,
dienstverleners, leerlingen en studenten.
Eenzelfde straf kan worden opgelegd aan
personen die geen einde maken aan de daden
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk binnen de termijn die door

de rechter is vastgesteld. De rechter is immers
gemachtigd aan diegene die zich schuldig
maakt aan geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk het bevel op te
leggen om een einde te maken aan die feiten.
Ook wanneer de werkgever, zijn aangestelde
of lasthebber geen preventiemaatregelen
neemt tegen geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk, kan hij gestraft
worden met een strafrechtelijke geldboete van
€ 4.800 tot € 48.000, of een administratieve
geldboete van € 2.400 t.e.m. € 24.000.
Die strafbaarstelling heeft betrekking op feiten
waarbij de werkgever zich niet gehouden heeft
aan zijn verplichtingen om de handelingen
preventief te bestrijden en de slachtoffers te
beschermen in de gevallen waarin ze zich
zouden voordoen.

H. arbeidsrechtelijke procedure
Eenieder die een belang kan aantonen, kan
een vordering instellen voor het bevoegde
rechtscollege om de naleving van de
Welzijnswet met betrekking tot psychosociale
risico’s te verkrijgen.

In dat geval valt de bewijslast om het tegendeel
te beweren ten laste van de verweerder.

In alle andere gevallen dient het psychosociale
risico door de werknemer te worden bewezen
overeenkomstig de gewone burgerrechtelijke
Voor slachtoffers van grensoverschrijdend
principes. Indien de werknemer wordt
gedrag op het werk wordt expliciet bepaald
blootgesteld aan psychosociale risico’s die
dat zij zich kunnen beroepen op een erkende
niet zouden vallen onder de definities van
bemiddelaar die partijen dient te begeleiden en geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
dient te zoeken naar een akkoord dat voor elk
gedrag, zal deze werknemer dus enkel een
van hen aanvaardbaar is zodat een langdurende schadevergoeding kunnen bekomen op
en dure gerechtelijke procedure vermeden kan voorwaarde dat de werknemer bewijs levert van
worden.
een fout, schade en een oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade.
In geval van grensoverschrijdend gedrag
kan het slachtoffer zich ook laten
a. vordering tot stopzetting
vertegenwoordigen door bepaalde
organisaties, waaronder representatieve
Voor feiten van geweld, pesterijen of
werknemers- en werkgeversorganisaties en het ongewenst seksueel gedrag kan de werknemer
Unia - het Interfederaal Gelijkekansencentrum
de rechtbank verzoeken om de dader te
(vroeger Centrum voor Gelijkheid van Kansen
bevelen het grensoverschrijdend gedrag
en Racismebestrijding).
te staken, alsook om aan de werkgever de
toepassing van preventiemaatregelen op te
De werknemer die meent voorwerp te zijn van
leggen of om maatregelen op te leggen die
grensoverschrijdend gedrag dient feiten aan te beogen een einde te maken aan de feiten van
voeren die het bestaan ervan doen vermoeden. geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
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gedrag op het werk.
Artikel 32decies §2 van de Welzijnswet bepaalt
dat slachtoffers van pesterijen zich in een
procedure volgens de vormen van een kort
geding kunnen richten tot de voorzitter van de
rechtbank zonder dat zij hoogdringendheid
moeten aantonen. Op die manier kunnen
bijvoorbeeld ook slachtoffers van jarenlange
pesterijen in een procedure volgens de vormen
van een kort geding vragen dat het pesten
onmiddellijk zou worden stopgezet.
Aangezien het in een dergelijke procedure
niet gaat om een rechtbank die voorlopige
maatregelen uitspreekt, kan een
arbeidsrechtbank het oordeel in navolging van
deze procedure niet in vraag stellen. Het gaat
immers om een procedure ten gronde die werd
behandeld volgens de voorschriften van een
kort geding zodat de werknemer in kwestie
snel de dader van de pesterijen kan verplichten
deze te laten ophouden.
b. vordering tot schadevergoeding
De werknemer die meent schade te hebben
ondervonden door psychosociale risico’s
op het werk, zal meestal trachten een
schadevergoeding te krijgen. Ook hier
dient een onderscheid te worden gemaakt
naargelang er al dan niet een klacht wegens
grensoverschrijdend gedrag hangende is.
Met betrekking tot psychosociale
risico’s in de ruimste zin van het woord
dient de werknemer een fout, schade
en een oorzakelijk verband tussen het
psychosociale risico en de psychische en/
of lichamelijke schade te bewijzen om een
schadevergoeding te ontvangen. Uit de
rechtspraak blijkt dat werknemers niet alleen
op basis van grensoverschrijdend gedrag een
schadevergoeding krijgen, maar evenzeer
wegens tekortkomingen van de werkgever.
Schadevergoedingen worden meestal ex
aequo et bono toegekend en schommelen
tussen € 2.500 en € 24.000 met een
gemiddelde van € 8.000.
Het arbeidshof van Brussel kende in haar
arrest van 17 december 2013 een morele
schadevergoeding toe aan de werknemer
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nadat het van oordeel was dat de werkgever
zijn verplichting om te voorzien in het onthaal
en de adviesverlening aan de personen
die verklaren het voorwerp te zijn van
grensoverschrijdend gedrag op het werk
niet was nagekomen. Het hof stelde dat
deze verplichting ook van toepassing was
indien de feiten die door de werknemer
worden aangevoerd en aangevoeld als zijnde
grensoverschrijdend dat later niet blijken te
zijn. In casu had de werkgever de functie en
de hiërarchische positie in de onderneming
van de werknemer gewijzigd en had hij geen
maatregelen genomen om aan de stress en het
leed van de werknemer ten gevolge daarvan
een einde te maken.
In geval van een vordering wegens
grensoverschrijdend gedrag heeft de
werknemer een keuzemogelijkheid tussen de
vergoeding van de reële schade (waarbij de
werknemer dan wel het bewijs moet leveren
van de omvang van de schade), dan wel een
forfaitaire vergoeding tot herstel van materiële
en morele schade ten gevolge van feiten van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
De forfaitaire schadevergoeding bedraagt drie
maanden van het brutoloon van het slachtoffer
en kan eventueel worden verhoogd tot zes
maanden brutoloon indien de aangeklaagde
gedragingen zijn ingegeven door discriminatie;
indien de dader zich in een gezagsrelatie
bevindt; of indien de ernst van de feiten dat
toelaat.
let op!
Het maandloon dat in het geval wordt gekozen
voor een forfaitaire schadevergoeding
kan worden gevorderd, is in sommige
gevallen echter geplafonneerd volgens
de bedragen vermeld in artikel 39 van
de Arbeidsongevallenwet (vanaf 1 januari
2018: € 3.003,72 (nl. € 36.044,63 : 12). Deze
plafonnering geldt in het geval de vordering
wordt ingesteld in navolging van artikel
32decies van de Welzijnswet tegen de dader
van de feiten. Ook in de hypothese dat de
eiser dus méér zou verdienen dan € 36.044,63
bruto per jaar, kan deze persoon indien hij een
forfaitaire schadevergoeding ten belope van
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bijvoorbeeld zes maanden loon zou vorderen
van de dader van de feiten, toch maximaal een
vordering instellen ten belope van € 18.022,31
bruto.
Indien de vordering ten belope van 6 maanden
loon wordt ingesteld door een werknemer
tegen zijn werkgever overeenkomstig artikel
32tredecies van de Welzijnswet en de rechtbank
oordeelt hieromtrent dat het ontslag of de door
de werkgever getroffen nadelige maatregelen
werd genomen in navolging van het formeel
verzoek tot psychosociale interventie, geldt
voormelde beperking in begroting van de
forfaitaire schadevergoeding niet.

De forfaitaire schadevergoeding kan toegekend
worden aan de werknemers, de ermee
gelijkgestelde personen en aan derden die
met de werknemer in contact komen bij de
uitvoering van hun werk, maar alleen voor
zover ze handelen in het kader van hun
beroepsactiviteit.
In een recent arrest van het arbeidshof van
Brussel van 25 april 2018 oordeelde het hof
dat een vordering tot schadevergoeding kan
worden gecumuleerd met een vordering ten
titel van misbruik van ontslagrecht aangezien
beide vergoedingen een onderscheiden
oorzaak en voorwerp hebben.

I. bescherming tegen ontslag
De Welzijnswet voorziet reeds lange tijd in
een bescherming tegen ontslag en nadelige
maatregelen voor werknemers die een klacht
indienen of een rechtsvordering instellen
op grond van feiten van geweld, pesten of
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Toch werd in de praktijk vastgesteld dat er vaak
misbruik van deze bescherming werd gemaakt.
De Welzijnswet vermeldt dan ook uitdrukkelijk

dat werknemers zich dienen te onthouden van
het wederrechtelijk gebruik van de in de wet
vastgelegde interventieprocedures.
Bovendien helpen de bevoegdheid van de PAPA
tot het nemen van een weigeringsbeslissing
en de verduidelijking met betrekking tot het
moment van aanvang van de bescherming om
misbruiken aan de kaak te stellen.

J. persoonlijk toepassingsgebied ontslagbescherming
Alleen werknemers die een verzoek tot
formele interventie wegens geweld, pesten
of ongewenst seksueel gedrag op het werk
hebben ingediend, genieten bescherming. De
wet breidt deze bescherming echter uit tot
werknemers die een externe klacht wegens
grensoverschrijdend gedrag hebben ingediend
bij de inspectiedienst, een politiedienst, bij
de onderzoeksrechter of bij het openbaar
ministerie om één van de volgende redenen:
–		de werkgever heeft geen PAPA aangeduid;
–		de werkgever heeft niet voorzien in interne
interventieprocedures;
–		volgens de werknemer heeft het verzoek
tot formele psychosociale interventie voor
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feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk er niet toe
geleid dat een einde werd gemaakt aan de
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk;
–		volgens de werknemer werd de interne
procedure niet wettig toegepast;
–		de interne procedure is niet geschikt, gelet
op de ernst van de feiten waarvan hij het
voorwerp is geweest (in geval van klacht bij
politiediensten).
Ook de werknemer die een rechtsvordering
instelt of voor wie een rechtsvordering
wordt ingesteld met het oog op het doen
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naleven van de wettelijke bepalingen inzake
grensoverschrijdend gedrag en de werknemer
die optreedt als getuige doordat hij in het
kader van het onderzoek van een verzoek
tot formele psychosociale interventie voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk, in een

ondertekend en gedateerd document de
feiten die hij zelf heeft gezien of gehoord en
die betrekking hebben op de toestand die
het voorwerp is van het verzoek, ter kennis
brengt van de preventieadviseur, of doordat
hij optreedt als getuige in rechte geniet een
ontslagbescherming.

K. draagwijdte van de ontslagbescherming
Indien een werknemer een ontslag
bescherming toekomt, kan de werkgever niet
overgaan tot ontslag of nadelige maatregelen
ten aanzien van de betreffende werknemer,
tenzij hij kan bewijzen dat de reden voor
het ontslag of de nadelige maatregelen
vreemd zijn aan het verzoek tot formele
psychosociale interventie, de klacht, de
rechtsvordering of de getuigenverklaring.
Hij kan zulke maatregelen alleen nemen in
geval van bijvoorbeeld een dringende reden,
een professionele tekortkoming of wegens
economische of technische redenen. Het is
dus belangrijk steeds voor ogen te houden
dat indien een werknemer beweert dat de
werkgever nadelige maatregelen zou hebben
genomen, aangetoond kan worden dat deze
maatregelen verband houden met het verzoek
tot interventie, de ingestelde rechtsvordering
of een getuigenis.
In een arrest van 6 januari 2014 verklaarde
het arbeidshof van Brussel dat het voor de
werkgever niet volstaat om aan te tonen
dat er economische moeilijkheden waren,
maar dat de werkgever moet aantonen dat
het ontslag een oorzakelijk verband houdt
met die problemen. Indien bijvoorbeeld

reeds een herstructurering was gestart
voor het indienen van de klacht, kan de
werknemer die naderhand een klacht wegens
grensoverschrijdend gedrag heeft ingediend,
nog steeds worden ontslagen wegens
herstructurering.
Sinds de wetswijziging van 2014 heeft de
wetgever eveneens rekening gehouden met
eventuele nadelige maatregelen nadat de
arbeidsovereenkomst een einde neemt. Deze
maatregelen kunnen er bijvoorbeeld in bestaan
dat de werknemer, in tegenstelling tot zijn
voormalige collega’s, niet de mogelijkheid
krijgt om zijn leasewagen over te kopen; de
werkgever weigert een aanbevelingsbrief te
schrijven, …
De beoordeling door de rechter van het
ontslagmotief vreemd aan de klacht wegens
pesterijen op het werk is volgens het arrest
van het arbeidshof van Brussel van 30 juni
2017 een marginale toetsing. Het is daarbij aan
de rechter om na te gaan of het gaat om een
geldig ontslagmotief, met andere woorden, om
na te gaan of een redelijke werkgever op grond
van een dergelijk motief al dan niet eveneens
tot ontslag zou zijn overgegaan.

L. duur van bescherming
In geval van ontslag van een werknemer die
een verzoek tot formele interventie wegens
grensoverschrijdend gedrag heeft ingediend,
dient de werkgever aan te tonen dat de
redenen tot ontslag vreemd zijn aan het
verzoek binnen twaalf maanden volgend op
het indienen van de klacht of het afleggen van
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de getuigenverklaring.
De bescherming van de werknemers loopt
dus gedurende een periode van twaalf
maanden die volgt op de inontvangstneming
en de aanvaarding van het formele
verzoek tot interventie door de PAPA, de
inontvangstneming van de externe klacht of
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het afleggen van een getuigenverklaring. Vanaf
het ogenblik waarop het verzoek door de PAPA
wordt aanvaard, begint de ontslagbescherming
op retroactieve wijze te lopen vanaf de
inontvangstneming. De persoon die in rechte
getuigt geniet deze bescherming vanaf de
oproeping of vanaf de dagvaarding in rechte.
Indien de werknemer een rechtsvordering heeft
ingesteld, geniet hij een ontslagbescherming
vanaf het instellen van deze vordering tot drie
maanden nadat de uitspraak van de rechtbank
definitief is geworden.

In geval van ontslag of het nadelig wijzigen
van de arbeidsomstandigheden na méér
dan 12 maanden volgend op het indienen
van de klacht of het afleggen van de
getuigenverklaring, kan de werknemer nog
steeds stellen dat het ontslag of de nadelige
maatregelen door de werkgever zouden zijn
doorgevoerd door de werkgever maar in dat
geval is de bewijslast omgekeerd. Het zal dan
de werknemer zijn die moet bewijzen dat het
ontslag of de nadelige maatregelen te maken
hadden met de klacht of het afleggen van de
getuigenverklaring.

M. sanctie
Als de werkgever de arbeidsverhouding
beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig
wijzigt in strijd met de ontslagbescherming,
dan kan de werknemer of zijn vakorganisatie
verzoeken hem opnieuw in de onderneming
of de instelling op te nemen onder de
voorwaarden die bestonden voor de feiten
die tot de klacht aanleiding gaven. Dit
verzoek tot re-integratie is niet verplicht.
Het is eveneens mogelijk dat de klager zich
onmiddellijk tot de rechtbank wendt om een
beschermingsvergoeding te krijgen.
Dit verzoek tot re-integratie dient te gebeuren
in een aangetekende brief, binnen dertig dagen
volgend op de datum van de kennisgeving
van de opzegging, van de beëindiging zonder
opzegging of van de eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet zich
binnen dertig dagen, volgend op de kennisgeving
van de brief, over het verzoek uitspreken.
Op dat ogenblik zijn er twee scenario’s
mogelijk:
–		Als de werkgever het verzoek aanvaardt en
de werknemer opnieuw in de onderneming
opneemt of hem zijn functie laat uitoefenen
onder de voorwaarden die bestonden voor
de feiten die tot de klacht aanleiding hebben
gegeven, dient de werkgever het gederfde
loon wegens ontslag of wijziging van de
arbeidsvoorwaarden te betalen, en de
werkgevers- en werknemersbijdragen op dat
loon te storten.
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–		Als de werkgever het verzoek tot reintegratie niet inwilligt en de rechter
oordeelt dat het ontslag of de eenzijdige
wijziging van de arbeidsvoorwaarden
indruist tegen de ontslagbescherming, dan
dient de werkgever aan de werknemer een
vergoeding te betalen die, naar keuze van de
werknemer, gelijk is, ofwel aan een forfaitair
bedrag dat overeenstemt met het brutoloon
van zes maanden, ofwel aan de werkelijk
door de werknemer geleden schade, op
voorwaarde dat de werknemer de omvang
van deze schade kan aantonen.
In drie gevallen dient de werkgever dezelfde
vergoeding te betalen, zelfs al dient de
werknemer geen re-integratieverzoek in:
–		wanneer het bevoegde rechtscollege de
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk bewezen acht;
–		wanneer de werknemer zelf de
arbeidsovereenkomst beëindigt, omdat
het gedrag van de werkgever in strijd is
met de ontslagbescherming en in hoofde
van de werknemer een reden is om de
arbeidsovereenkomst zonder opzegging
of voor het verstrijken van de termijn te
verbreken;
–		wanneer de werkgever de werknemer heeft
ontslagen om een dringende reden op
voorwaarde dat het bevoegde rechtscollege
dit ontslag ongegrond verklaart en
verklaart dat dit ontslag in strijd was met de
ontslagbescherming.
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Een werknemer die pas een klacht indient
nadat hij al werd ontslagen en daarbij feiten
aanvoert die dateren van voor zijn ontslag, zal
geen bescherming tegen ontslag genieten.
let op!
Het kan niet worden ontkend dat in de
dagelijkse praktijk de verleiding soms zeer
groot is voor een werknemer om bij een
naderend ontslag pijlsnel een vermeende
klacht in te dienen wegens pesten op het
werk om het ontslag alsnog te proberen te
verhinderen. In een vonnis van 3 juni 2004
heeft de arbeidsrechtbank van Leuven er
duidelijk op gewezen dat een dergelijke
lichtzinnige klacht zware gevolgen kan
hebben. Een kaderlid had, hoewel zijn
ontslag overduidelijk paste in een algemene
herstructurering, alsnog geprobeerd
dat te linken aan een beweerde pesterij

vanwege de directie. Uiteindelijk werd de
betrokkene veroordeeld tot het betalen
van een schadevergoeding van € 3.500
wegens misbruik van de klachtenprocedure.
Artikel 6, tweede lid, 7° van de Welzijnswet
van 4 augustus 1996 stipuleert immers dat
‘een werknemer de klachtenprocedure niet
wederrechtelijk kan gebruiken’.
Het arbeidshof in Luik oordeelde nochtans
op 16 december 2014 dat het recht op
bescherming van de werknemer die een
gemotiveerde klacht heeft ingediend, in
beginsel los staat van de grondslag van de
door de werknemer ingediende klacht, dat wil
zeggen van het daadwerkelijke bestaan van de
gewelddadige feiten of pesterijen tenzij deze
klacht kennelijk ongegrond is, dat wil zeggen
ingediend met als enige doel aan een ontslag
of een functiewijziging te ontkomen.

06 stress op het werk
A. inleiding
Op 30 maart 1999 werd in de Nationale
Arbeidsraad cao nr. 72 gesloten. Deze cao
heeft tot doel werkgevers te verplichten in
hun onderneming een beleid te voeren tot
voorkoming van stress op het werk. Deze cao
kadert in de welzijnswetgeving maar handelt
enkel over de problematiek van stress en niet
over andere psychosociale risico’s op het werk.

Voor de toepassing van de cao wordt stress
omschreven als een door een groep van
werknemers als negatief ervaren toestand die
gepaard gaat met klachten of disfuncties in
lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht, en
die het gevolg is van het feit dat werknemers
niet in staat zijn te voldoen aan de eisen en
verwachtingen die hun vanuit de werksituatie
gesteld worden (artikel 1). In het licht van deze
definitie is het dan ook het doel van cao nr. 72
om collectieve problemen te voorkomen en te
verhelpen, niet individuele problemen.

B. verplichtingen van de werkgever
a. algemene verplichtingen
Cao nr. 72 verplicht de werkgever om
in het kader van de uitvoering van de
welzijnswetgeving een beleid te voeren om
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stress, veroorzaakt door het werk, collectief te
voorkomen en/of te verhelpen. Meer concreet
houdt dit beleid in dat de werkgever (artikel 3):
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–		bij de algemene analyse van de
werksituatie de eventuele stressrisico’s
opspoort. Die analyse heeft betrekking
op de taak, de arbeidsomstandigheden,
de arbeidsvoorwaarden en de
arbeidsverhoudingen;
–		aan de hand van een analyse van de
werksituatie een evaluatie van de
stressrisico’s uitvoert;
–		op grond van die analyse passende
maatregelen neemt om die risico’s te
voorkomen of te verhelpen.
Bij de uitvoering van dit beleid dient de
werkgever het advies in te winnen en de
medewerking te vragen van de preventie- en
beschermingsdiensten die aanwezig zijn in de
onderneming (artikel 4).

maatregelen te nemen om ervoor te zorgen
dat werknemers alle nodige informatie krijgen
betreffende (artikel 6):
–		de aard van hun werkzaamheden
(taakinhoud, organisatie van het werk,
contactmogelijkheden en de verplichtingen
van de leden van de hiërarchische lijnen);
–		de daaraan verbonden overblijvende risico’s,
onder meer met betrekking tot stress op het
werk;
–		de maatregelen die erop gericht zijn die
risico’s te voorkomen of te beperken.
Deze voorlichting dient verstrekt te worden
bij de indiensttreding van de werknemer en
vervolgens telkens wanneer dat noodzakelijk is.
d. opleiding van de werknemers

b. overleg
Het CPBW en de ondernemingsraad
moeten, elk binnen de perken van hun
eigen bevoegdheid, informatie krijgen en
voorafgaandelijk advies verstrekken over de
verschillende fasen van het stressbeleid, zoals
hierboven geschetst. Als de onderneming geen
CPBW heeft, worden de taken overgenomen
door de vakbondsafvaardiging (artikel 5).
c. voorlichting van de werknemers
Aangezien stress vaak veroorzaakt wordt door
gebrekkige informatie, wordt eveneens aan de
werkgevers de verplichting opgelegd passende

De opleiding die aan werknemers dient
te worden gegeven in het kader van de
toepassing van de welzijnswetgeving
moet rekening houden met stressfactoren,
verbonden aan de uitvoering van het werk
(artikel 7).
e. verplichtingen van de werknemers
Ten slotte legt cao nr. 72 aan de werknemers de
verplichting op ieder naar eigen vermogen mee
te werken aan het stressvoorkomingsbeleid op
het werk (artikel 8).

07 het verbod op discriminatie
Discriminatie wordt verboden op grond van tal
van bepalingen, waaronder:
–		artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet;
-		de Racismewet van 1981;
-		de Wet betreffende non-discriminatie van
deeltijdwerkers van 2002;
-		de Wet betreffende non-discriminatie van
werknemers met een arbeidsovereenkomst
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van bepaalde tijd van 2002 (Deel 2,
hoofdstuk 2, 2.A.g, p. 98);
-		de Algemene Antidiscriminatiewet van 2007;
-		de Genderwet van 2007;
-		de cao nr. 95 van 2008;
-		de cao nr. 25 van 1975 betreffende de gelijke
beloning voor mannelijke en vrouwelijke
werknemers.
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De drie wetten van 10 mei 2007, namelijk de
Algemene Antidiscriminatiewet, de Genderwet
en de Racismewet (deze dateert van 1981
maar werd in 2007 volledig herschreven),
met grotendeels dezelfde opbouw, zijn in de

praktijk de belangrijkste wetten. In dit korte
bestek zullen we ons er dan ook toe beperken
om het mechanisme van deze drie wetten te
overlopen.

A. beschermende criteria
De Algemene Discriminatiewet, de Genderwet en de Racismewet verbieden discriminatie
op basis van de volgende beschermende criteria. Dit betreft een gesloten lijst van
discriminatiegronden:
wettelijke bepaling

beschermende criteria

algemene discriminatiewet

1. leeftijd
2. seksuele geaardheid
3. burgerlijke stand
4. geboorte
5. vermogen
6. geloof of levensbeschouwing
7. politieke overtuiging
8. taal
9. huidige of toekomstige
		gezondheidstoestand
10. handicap
11. fysieke of genetische eigenschap
12. sociale afkomst
13. syndicale overtuiging
		
(toegevoegd door programmawet
		31/12/2009)
genderwet

14. geslacht

racismewet

15.
16.
17.
18.

nationaliteit
ras
huidskleur
nationale of etnische afstamming

Voor de Genderwet wordt een direct onderscheid op basis van zwangerschap, bevalling,
moederschap of geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie bovendien
gelijkgesteld aan een direct onderscheid op basis van geslacht.

B. toepassingsgebied
De Algemene Antidiscriminatiewet, de
Genderwet en de Racismewet zijn van
toepassing op arbeidsbetrekkingen. Het
begrip arbeidsbetrekkingen wordt zeer ruim

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

gedefinieerd. Bovendien worden in de wetten
een hele lijst situaties opgesomd waarop de
wetten van toepassing zijn, zonder dat deze
lijsten limitatief zijn. De volgende decisieve
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momenten in de arbeidsrelatie zijn alvast zeer
belangrijk in de praktijk:

c. werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
inclusief bezoldiging

a. de voorwaarden voor toegang tot arbeid in
loondienst of als zelfstandige, met inbegrip van
selectie- en aanstellingscriteria

Ook hier kunnen potentieel enkele gangbare
praktijken onder vuur komen te liggen van de
antidiscriminatiewet.

Het hoeft geen betoog dat men er bij het
opstellen van vacatures voor dient te zorgen
dat noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
enige groep van potentiële werknemers
wordt gediscrimineerd. Bij het hanteren van
selectiecriteria zal men nog voorzichtiger
moeten zijn dan in het verleden.

voorbeeld
Zo zou een alleenstaande zich strikt
formalistisch vragen kunnen stellen bij een
sectorale cao waarbij in de maanden juli en
augustus voor het toekennen van vakantie
voorrang wordt gegeven aan werknemers met
gezinslast. De vraag rijst natuurlijk of men wel
zover zal durven gaan om te oordelen dat het
hier gaat om reële discriminaties.

voorbeeld
Zo was het vroeger bijvoorbeeld
eerder onschuldig wanneer men in een
sollicitatiegesprek informeerde naar de
burgerlijke staat van een sollicitant. Voor
bepaalde functies moet men immers misschien
veel reizen en zou men logischerwijze ervan
kunnen uitgaan dat een alleenstaande
dergelijke taak gemakkelijker op zich kan
nemen. Aangezien de burgerlijke staat vandaag
een verboden discriminatiegrond is, is dit niet
meer zo’n onschuldige vraag.
b. bevorderingskansen
Wanneer de wetten zeer strikt worden
toegepast, dient men te beseffen dat bij elke
promotie de discriminatieproblematiek om de
hoek kan komen loeren. Het kan niet ontkend
worden dat tegenwoordig vaak een promotie
gemaakt wordt op basis van de intuïtie van
een HR-manager of een directie. Intuïtief
vindt de HR-manager dat iemand de promotie
meer verdient dan iemand anders. Welnu, de
wetten geven aan de afgewezen kandidaat
potentieel de mogelijkheid om de promotie
van zijn medewerknemer te gaan aanvechten,
als hij of zij kan aantonen dat rechtstreeks
of onrechtstreeks een van de voornoemde
discriminatiegronden mogelijk in het spel zou
zijn.
Praktisch gezien zal dit er dus toe leiden dat
net zoals in de openbare sector nu ook in de
privésector promoties meer en meer worden
aangevochten voor de arbeidsgerechten.
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d. ontslag
Wat betreft het ontslag van werknemers,
merken we dat werknemers vaker trachten te
stellen dat zij gediscrimineerd worden door het
feit dat zij – in tegenstelling tot andere collega’s
– worden ontslagen, of door de manier waarop
zij worden ontslagen.
Zo stellen steeds meer werknemers die
worden ontslagen omwille van veelvuldige
en/of langdurige afwezigheden wegens
ziekte, een discriminatievordering in op
grond van het beschermd criterium van de
gezondheidstoestand van de werknemer. De
discriminatievordering wordt vaak door de
rechtbank afgewezen omdat de werkgever
zich kan beroepen op de desorganisatie van
de onderneming die door de afwezigheden
wegens ziekte wordt veroorzaakt wat als een
objectieve rechtvaardiging voor het gemaakte
onderscheid beschouwd wordt.
De discriminatieproblematiek gaat een alsmaar
grotere rol spelen bij zowel individuele als
collectieve ontslagen.
voorbeeld
Bij een individueel ontslag van een vrouwelijke
werkneemster waarbij de betrokkene net
tijdskrediet had aangevraagd, zou de betrokken
werkneemster kunnen stellen dat zij het
slachtoffer is van indirecte discriminatie
op basis van geslacht; aangezien vrouwen
statistisch gezien meer geneigd zijn om
tijdskrediet op te nemen.
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voorbeeld
Een werknemer die ontslagen wordt en een
opzeggingstermijn moet presteren terwijl
zijn collega onmiddellijk wordt vrijgesteld
van prestaties en een verbrekingsvergoeding
ontvangt, zou kunnen proberen om te
argumenteren dat hier een vorm van directe of
indirecte discriminatie in het spel is.
Voorbeeld
Indien bij een collectief ontslag één van de
criteria om te bepalen wie uiteindelijk dient
te worden ontslagen, het ziektepatroon of de
leeftijd van de werknemers is.

Volgens het arbeidshof te Brussel is een
cao die voorziet in een sociaal plan en
van zijn toepassingsgebied de categorie
van de werknemers uitsluit van wie de
arbeidsovereenkomst al gedurende meer
dan 2 jaar is geschorst, niet in strijd met
de antidiscriminatiewetgeving. De cao
maakte immers een onderscheid op basis
van een algemeen en abstract criterium,
namelijk de duur van de schorsing van de
arbeidsovereenkomst, en niet op grond
van een beschermd criterium, zoals de
gezondheidstoestand van de werknemer
(Arbh. Brussel 12 december 2011, Soc.Kron.
2012, afl. 7, 380).

C. verboden vormen van discriminatie
De volgende vormen van discriminatie worden
verboden in de Algemene Discriminatiewet, de
Genderwet en de Racismewet:
a. directe discriminatie
Direct onderscheid is de situatie waarin iemand
ongunstiger behandeld wordt of zou worden
dan een ander in een vergelijkbare situatie, en
dit op basis van een beschermd criterium.

indiensttreding (arbeidshof Brussel 4 januari
2005, Soc. Kron. 2005, 451).
voorbeeld
In andere gevallen is de referentiepersoon
eerder hypothetisch. Zo oordeelde de
arbeidsrechtbank van Tongeren dat om vast
te stellen dat een dame die haar geloof uitte
op de manier die zij verkoos – namelijk door
het dragen van een hoofddoek – ongunstiger
wordt behandeld, haar situatie moet worden
vergeleken met die van de hypothetische
groep van personen, die niet gebonden zijn
door geloofsvoorschriften (Arbrb. Tongeren,
2 januari 2013, A.R. 11/2142/A).

Directe discriminatie is een direct onderscheid
op grond van een beschermd criterium dat
niet gerechtvaardigd kan worden op grond
van bepalingen voorzien in de wet. Bij de
beoordeling daarvan zal de rechter nagaan of
voldaan is aan de vergelijkbaarheidstest, m.n.:
b. indirecte discriminatie
wordt de persoon die meent gediscrimineerd
te worden, ongunstiger behandeld in
Indirect onderscheid is de situatie wanneer
vergelijking met een nuttige referentiepersoon? er door een ogenschijnlijk neutrale bepaling,
maatstaf of handelwijze bepaalde personen
voorbeeld
met een bepaald beschermd criterium in
In een zaak waar een vrouwelijke werkneemster vergelijking met andere personen benadeeld
beweerde het slachtoffer te zijn van
worden.
discriminatie op grond van geslacht omwille
van een loonverschil tegenover haar mannelijke Indirecte discriminatie is een indirect
collega die op dezelfde dag aangeworven
onderscheid op grond van een beschermd
is voor dezelfde functie, oordeelde het
criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden
arbeidshof te Brussel dat de mannelijke
op grond van bepalingen voorzien in de
collega geen nuttige referentiepersoon
desbetreffende Discriminatiewet.
was daar hij een langere en meer relevante
ervaring had opgebouwd op het ogenblik van
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voorbeeld
Een typevoorbeeld uit de praktijk is het
onderscheid dat een werkgever zou maken
tussen voltijdse en deeltijdse werknemers.
Ogenschijnlijk kan dit een objectief
onderscheid zijn, maar de facto kan blijken dat
zo een discriminatie wordt ingevoerd tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers, omdat
uiteindelijk de groep van deeltijdse werknemers
hoofdzakelijk bestaat uit vrouwen.
voorbeeld
De voorzitter van de arbeidsrechtbank van
Brussel stelde op 16 november 2015 dat
een ogenschijnlijk neutrale bepaling in het
arbeidsreglement, die personeelsleden
verbiedt hun religieuze, politieke of
levensbeschouwelijke voorkeuren te tonen,
een discriminatie kan uitmaken voor personen
die een godsdienst aanhangen die het dragen
van een bijzonder teken voorschrijft of
waarvoor het dragen van een gegeven teken
een groter belang heeft en die hun godsdienst
wensen uit te oefenen. In casu ging het om
werkneemsters die ingevolge de nieuwe regel
geen hoofddoek meer mochten dragen. De
rechter in kort geding beval de werkgever om
het opnemen van een dergelijke bepaling in het
arbeidsreglement te staken.
Een indirect onderscheid of discriminatie
kan dus tal van dagelijkse situaties omvatten,
zonder dat men het ook maar beseft.

hamvraag die hier rijst, is: wat is een redelijke
aanpassing? Redelijke aanpassingen worden
gedefinieerd als aanpassingen die in een
concrete situatie en naargelang de behoeften
worden getroffen om een gehandicapte
persoon in dienst te nemen of tewerk te
stellen. Het gaat om een aanpassing die
geen onevenredige belasting betekent voor
de werkgever, of waarvan de belasting in
voldoende mate wordt gecompenseerd door
bestaande maatregelen (bv. subsidies van de
overheid).
voorbeeld
In concreto zou dit kunnen impliceren dat een
bedrijf voor een werknemer met dyslexie een
speciaal spellingsprogramma op de computer
moet plaatsen, of dat men gebouwen
moet aanpassen voor rolstoelgebruikende
werknemers.
De werkgever mag aan een gehandicapte
werknemer de voortzetting niet weigeren
van een eerder toegekende werkvrijstelling
gedurende twee halve dagen per week en van
de mogelijkheid tot telewerk (Voorz. Arbrb. Luik
(afd. Namen) 9 maart 2018, JLMB 2018, afl. 39,
1877).
De persoon met een handicap moet aan zijn
werkgever redelijke aanpassingen hebben
gevraagd vooraleer er van discriminatie sprake
kan zijn. Er zijn geen vormvereisten voor dit
verzoek.

c. opdracht tot discrimineren
Het gaat hier om elke handelwijze waarbij
iemand de opdracht krijgt om een bepaalde
persoon, een groep, een gemeenschap of een
lid ervan te discrimineren op grond van één van
de beschermende criteria.
voorbeeld
Het kan hier gaan om een werkgever die vereist
dat zijn werknemers geen sollicitanten met een
andere huidskleur interviewen.
d. redelijke aanpassingen voor personen met
een handicap ontbreken
De Algemene Antidiscriminatiewet verplicht
werkgevers om redelijke aanpassingen door te
voeren voor personen met een handicap. De
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voorbeeld
Door de werknemer ingediende medische
getuigschriften waarin is geattesteerd dat
aangepast werk noodzakelijk is, zijn voldoende.
Ook volstaat een vraag van de werknemer om
een opleiding te kunnen volgen die toegang kan
verlenen tot een andere functie (Arbh. Brussel
23 oktober 2017, JTT 2018, afl. 1300, p. 91).
e. intimidatie
De Algemene Discriminatiewet, de Genderwet
en de Racismewet verbieden ook intimidatie en
de Genderwet eveneens seksuele intimidatie.
Indien intimidatie zich voordoet in gevallen
waar ook de Welzijnswet van toepassing is,
krijgt deze laatste voorrang.
Intimidatie betreft ongewenst gedrag dat met
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beschermde criteria verband houdt, en dat
tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van de persoon wordt aangetast, en dat
een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving schept.
Seksuele intimidatie betreft ongewenst
gedrag met een seksuele connotatie dat
tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van de persoon wordt aangetast, in het
bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende
omgeving ontstaat.
f. associatieve discriminatie
Wanneer een werkgever een werknemer
heeft die niet zelf drager is van een in de wet
opgesomd beschermd criterium maar wel
een rechtstreekse associatie vertoont met een

drager van zulk beschermd criterium, en die
werknemer minder gunstig behandelt dan een
andere werknemer in een vergelijkbare situatie.
En wanneer is aangetoond dat de ongunstige
behandeling waarvan deze werknemer het
slachtoffer is, is gebaseerd op het feit dat deze
werknemer is geassocieerd met een persoon
die drager is van een beschermd criterium, is
een dergelijke behandeling in strijd met het
verbod op directe discriminatie.
voorbeeld
Zo oordeelde de arbeidsrechtbank van Leuven
dat het ontslag van een fitnessinstructeur met
een ‘vlekkeloze’ carrière – daags nadat hij had
aangekondigd dat zijn dochtertje was geboren
met een zeldzame aandoening – in strijd
was met het verbod op directe discriminatie
op basis van handicap (Arbrb. Leuven,
10 december 2013, A.R. nr. 12/1064/A).

D. rechtvaardiging van het onderscheid
Directe of indirecte onderscheiden op grond
van beschermde criteria kunnen in bepaalde
gevallen gerechtvaardigd worden, waardoor er
geen sprake is van discriminatie.

1. 	Nationaliteit
2. Ras
3. Huidskleur
4. Afkomst of nationale of etnische
afstamming

a. rechtvaardiging van direct onderscheid
Elk direct onderscheid op basis van een van de
beschermde criteria is een verboden directe
discriminatie, tenzij dit onderscheid objectief
kan worden gerechtvaardigd door een legitiem
doel en indien de middelen voor het bereiken
van dit doel passend en noodzakelijk zijn.
Er is evenwel slechts een beperkte
rechtvaardiging mogelijk voor een direct
onderscheid in de arbeidsbetrekkingen
op grond van de volgende ‘Europese’ nietdiscriminatiegronden:
–		de Algemene Discriminatiewet 2007:
1. 	Leeftijd
2. Seksuele geaardheid
3. Geloof of levensbeschouwing
4. Handicap
–		de Genderwet:
1. Geslacht
–		de Racismewet:
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Deze kunnen uitsluitend worden
gerechtvaardigd op grond van wezenlijke
en bepalende beroepsvereisten. Het
onderscheid moet noodzakelijk zijn voor de
arbeidsbetrekkingen. Het moet dan gaan om:
–		een bepaald kenmerk dat verband houdt
met het beschermd criterium dat vanwege
de aard van de beroepsactiviteiten of de
context waarin deze worden uitgevoerd
wezenlijk en bepalend is;
–		er moet een legitieme doelstelling zijn
en een evenredige verhouding tussen de
doelstelling en het criterium.
Een direct onderscheid op basis van geslacht
kan bovendien enkel gerechtvaardigd
worden door een wezenlijke en bepalende
beroepsvereiste wanneer men zich kan
beroepen op de limitatieve lijst opgenomen in
het KB van 8 februari 1979 (bv. toneelspelers,
mannequins, modellen).
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Een direct onderscheid op basis van
leeftijd vormt geen discriminatie wanneer
het objectief en redelijk gerechtvaardigd
wordt door een legitiem doel, waaronder
legitieme doelstellingen op vlak van beleid
(van werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of
vergelijkbaar), en indien de middelen passend
en noodzakelijk zijn. Ten slotte geldt er ook een
specifieke rechtvaardigingsgrond wat betreft
geloof of levensbeschouwing voor publieke
of particuliere organisaties die op geloof of
levensbeschouwing zijn gebaseerd.
b. rechtvaardiging van indirect onderscheid
Een indirect onderscheid kan worden
gerechtvaardigd en vormt geen discriminatie
wanneer de ogenschijnlijk neutrale bepaling,
maatstaf of handelwijze objectief wordt
gerechtvaardigd door een legitiem doel en
indien de middelen om dit doel te bereiken
passend en noodzakelijk zijn.
Een rechtvaardiging in geval van een indirect
onderscheid op grond van handicap, is
mogelijk wanneer aangetoond wordt dat
geen redelijke aanpassingen getroffen kunnen
worden.

Positieve actie is dus een uitzondering op het
discriminatieverbod.
De situaties waarin en de voorwaarden
waaronder een maatregel van positieve actie
getroffen kan worden, moeten bij Koninklijk
Besluit bepaald worden. Op 1 maart 2019 werd
in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit
gepubliceerd dat de voorwaarden bepaalt
waaronder een maatregel van positieve actie
(een positief actieplan) kan getroffen worden
(KB van 11 februari 2019 tot bepaling van de
voorwaarden inzake positieve acties (BS 1 maart
2019)). Het KB trad in werking op 11 maart 2019.
i) wie kan positieve actieplannen opstellen?
Positieve actieplannen kunnen
worden opgesteld op sectoraal
niveau, door de paritaire comités,
en op ondernemingsniveau, door de
ondernemingen.
De positieve actie kan in elke fase van de
arbeidsrelatie worden ondernomen in de
bedrijfstakken en ondernemingen uit de
private sector.
ii) welke informatie moet het positieve
actieplan bevatten?

c. positieve actie
Onder bepaalde voorwaarden vormen
maatregelen van positieve actie, die de nadelen
van beschermende criteria willen voorkomen
of compenseren, geen discriminatie. Deze
maatregelen van positieve actie hebben als
doel het waarborgen van volledige gelijkheid in
de praktijk. Een maatregel van positieve actie
kan slechts worden uitgevoerd mits naleving
van de volgende voorwaarden:
–		er moet een kennelijke ongelijkheid zijn;
–		het verdwijnen van deze ongelijkheid moet
worden aangewezen als een te bevorderen
doelstelling;
–		de maatregel van positieve actie moet van
tijdelijke aard zijn en verdwijnen zodra de
beoogde doelstelling is bereikt;
–		en mag andermans rechten niet onnodig
beperken.
Vanaf het ogenblik dat men niet voldoet aan
deze voorwaarden spreekt men dan ook over
discriminatie, wat uiteraard niet is toegestaan.
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Het positieve actieplan moet de volgende
informatie bevatten:
– het aantonen van het bestaan van een
kennelijke ongelijkheid;
– de omschrijving van de doelstelling
en de concrete uitwerking van de
positieve actie;
De positieve actie kan bijvoorbeeld de vorm
aannemen van een wervingscampagne
voor specifieke doelgroepen of het gericht
promoten van vacatures bij specifieke
doelgroepen.
– de verwachte duurtijd van de positieve
actie (maximum drie jaar);
– de evenredigheidstoets: de
maatregelen moeten passend en
noodzakelijk zijn ten aanzien van de
nagestreefde doelstelling;
– de garantie dat de rechten van anderen
niet nodeloos worden ingeperkt.
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iii) hoe moet het positieve actieplan
worden vastgesteld?
Het positieve actieplan wordt in principe
vastgesteld bij cao of bij toetredingsakte.
Wanneer het positieve actieplan wordt
vastgesteld bij toetredingsakte, moet de
onderneming gebruik maken van een
verplicht model. Het verplicht model is
als bijlage bij het Koninklijk Besluit van
11 februari 2019 gevoegd.
Voor het opstellen van de toetredingsakte
moet de onderneming een specifieke
procedure volgen. Het gaat om dezelfde
procedure als diegene die moet gevolgd
worden voor het opstellen van het
arbeidsreglement in het geval dat er in de
onderneming geen ondernemingsraad is.
De werknemers kunnen dus opmerkingen
formuleren bij het ontwerp van de
toetredingsakte tot bepaling van de
voorwaarden van de positieve acties.

Het positieve actieplan moet ter
goedkeuring worden voorgelegd aan
de Minister van Werk. Als het positieve
actieplan wordt goedgekeurd door de
Minister van Werk, wordt het geacht
in overeenstemming te zijn met de
antidiscriminatiewetgeving.
Het Koninklijk Besluit bepaalt dat
ondernemingen ook op andere manieren
dan via een cao of een toetredingsakte
positieve acties kunnen uitvoeren. In dat
geval kan het plan ter informatie worden
meegedeeld aan de Minister van Werk.
Er ontbreekt in dit geval rechtszekerheid
over de overeenstemming van de positieve
acties met de antidiscriminatiewetgeving.
Een vaststelling van het positieve actieplan
bij cao of bij toetredingsakte is dan ook te
verkiezen.
d. onderscheiden opgelegd door wetgeving
Onderscheiden opgelegd door een specifieke
wetgeving die vereist dat een onderscheid
wordt gemaakt tussen bepaalde groepen,
maakt geen discriminatie uit. Anders oordelen
zou ertoe leiden dat men zich schuldig maakt
aan discriminatie door het louter toepassen
van de wet.

E. bewijslast
Belangrijk is dat inzake discriminatie, de
werkgever moet bewijzen dat er geen
sprake is van discriminatie, wanneer een
werknemer die zich het slachtoffer acht
van discriminatie (of een representatieve
werknemers- of werkgeversorganisatie of
Unia - het Interfederaal Gelijkekansencentrum
(vroeger Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding) feiten aanvoert die
het bestaan van discriminatie op grond van
een van de beschermde criteria kunnen doen
vermoeden.

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

Feiten die directe discriminatie op grond
van een bepaald criterium kunnen doen
vermoeden, zijn bijvoorbeeld:
–		gegevens waaruit een patroon van
ongunstige behandeling blijkt ten opzichte
van personen gekenmerkt door een bepaald
beschermd criterium;
–		gegevens waaruit blijkt dat de persoon
die zich slachtoffer acht van discriminatie
ongunstiger behandeld wordt dan een
referentiepersoon in een vergelijkbare
situatie.
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Feiten die indirecte discriminatie op grond
van een bepaald criterium kunnen doen
vermoeden, zijn bijvoorbeeld:
–		algemene statistieken over de situatie van
de groep waartoe het vermeende slachtoffer
behoort of feiten van algemene bekendheid;
–		het gebruik van een intrinsiek verdacht
criterium van onderscheid;
–		elementair statistisch materiaal waaruit een
ongunstige behandeling blijkt.
De bewijslast ligt dus niet volledig bij de
werknemer. In geval van directe discriminatie
dient een werknemer wél als eerste aan te
tonen dat hij of zij ongunstiger behandeld
wordt dan een referentiepersoon die zich in
een vergelijkbare situatie bevindt, opdat het
vervolgens de taak van de werkgever wordt
om aan te tonen dat er geen sprake is van
discriminatie.
Uit de Belgische rechtspraak blijkt dat de
feitenrechters streng omgaan met die
bewijslast van de werknemer. In dat opzicht
oordelen de rechtbanken vaak dat er een
onderscheid moet worden gemaakt tussen
feiten (objectieve elementen) aan de ene kant
en meningen, percepties, beoordelingen en
andere subjectieve elementen aan de andere
kant. De werknemer die beweert het slachtoffer
te zijn van discriminatie, moet de feiten
waarop hij/zij zich beroept op een objectieve
wijze kaderen binnen een concreet tijdvak.
Beweringen alleen volstaan niet.
voorbeeld
Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde
dat een werkneemster, die beweerde te
zijn gediscrimineerd ten aanzien van twee
mannelijke collega’s (met een ruimere
anciënniteit) doordat zij in een lagere
functieschaal met een lager loonbarema was

ingeschaald, in dat concrete geval geenszins
het bestaan van discriminatie op grond van
een van de beschermde criteria kon doen
vermoeden. Men kan als werknemer de
werkgever wel beschuldigen van een inbreuk
op de antidiscriminatiewetgeving, maar op
zich volstaat het simpelweg poneren van een
dergelijke beschuldiging niet als bewijs van de
realiteit ervan, aldus het arbeidshof (arbeidshof
Antwerpen 23 juni 2009, Limb. Rechtsl. 2010,
35).
voorbeeld
Het enkele feit dat een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd niet werd vernieuwd tijdens
de zwangerschap van een werkneemster is op
zichzelf niet voldoende om een vermoeden
van discriminatie te creëren en de bewijslast
om te keren. De werkneemster moet in de
eerste plaats zelf bewijzen dat er kennelijk
sprake is van een discriminatoire handeling
(arbeidsrechtbank Nijvel 14 september 2006,
Soc. Kron. 2008, 31).
voorbeeld
In een arrest van het arbeidshof van Brussel van
10 februari 2015 werd geoordeeld dat interne
briefwisseling van een bedrijf, per e-mail,
waarvan de bewijsverkrijging nooit ter discussie
werd gesteld, volstaat om discriminatie vast te
stellen.
In deze specifieke zaak werd een specifieke
code ‘BBB’ gebruikt indien de klanten geen
allochtoon als uitzendkracht wensten. Uit deze
handelwijze kan volgens het arbeidshof niet
worden afgeleid dat het om een gangbare
praktijk ging bij het uitzendkantoor; nochtans
is dat irrelevant voor de uitkomst van de zaak,
aangezien het bedrijf ook aansprakelijk is voor
de fouten van zijn aangestelden.

F. sanctieapparaat
Er zijn diverse, niet te onderschatten sancties
verbonden aan discrimineren op basis van de
Algemene Discriminatiewet, de Genderwet en
de Racismewet:

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

a. de nietigheidssanctie
Bedingen in overeenkomsten die strijdig
zijn met de wet, zijn van rechtswege nietig
en worden dus geacht niet te bestaan. De
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discriminatie komt te vervallen, waardoor de
‘benadeelde persoon’ ook de voordelen kan
vorderen van de ‘bevoordeelde persoon’.
Ook bedingen die bepalen dat een of meer
contracterende partijen bij voorbaat afzien
van de rechten die door de wet gewaarborgd
worden, zijn nietig.
b. een schadevergoeding
Het slachtoffer van discriminatie, representatieve
werknemers- of werkgeversorganisaties en het
Unia - het Interfederaal Gelijkekansencentrum
(vroeger Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding) kunnen een vordering tot
schadevergoeding instellen. Het slachtoffer kan
kiezen tussen ofwel een forfaitair bedrag, ofwel
de werkelijk geleden schade die het slachtoffer
moet bewijzen.
De forfaitaire schadevergoeding voor morele
en materiële schade is gelijk aan het brutoloon
van 6 maanden, tenzij de betwiste behandeling
ook op niet-discriminerende gronden zou
kunnen getroffen zijn, in welk geval de forfaitaire
vergoeding beperkt wordt tot drie maanden
brutoloon.
Forfaitaire vergoedingen voor morele schade,
indien de materiële schade kan worden hersteld,
bedragen 650 of 1.300 euro.
c. een vordering tot staken
Het slachtoffer van discriminatie, vakbonden,
bepaalde belangenverenigingen en het Unia
- het Interfederaal Gelijkekansencentrum
(vroeger Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding) kunnen zich wenden tot
de voorzitter van de arbeidsrechtbank om d.m.v.
een procedure zoals in kort geding een bevel
tot stopzetten van een discriminerende praktijk
te proberen te verkrijgen. Als de voorzitter van
de arbeidsrechtbank oordeelt dat er effectief
sprake is van een discriminerende actie, kan een
dwangsom worden opgelegd aan de werkgever
voor elke dag dat de laakbare praktijk wordt
voortgezet.
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voorbeeld
Het arbeidshof van Brussel oordeelde dat een
werkneemster voor wie het ontslag dreigde als
gevolg van haar vaste wil om een moslimsluier
te dragen, een vordering zoals in kort geding
kan instellen.
d. bescherming tegen ontslag of andere
nadelige maatregelen
Als iemand een klacht indient wegens de
schending van de discriminatiewetgeving,
is deze persoon of de persoon voor wie de
klacht werd ingediend, beschermd tegen
represaillemaatregelen omwille van de klacht
of vordering. De werkgever mag dan geen
nadelige maatregelen treffen ten aanzien van
de betrokken persoon, behalve om redenen
die vreemd zijn aan de klacht. Ook getuigen
genieten een dergelijke bescherming.
Het gaat om klachten ingediend of een
rechtsvordering ingesteld door de werknemer,
de sociale inspectie, een belangenvereniging of
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding bij of tegen de onderneming
of dienst die hem tewerkstelt.
Wanneer de werkgever een nadelige
maatregel (ontslag, eenzijdige wijziging
arbeidsvoorwaarden …) treft binnen twaalf
maanden na het indienen van de klacht, dient
de werkgever te bewijzen dat de maatregel werd
getroffen om redenen vreemd aan de klacht.
Deze periode wordt verlengd tot drie maanden
na het einde van de procedure indien er een
rechtsvordering werd ingesteld.
Uiteindelijk (in bepaalde situaties enkel na een
verzoek van de werknemer om hem opnieuw in
dienst te nemen of om dezelfde voorwaarden
terug toe te passen) kan de werknemer die
het slachtoffer is van een represaillemaatregel
een extra beschermingsvergoeding verkrijgen
van zes maanden brutoloon of een hogere
schadevergoeding die beantwoordt aan de
werkelijk geleden schade.
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e. strafsancties

g. praktische conclusie

Discriminatie op grond van ras in
arbeidsbetrekkingen en het aanzetten tot
discriminatie wordt strafbaar gesteld. Onder
discriminatie wordt begrepen: opzettelijke (in)
directe discriminatie, de opdracht geven tot
discrimineren, intimidatie of het weigeren van
redelijke aanpassingen voor iemand met een
handicap. Theoretisch kunnen strafrechtelijke
boetes en celstraffen worden opgelegd. In
de praktijk blijkt dat deze strafsancties in
arbeidsrelaties (nog) niet toegepast worden.

Men moet erkennen dat zowel de
pestwetgeving als de discriminatiewetgeving
de verdiensten hebben deze laakbare
praktijken in de schijnwerpers te zetten.

f. aanplakking
De voorzitter van de rechtbank kan bevelen dat
zijn beslissing wordt aangeplakt gedurende
een bepaalde termijn, zowel buiten als binnen
de onderneming van de overtreder en dat zijn
vonnis in kranten of op enige andere wijze
wordt bekendgemaakt en dat alles op kosten
van de overtreder.

Anderzijds kan men niet ontkennen dat, als
deze wetgevingen zeer ruim geïnterpreteerd
zouden worden, dit onvermijdelijk zou leiden
tot een enorme verzuring van de arbeidsrelatie.
Mede gelet op de bewijslast, die al snel op
de schouders van de werkgever terechtkomt,
kunnen dagdagelijkse HR-beslissingen
onder vuur komen te liggen. Het kan toch
niet de bedoeling zijn dat de rechter bij
elke doordeweekse HR-beslissing over de
schouders van werknemers en werkgever moet
meekijken en trancheren. Dit zou gewoonweg
voor iedereen onleefbaar worden.
Praktisch gezien zal het voor werkgevers
met de dag belangrijker worden om een
transparant HR-beleid te hanteren, dat
gebaseerd is op objectieve criteria.
Het wordt alvast uitkijken naar de verdere
evolutie van de rechtspraak gedurende de
volgende jaren in deze relatief jonge materie,
waarover voorlopig nog niet bijzonder veel
uitspraken zijn.

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst
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07
01 de onthaasting
tijdskrediet en
thematische verloven.
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Inleiding
Het combineren van werk en
privéleven is steeds een heet
hangijzer. Zowel de wetgever als
de sociale partners hebben verschillende systemen uitgewerkt
die het combineren van het privéleven (kinderen, zorg voor zieke
familieleden, het wat rustiger aan
doen op latere leeftijd, volgen van

opleidingen of andere redenen)
met het professionele leven vergemakkelijken. In hetgeen volgt,
wordt het recent gewijzigde tijdskrediet besproken en de thematische verloven: palliatief verlof,
verlof voor de zorg voor een
ernstig ziek gezins- of familielid,
ouderschapsverlof en het nieuwe
mantelzorgverlof dat evenwel
nog niet in werking is getreden.

01 tijdskrediet, loopbaan–

vermindering en landings–
banen: cao nr. 103
Voor het tijdskrediet moet er een onderscheid
–		Anderzijds het recht op uitkeringen van de
gemaakt worden tussen:
RVA wanneer men tijdskrediet opneemt.
–		Enerzijds het recht op tijdskrediet: hiermee
Werknemers kunnen via de nieuwe tool van
wordt bedoeld het recht om afwezig te zijn
de RVA break@work snel berekenen hoeveel
op het werk. De voorwaarden voor het recht
tijdskrediet of loonbaanonderbreking zij nog
op tijdskrediet worden geregeld door cao nr.
kunnen opnemen samen met het bedrag van
103 van de NAR.
de uitkeringen. Deze tool is te consulteren op
de website www.breakatwork.be van de RVA.

A. het toepassingsgebied
Cao nr. 103 is van toepassing op werknemers
die door een arbeidsovereenkomst verbonden
zijn met hun werkgever.
Het gaat hierbij onder meer om werknemers
in de privésector, niet-gesubsidieerde
contractuelen van het vrije onderwijs, en
werknemers van de gewestelijke en plaatselijke
maatschappijen voor openbaar vervoer.
De publieke sector, en dus onder andere
de federale overheid, de gemeenschappen
en de gewesten, de provinciale en lokale
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overheden, de autonome overheidsbedrijven
(zoals de NMBS en de Post) vallen niet
onder het toepassingsgebied; zij blijven
onderworpen aan de algemene regeling
inzake loopbaanonderbreking vastgelegd in de
Herstelwet van 22 januari 1985 en aan hun eigen
reglementaire bepalingen.
–		Personen die anders dan krachtens een
arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid
verrichten onder het gezag van een andere
persoon.
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De leerlingen (zowel de industriële als
de middenstandsleercontracten alsook
mensen tewerkgesteld in het kader van
een startbaanovereenkomst) worden door
cao nr. 103 uitdrukkelijk uitgesloten van het
toepassingsgebied.
Bovendien voorziet cao nr. 103 ook in
de mogelijkheid voor het paritair comité
of de onderneming om zelf bij cao
bepaalde personeelscategorieën van het
toepassingsgebied uit te sluiten. Cao nr. 103
geeft hierbij het voorbeeld van werknemers
die een leidinggevende functie hebben of
een vertrouwenspost bekleden en die niet
onderworpen zijn aan alle bepalingen inzake
arbeidsduur van de Arbeidswet. Ook andere

categorieën kunnen van het toepassingsgebied
worden uitgesloten.
Tijdskrediet is in principe een recht voor
de werknemer. Zodra hij de noodzakelijke
voorwaarden vervult, kan hij zijn recht
inroepen. De toestemming van de werkgever is
niet vereist.
Dat is evenwel anders in kleinere
ondernemingen. In ondernemingen met
maximaal tien werknemers op 30 juni van het
vorige jaar, kan de werknemer niet zomaar
zijn recht uitoefenen, maar moet hij het
uitdrukkelijk akkoord van de werkgever krijgen.
Voor deze werknemers is tijdskrediet dus niet
zonder meer een ‘recht’.

B. twee vormen
Er kan een onderscheid worden gemaakt
tussen twee vormen van tijdskrediet die hierna
elk afzonderlijk worden besproken:
– 		het tijdskrediet met motief;
–		landingsbanen.
Vroeger bestond ook de mogelijkheid om
tijdskrediet zonder motief op te nemen, maar
die mogelijkheid werd opgeheven eind 2016.
a. tijdskrediet met motief
het recht op tijdskrediet
Werknemers hebben recht op tijdskrediet met
motief tot maximaal 51 maanden om een van
de volgende redenen:
–		De zorg voor hun kind tot 8 jaar. Dit
tijdskrediet moet worden opgenomen in
periodes van minstens drie maanden als het
een voltijds of halftijds tijdskrediet betreft
en per minimumperiode van zes maanden
als het een 1/5 tijdskrediet betreft. Het
tijdskrediet moet aanvangen voordat het
kind 8 jaar wordt.
–		Palliatieve verzorging. Dit tijdskrediet moet
worden opgenomen per minimumperiode
van één maand en kan per patiënt met één
maand worden verlengd. Men hanteert
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dezelfde definitie als bij de thematische
verloven. Het moet gaan om iemand die
lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die
terminaal is.
–		De bijstand of verzorging van een zwaar ziek
gezins- of familielid. Het gaat om
– Personen die onder hetzelfde dak wonen
(er hoeft geen familieband te zijn)
– Leden van de familie tot de 2de graad
• Ouders, kinderen (1ste graad)
• Grootouders, kleinkinderen, broers en
zussen (2de graad)
– Aangetrouwde familie tot de 1ste graad
• Schoonouders
• Stiefouders
• Schoonkinderen
• Stiefkinderen
– Ouders en kinderen van de partner met
wie men wettelijk samenwoont.
		Dit tijdskrediet moet worden opgenomen
per periode van minimum 1 tot maximum
van 3 maand.
–		Zorg te dragen voor hun gehandicapte
kind tot 21 jaar. Het kind moet een fysieke
of mentale ongeschiktheid vertonen van
minstens 66% of een aandoening die voor
gevolg heeft dat er minstens 4 punten
worden toegekend in pijler I van de
medisch-sociale schaal, in de zin van de
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reglementering op de kinderbijslag. Dit
tijdskrediet moet worden opgenomen in
periodes van minstens drie maanden als het
voltijds of halftijds tijdskrediet betreft en per
minimumperiode van zes maanden als het
een 1/5 tijdskrediet betreft.
–		Te zorgen voor hun eigen of van het gezin
deel uitmakend minderjarig zwaar ziek kind.
Dit tijdskrediet moet worden opgenomen
per periode van minimum 1 tot maximum
van 3 maand.
Werknemers hebben recht op tijdskrediet
met motief voor het volgen van een erkende
opleiding tot maximaal 36 maanden. De
opleiding moet erkend zijn door de Vlaamse,
Franse of Duitstalige gemeenschap of door
de sector en moet minstens 360 lesuren
of 27 studiepunten per jaar of 120 lesuren
of 9 studiepunten per trimester of per
ononderbroken periode van 3 maanden
omvatten. De werknemer moet de werkgever
en de RVA binnen de 20 kalenderdagen
volgend op het einde van elk kwartaal een
attest bezorgen waaruit blijkt dat men de
opleiding regelmatig heeft bijgewoond.

Het recht op uitkering voor tijdskrediet met
motief
Voor het tijdskrediet om een erkende opleiding
te volgen, heeft men gedurende maximaal
36 maanden recht op een uitkering.
Voor de overige vijf motieven heeft men
gedurende maximaal 51 maanden recht op
uitkering.
Het bedrag van de uitkering is terug te vinden
op de website van de RVA.
b. landingsbanen
het recht op tijdskrediet bij de werkgever
Oudere werknemers hebben recht op een
bijzondere regeling tijdskrediet met hogere
uitkeringen. Ze kunnen genieten van 1/2 of 1/5
tijdskrediet zonder maximumduur.

De werknemers van 55 jaar en ouder hebben
zonder maximumduur recht op:
–		Een loopbaanvermindering ten belope van
een dag of twee halve dagen per week
Het volgen van een opleiding: moet worden
voor zover zij tewerkgesteld zijn in een
opgenomen in periodes van minstens drie
arbeidsregeling gespreid over vijf of meer
maanden als het een voltijds of halftijds
dagen. Dit recht wordt uitgeoefend per
tijdskrediet betreft en per minimumperiode van
periode van minimaal zes maanden.
zes maanden als het een 1/5 tijdskrediet betreft. –		Een vermindering van de arbeidsprestaties
tot een halftijdse betrekking. Dit recht
let op!
moet worden uitgeoefend per periode van
De tijdskredieten met motief zijn onderling niet
minimaal drie maanden.
cumuleerbaar en worden dus aangerekend op
elkaar.
De leeftijd van 55 wordt op 50 gebracht voor
werknemers die hun prestaties verminderen
Het bijkomende recht van 36 of 51 maanden
tot een halftijdse betrekking en die cumulatief
wordt niet proportioneel verrekend bij opname voldoen aan de volgende voorwaarden:
in een deeltijdse formule.
–		actief zijn geweest in een zwaar beroep
gedurende minstens 5 jaar in de
De werknemer moet een anciënniteit van
voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens
twee jaar hebben bij de werkgever. Die
7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;
laatste voorwaarde vervalt echter indien
–		dat zwaar beroep komt voor op een lijst van
het tijdskrediet onmiddellijk aansluit op het
knelpuntberoepen bepaald door de minister
voor alle rechtgevende kinderen uitgeputte
van Werk.
ouderschapsverlof.
De leeftijd van 55 wordt eveneens op 50
gebracht voor werknemers die hun prestaties
verminderen tot 1/5 en die voldoen aan een van
volgende voorwaarden:
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–		ofwel actief zijn geweest in een zwaar
beroep gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens
7 jaar in de voorafgaande 15 jaar (hier
geldt niet de vereiste dat het zwaar beroep
tegelijkertijd een knelpuntberoep moet zijn);
–		ofwel een loopbaan van 28 jaar hebben op
voorwaarde dat in deze mogelijkheid van
tijdskrediet is voorzien in een sectorale cao.
De leeftijd van 55 wordt eveneens op 50
gebracht voor werknemers die hun prestaties
verminderen met 1/5 of tot een halftijdse
betrekking in een periode waarin de werkgever
erkend is als onderneming in moeilijkheden of
herstructurering.
Dit type tijdskrediet moet worden opgenomen
in periodes van minstens 3 maanden als
het een halftijds tijdskrediet betreft en per
minimale periode van 6 maanden als het een
1/5 tijdskrediet betreft.
Om recht te hebben op tijdskrediet in het kader
van de landingsbanen moet de werknemer
2 jaar in dienst zijn bij de werkgever en een
loopbaan van 25 jaar hebben, of 28 jaar voor
1/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar voor werknemers
met een lange loopbaan.
het recht op uitkeringen voor tijdskrediet
landingsbanen
In principe wordt het recht op uitkeringen
uitsluitend toegekend aan werknemers die
minstens 60 jaar zijn bij de start van hun
tijdskrediet en op voorwaarde dat ze 25 jaar
beroepsloopbaan als loontrekkende hebben
op het ogenblik van hun schriftelijke aanvraag
aan de werkgever en 2 maanden anciënniteit
hebben.
Deze leeftijd van 60 jaar wordt verlaagd naar
55 jaar (1/5) of 57 (1/2) voor werknemers die aan
een van de volgende voorwaarden voldoen:
–		de werkgever is op de aanvangsdatum
van het tijdskrediet ofwel erkend als
onderneming in herstructurering ofwel als
onderneming in moeilijkheden, voor zover
cumulatief aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
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• de onderneming kadert haar
aanvraag tot erkenning binnen een
herstructureringsplan en toont aan dat
ontslagen zijn vermeden;
• de onderneming toont bij haar aanvraag
tot erkenning aan dat daardoor het aantal
werknemers dat overgaat naar het stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag is
verminderd;
• de minister heeft in de
erkenningsbeslissing uitdrukkelijk
vermeld dat aan deze voorwaarden is
voldaan; er is een ondernemings-cao in
toepassing van cao nr. 137.
–		op datum van de schriftelijke aanvraag aan
de werkgever 35 jaar beroepsverleden als
loontrekkende hebben;
–		op het ogenblik van de schriftelijke aanvraag
aan de werkgever een zwaar beroep
uitgeoefend hebben (arbeid in wisselende
ploegen, arbeid in onderbroken diensten en
nachtarbeid):
• ofwel gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar;
• ofwel gedurende minstens 7 jaar in de
voorafgaande 15 jaar.
–		op het ogenblik van de schriftelijke aanvraag
aan de werkgever minstens 20 jaar gewerkt
hebben in een stelsel met nachtarbeid;
–		werken in de bouwsector en beschikken
over een medisch attest dat bevestigt dat
men ongeschikt is om zijn beroepsactiviteit
voort te zetten.
Naast het voldoen aan één van bovenstaande
voorwaarden is het ook vereist dat er een
sectorale cao is gesloten in toepassing van
cao 137 , tenzij het gaat om een onderneming
in moeilijkheden of in herstructurering. In dat
laatste geval is er een ondernemings-cao vereist.
Er is ook nog het systeem van de zogenaamde
zachte landingsbanen, dat buiten het
tijdskrediet en de thematische verloven valt.
Dit is de mogelijkheid voor een werknemer
van 58 jaar of ouder om, in overleg met de
werkgever, naar een minder belastende job
over te stappen. Het verlies in inkomen wordt
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dan niet gecompenseerd door een aanvullende
vergoeding van de RVA, maar wel door een
tussenkomst van ofwel de werkgever of het
Fonds van bestaanszekerheid van de betrokken
sector. De vergoeding kan toegekend worden
in een cao op sectoraal of ondernemingsvlak of
bij gebrek daaraan door het arbeidsreglement
of in een individuele schriftelijke overeenkomst.
Meer informatie hierover kan worden teruggevonden in de administratieve instructies
van de RSZ: https://www.socialsecurity.
be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/
instructions/salary/particularcases/
softcareerlanding.html

van een dag per week of een gelijkwaardige
regeling.
Men kan een andere gelijkwaardige regeling
vaststellen dan die ten belope van één dag
of twee halve dagen per week, over een
periode van maximaal twaalf maanden.
Dat kan gebeuren in een cao op sectorof ondernemingsniveau. Indien er geen
vakbondsafvaardiging in de onderneming
aanwezig is, kan die afwijkende regeling ook
worden ingevoerd bij arbeidsreglement, in dat
geval is daarover een wederzijds schriftelijk en
individueel akkoord vereist tussen werkgever
en werknemer.

c. gemeenschappelijke bepalingen
Wanneer werknemers tewerkgesteld zijn in
ploegen, of in cycli in een arbeidsregeling,
gespreid over vijf of meer dagen, bepaalt het
paritair comité of de onderneming bij cao de
nadere regels voor het organiseren van het
recht op loopbaanvermindering ten belope

Die versoepeling is bedoeld om de
arbeidsorganisatorische noodwendigheden
van de onderneming en de noden van de
werknemers met betrekking tot de combinatie
van werk en gezinsleven beter op elkaar af te
stemmen.

C. procedure
a. de aanvraag aan de werkgever
De werknemer die gebruik wenst te maken van
het tijdskrediet, moet een schriftelijke aanvraag
indienen bij zijn werkgever binnen een termijn
van drie of zes maanden, naargelang de
werkgever meer dan of maximaal twintig
werknemers tewerkstelt. Die termijnen zijn
vast, maar kunnen in onderling akkoord
ingekort worden. Dezelfde termijnen gelden
eveneens bij de aanvraag tot verlenging van
het tijdskrediet of de loopbaanvermindering of
bij overstap naar een andere vorm.
De termijn van drie of zes maanden wordt
verminderd tot twee weken als de werknemer
het recht op tijdskrediet met motief zonder
onderbreking wenst uit te oefenen, nadat hij
zijn rechten op palliatief verlof heeft uitgeput.
Om uit te maken of de onderneming meer
dan of maximaal twintig werknemers telt,
moet worden nagegaan hoe groot het
personeelsbestand was op 30 juni van het jaar
voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Met
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het begrip onderneming wordt de juridische
entiteit bedoeld.
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via
een aangetekende brief of door overhandiging
van een geschrift waarvan de werkgever het
duplicaat voor ontvangst tekent.
De kennisgeving bestaat enerzijds uit een
geschrift waarmee de werknemer laat weten
dat hij zijn recht op tijdskrediet wil uitoefenen
en anderzijds een attest van de RVA waarmee
kan worden vastgesteld in welke mate de
werknemer van zijn recht gebruik kan maken of
andere vereiste bewijsstukken.
Het geschrift dient te vermelden welke vorm
van tijdskrediet of loopbaanvermindering
de werknemer wenst uit te oefenen alsook
de wijze om dit te organiseren. Dit betreft
bijvoorbeeld de situatie waarbij de werknemer
één vijfde loopbaanvermindering wenst
te nemen: de werknemer dient dan een
concreet voorstel te doen op welke dag hij
bijvoorbeeld thuis wil blijven. Het geschrift
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moet ook de gewenste begindatum en duur
van de uitoefening bevatten. Tot slot dient het
geschrift alle gegevens te bevatten die nodig
zijn om het voorkeur- en planningsmechanisme
toe te passen.
Uiterlijk de laatste dag van de maand volgend
op de maand waarin de kennisgeving
plaatsvond, dienen werkgever en werknemer
een akkoord te sluiten over de modaliteiten van
de loopbaanonderbreking of -vermindering.
Bij individuele problemen moet de voor de
onderneming geldende procedure voor
behandeling van klachten worden gevolgd.
De commentaar van cao 103 verduidelijkt
dat het gaat om de klachtenprocedure
binnen de vakbondsafvaardiging of het
verzoeningsbureau van het paritair comité.
Uiteraard hebben beide partijen daarnaast ook
steeds de mogelijkheid om zich te richten tot
de arbeidsrechtbank.

beschikbaar op www.mysocialsecurity.be). De
gegevens van de webaanvraag worden voor
verwerking en beslissing doorgestuurd naar de
centrale RVA-databank.
De beslissing (het formulier C62) van de RVA
in verband met de aanvraag tot tijdskrediet of
thematisch verlof komt ook in de eBox van de
werknemer terecht.
c. uitstel van de uitoefening van het recht
Onder bepaalde voorwaarden heeft de
werkgever de mogelijkheid om de uitoefening
van het recht op tijdskrediet uit te stellen.
Dit uitstel kan enkel ingeroepen worden
om ernstige interne of externe redenen.
Als ernstige redenen worden onder
andere beschouwd, de organisatorische
behoeften, de continuïteit en de reële
vervangingsmogelijkheden.

b. de aanvraag bij de RVA
De uitkering voor tijdskrediet moet
aangevraagd worden bij de RVA aan de hand
van de formulieren die gedownload kunnen
worden van de website van de RVA.
De aanvraag kan ook elektronisch ingediend
worden via de portaalsite van de sociale
zekerheid (www.socialsecurity.be) door de
werkgevers en werknemers uit de privésector.
De toepassing vereist dat de werkgever eerst
zijn onderdeel elektronisch aanmaakt, pas
daarna kan de werknemer zijn onderdeel
aanvullen, na identificatie via de elektronische
identiteitskaart eID.
De werknemer kan een elektronisch
werkgeversdeel ook aanvullen op de pdf die
aangemaakt werd door de toepassing, en
dit document via de post overmaken aan het
werkloosheidsbureau van zijn woonplaats.
Op het einde van de elektronische
werknemersaanvraag worden alle
meegedeelde gegevens opgeslagen in een
algemeen pdf-document dat dienst doet als
ontvangstbevestiging. Dit document wordt
verstuurd naar de eBox van de werknemer
(de beveiligde mailbox voor iedere burger,
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Het is mogelijk dat de ondernemingsraad
deze redenen verder verduidelijkt voor de
onderneming, maar dit is niet verplicht opdat
de werkgever ze zou kunnen inroepen.
De werkgever dient het uitstel in te roepen
binnen een maand na de schriftelijke
kennisgeving. Dit uitstel kan maximaal zes
maanden duren. Deze zes maanden beginnen
te lopen vanaf de dag waarop het recht op
tijdskrediet of loopbaanvermindering zou
beginnen lopen zijn indien de werkgever
geen uitstel had ingeroepen. Werkgever en
werknemer kunnen evenwel een kortere of een
langere termijn overeenkomen.
voorbeeld
Een werknemer vraagt op 1 juni 2020
tijdskrediet voor één jaar aan, met aanvang op
1 september. De werkgever moet tegen uiterlijk
1 juli zijn recht op uitstel inroepen indien hij
daar gebruik van wenst te maken. Het uitstel
vangt aan op 1 september en heeft uitwerking
tot 1 maart 2021, waarna de werknemer zijn
recht op tijdskrediet kan uitoefenen.
De werkgever kan het recht op één vijfde
loopbaanvermindering gedurende maximaal
twaalf maanden uitstellen voor werknemers
van 55 jaar of ouder die een sleutelfunctie
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uitoefenen. De werkgever is wel verplicht dit
uitstel te motiveren.
Als voorbeeld van motivatie geeft men het feit
dat de werknemer een dermate belangrijke rol
heeft in de onderneming dat zijn afwezigheid
de arbeidsorganisatie van het bedrijf in het
gedrang zou brengen en waarvoor geen
oplossing kan worden gevonden door
verschuiving van personeel of interne mutatie.
Het begrip sleutelfunctie kan worden
verduidelijkt door een cao op sector- of
ondernemingsniveau of, bij ontstentenis van
vakbondsafvaardiging, door middel van het
arbeidsreglement.
d. intrekking of wijziging
Onder bepaalde voorwaarden kan de
werkgever de uitoefening van het recht op 1/5
tijdskrediet intrekken of wijzigen. De redenen
hiervoor (bv. ziekte van collega, buitengewone
vermeerdering van werk) worden bepaald
door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis
hiervan, in onderling overleg tussen de
werkgever en de vakbondsafvaardiging. Bij
ontstentenis van een ondernemingsraad of
vakbondsafvaardiging worden deze redenen
bepaald in het arbeidsreglement.
e. voorkeur– en planningsmechanisme – 5%–
drempel
Opdat niet alle werknemers tegelijkertijd
hun recht op tijdskrediet zouden uitoefenen,
wordt het maximale aantal gelijktijdige
afwezigheden bepaald op 5% van de
werknemers in de onderneming. De overige
werknemers blijven hun recht op tijdskrediet
en loopbaanvermindering behouden; alleen de
uitoefening van hun recht wordt uitgesteld in
de tijd.
De werkgever heeft hierdoor de garantie dat de
dagelijkse werking van de onderneming en de
continuïteit van de arbeidsorganisatie niet in
het gedrang komen.
Het komt erop neer dat wanneer meer dan 5%
van de werknemers van de onderneming of
dienst tegelijkertijd afwezig zijn of zullen zijn
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ingevolge tijdskrediet, een nieuwe aanvrager
zijn recht niet onmiddellijk zal kunnen
uitoefenen, hij zal moeten wachten tot hij aan
de beurt is op basis van het voorkeurs- en
planningsmechanisme.
hoe wordt de drempel van 5% berekend?
Het totale aantal werknemers dat voor de
berekening van de 5%-drempel in aanmerking
wordt genomen, is het aantal werknemers
dat met een arbeidsovereenkomst in de
onderneming of de dienst tewerkgesteld is
op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarin de rechten gelijktijdig worden
uitgeoefend.
Onder het begrip ‘onderneming’ verstaat men
de technische bedrijfseenheid in de zin van de
Wet organisatie bedrijfsleven van 20 september
1948.
De ‘dienst’ wordt op bedrijfsvlak gedefinieerd
naargelang de kenmerken van de onderneming
en de organisatie ervan. Dit is om ervoor te
zorgen dat niet alleen het aantal afwezigheden
in de onderneming in haar geheel worden
beperkt, maar ook dat de afwezigheden zich
niet kunnen concentreren in één bepaalde
dienst.
Het totaal aantal werknemers wordt
berekend per hoofd en niet per voltijds
equivalent. Werknemers vanaf 55 jaar, die
hun prestaties verminderen met één vijfde,
dienen afgetrokken te worden van het totaal
aantal werknemers. Het mechanisme treedt
in werking zodra meer dan 5% van het totaal
van de werknemers, geteld in hoofden,
tegelijkertijd op de uitoefening van hun rechten
een beroep doet of wenst te doen.
Werknemers vanaf 55 jaar, die hun prestaties
verminderen met één vijfde, worden ook buiten
beschouwing gelaten voor de berekening van
de drempel.
De drempel van 5% wordt verhoogd met één
eenheid per schijf van tien werknemers boven
de 50 jaar in de onderneming. Deze eenheid
of eenheden worden bij de toepassing van
het voorkeurs- of planningsmechanisme bij
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voorrang toegekend aan de werknemers
van 50 jaar en ouder, die het recht op
landingsbanen wensen uit te oefenen. Voor de
berekening van deze bijkomende eenheden
worden de werknemers van 55 jaar of ouder
met één vijfde loopbaanonderbreking niet in
aanmerking genomen.

onmiddellijk aansluitend één jaar tijdskrediet
nemen, worden de eerste zes maanden
niet meegerekend, maar voor de volgende
periode van zes maanden wel;
–		de werknemers van 55 jaar of ouder die een
één vijfde loopbaanvermindering uitoefenen
of hebben aangevraagd.

voorbeeld
Een werkgever heeft op 30 juni van het jaar dat
de aanvraag voorafgaat 500 werknemers van
wie er 32 werknemers 50 jaar of ouder zijn. De
drempel zal dus met drie eenheden moeten
worden verhoogd omdat er drie schijven
van tien werknemers van 50 jaar of ouder
werkzaam zijn in de onderneming. De drempel
bedraagt dus in totaal 28 zijnde 25 (5% van
500) + 3.

De drempel van 5% kan bovendien gewijzigd
worden:
–		door een cao op het niveau van het paritair
comité;
–		door een cao of het arbeidsreglement
op ondernemingsniveau (tenzij deze
mogelijkheid werd uitgesloten op het niveau
van het paritair comité).

De volgende werknemers worden in
aanmerking genomen bij de berekening van de
5%:
–		de werknemers die van het tijdskrediet, de
loopbaanvermindering of halvering van de
arbeidsprestaties genieten of wensen te
genieten;
–		de werknemers die loopbaanonderbreking
genieten onder het oude stelsel;
–		de werknemers van 50 tot en met 54 jaar
die een één vijfde loopbaanvermindering
uitoefenen en de werknemers van 50 jaar
en ouder die hun arbeidsprestaties
verminderen tot een halftijdse betrekking,
worden gedurende vijf jaar in aanmerking
genomen voor de drempel, daarna niet
meer.
Volgende werknemers worden niet
aangerekend op de drempel:
–		de werknemers die het recht op tijdskrediet,
loopbaanvermindering of vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking zonder onderbreking uitoefenen
nadat zij het recht hebben opgebruikt in
het kader van palliatief verlof of verlof om
medische bijstand of verzorging van een
zwaar ziek gezins- of familielid worden
niet aangerekend gedurende de eerste
zes maanden. Werknemers die dus na
uitputting van een verlof omwille van
verzorging van een zwaar ziek gezinslid
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Veel sectoren en ondernemingen hebben
reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
De wijziging kan zowel een verhoging als een
verlaging inhouden.
wanneer wordt de 5%–drempel toegepast?
De drempel van 5% wordt na afloop van
iedere maand toegepast. Als de drempel
overschreden wordt, dan wordt de effectieve
uitoefening van het recht van sommige
werknemers uitgesteld.
hoe werkt het voorkeurs– en
planningsmechanisme?
Zodra de drempel overschreden is, moet het
voorkeur- en planningsmechanisme worden
toegepast. Dit mechanisme wordt bepaald
door de ondernemingsraad of, bij gebreke
hiervan, in onderling overleg tussen werkgever
en vakbondsafvaardiging. Als een dergelijke
regeling niet getroffen werd, gelden de
volgende regels:
–		eerste voorrang voor de werknemers die het
recht uitoefenen met motief om palliatieve
zorgen te verlenen, te zorgen voor hun
gehandicapte kind tot 21 jaar of om een
zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan
of te verzorgen wanneer zij hun rechten op
thematische verloven hebben opgebruikt;
–		tweede voorrang voor tweeinkomensgezinnen of eenoudergezinnen
met kinderen onder twaalf jaar of kinderen
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op komst (zo nodig dient voorrang te
worden verleend volgens het aantal
kinderen onder twaalf jaar en de duur van
de uitoefening van het recht (voorrang is
omgekeerd evenredig met de duur));
–		derde voorrang voor werknemers van 50 jaar
en ouder waarbij loopbaanvermindering
met één vijfde voorgaat op vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking;
–		vierde voorrang voor werknemers in
beroepsopleiding.

Dit voorkeurs- en planningsmechanisme wordt
na afloop van iedere maand toegepast op de
verzoeken waarvoor op de vijftiende van die
maand een schriftelijke kennisgeving werd
verricht.
De werkgever moet uiterlijk op de laatste
dag van de maand volgend op de maand
waarin de schriftelijke kennisgeving verricht
werd, de werknemer op de hoogte brengen
van de datum vanaf wanneer hij het recht op
tijdskrediet kan uitoefenen. Zodra de datum
is meegedeeld, kan die niet meer gewijzigd
worden door het verzoek dat een andere
werknemer later indient, ook al kan dit nieuwe
verzoek in theorie voorrang genieten.

D. waarborgen
Cao 103 kent de werknemer het recht toe na
afloop van het tijdskrediet terug te keren naar
zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar
een gelijkwaardige of vergelijkbare betrekking.
Tevens is de werknemer beschermd tegen
ontslag. Dit houdt in dat de werkgever
enkel een einde mag maken aan de
arbeidsovereenkomst om een dringende
reden of een reden waarvan de aard en de
oorsprong vreemd zijn aan het tijdskrediet.
Deze ontslagbescherming vangt aan vanaf de
schriftelijke kennisgeving en ten vroegste drie
maanden of zes maanden voor de gewenste
begindatum van het tijdskrediet, naargelang
de onderneming maximaal twintig werknemers
of meer dan twintig werknemers telt. De
bescherming eindigt drie maanden na de
einddatum van de loopbaanonderbreking
of -vermindering. Het ontslagverbod geldt
eveneens tijdens de eventuele periodes van
uitstel.
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Als de werkgever die bescherming niet naleeft,
heeft de werknemer recht op een forfaitaire
vergoeding gelijk aan zes maanden loon, die
vooralsnog volgens de geldende rechtspraak
moet worden berekend op het werkelijke
loon en niet het fictieve voltijdse loon indien
voorafgaand aan het ontslag de prestaties met
1/2 of 1/5 werden verminderd.
In een arrest van 14 januari 2008 heeft het Hof
van Cassatie geoordeeld dat indien er discussie
bestaat over de motieven van het ontslag, het
de werkgever is die moet bewijzen dat het
ontslag gebeurde om wettige redenen en niets
te maken had met het tijdskrediet. Dus ook al
staat het niet uitdrukkelijk vermeld in cao 103,
het is de werkgever die in deze de bewijslast
draagt. De werkgever dient er dan ook voor te
zorgen dat hij voldoende kan aantonen dat het
ontslag van de werknemer niets te maken heeft
met het feit dat hij of zij tijdskrediet opnam.
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02 de thematische verloven
A. inleiding
Behalve op het tijdskrediet op grond van cao
nr. 103 hebben werknemers onder bepaalde
voorwaarden eveneens recht op palliatief
verlof, verlof voor bijstand aan of verzorging

van een zwaar ziek gezins- of familielid,
ouderschapsverlof of mantelzorgverlof (dat
evenwel nog niet in werking is getreden).

B. palliatief verlof
a. begrip
Palliatief verlof is een specifieke
vorm van volledige of gedeeltelijke
loopbaanonderbreking die de werknemer
de mogelijkheid biedt zijn arbeidsprestaties
tijdelijk te schorsen of te verminderen om
palliatieve zorgen te verstrekken.
‘Palliatieve verzorging’ wordt omschreven
als elke vorm van bijstand en inzonderheid
medische, sociale, administratieve en
psychologische bijstand aan en verzorging
van personen die lijden aan een ongeneeslijke
ziekte, en die zich in een terminale fase
bevinden. De definitie heeft het over ‘personen’
wat erop duidt dat het niet om een familie- of
gezinslid moet gaan.
b. vorm

Het palliatief verlof wordt niet aangerekend op
de maximumduur van het recht op tijdskrediet.
c. formaliteiten, aanvang en duur
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan
in het kader van het palliatief verlof in principe
gedurende hoogstens één maand worden
geschorst. Die duur is hetzelfde in geval van
een voltijdse onderbreking of een onderbreking
met 1/5 of 1/2. Er is geen anciënniteitsvereiste.
Overlijdt de persoon aan wie de palliatieve
verzorging werd verleend tijdens de
onderbrekingsperiode, dan is de werknemer
niet verplicht onmiddellijk weer aan het werk
te gaan, maar kan hij zijn recht op uitkeringen
behouden tot het einde van de periode.

Palliatief verlof kan zowel onder een volledige
schorsing als onder een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking genoten worden.

De eerste periode van één maand kan worden
verlengd met een tweede periode van
andermaal één maand. Ter gelegenheid van die
overstap kan overigens ook de vorm van het
palliatief verlof gewijzigd worden.

De volledige schorsing is zowel voor voltijdse
als deeltijdse werknemers toegankelijk. Het
gedeeltelijke palliatieve verlof houdt in dat
de arbeidsprestaties verminderd worden met
één vijfde of de helft van het normale aantal
arbeidsuren van een voltijdse betrekking, en
het kan in principe slechts genoten worden
door voltijdse werknemers. Werknemers die
ten minste 3/4 werken, kunnen echter wel de
vermindering naar de helft genieten.

Ingevolge de wet van 2 september 2018
kan de werknemer, in samenspraak met zijn
werkgever, ervoor kiezen de vermindering
van de arbeidsprestaties te spreiden over
een periode van één maand. Dergelijke
spreiding van prestaties is mogelijk zolang het
gemiddelde van de verminderde prestaties
overeenkomt met de toegestane vermindering
van het normaal aantal arbeidsuren van een
voltijdse betrekking.

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst
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De werknemer die palliatief verlof wenst
te genieten, dient te bewijzen dat de
omstandigheden een palliatief verlof
rechtvaardigen. Daartoe overhandigt hij
zijn werkgever een getuigschrift van de
behandelende geneesheer, waaruit blijkt dat
de werknemer zich bereid heeft verklaard
palliatieve verzorging te verlenen. De RVA
heeft een model van attest gemaakt dat de
werknemer kan laten invullen door de arts en
dat kan gedownload worden via de website
van de RVA. De identiteit van de patiënt mag
hierbij niet worden vermeld. De regeling sluit
niet uit dat verschillende personen, eventueel
in dezelfde onderneming, dezelfde persoon
verzorgen. Een werknemer mag bovendien
meer dan eens gebruikmaken van zijn recht om
telkens verschillende personen bij te staan.

maandelijks een forfaitaire vergoeding van de
RVA. Om de uitkering te bekomen moet de
werknemer een uitkeringsaanvraag indienen bij
de RVA. Die aanvraag kan elektronisch worden
ingediend via de portaalsite van de sociale
zekerheid: www.socialsecurity.be. De aanvraag
kan ook schriftelijk aan de hand van het
formulier C61 , terug te vinden op de website
van de RVA. Het formulier kan ten vroegste
6 maanden voor de aanvangsdatum van de
onderbreking en ten laatste twee maanden
na die aanvangsdatum worden ingediend. De
bedragen verschillen naargelang de leeftijd van
de werknemer en naargelang de vorm van de
onderbreking en kunnen geraadpleegd worden
op de website van de RVA.
e. ontslagbescherming

De werknemer die zijn arbeidsprestaties
Palliatief verlof is een recht dat niet door de
schorst of vermindert met het oog op
werkgever kan worden geweigerd.
palliatieve verzorging, geniet een bescherming
tegen ontslag die aanvangt vanaf de aanvraag
Het recht op palliatief verlof gaat in de eerste
tot drie maanden na het einde van de
dag van de week die volgt op de week waarin
schorsing of de vermindering. Een werkgever
de werknemer het attest heeft overhandigd aan die een dergelijke werknemer ontslaat in
de werkgever. Het recht kan eerder ingaan als
deze beschermingsperiode en die niet kan
de werkgever zich hiermee akkoord verklaart. In aantonen dat het ontslag vreemd is aan de
geval van verlenging moet dezelfde procedure aanvraag tot palliatief verlof, zal niet alleen
opnieuw worden gevolgd.
de normale verbrekingsvergoeding moeten
betalen, maar daarbovenop nog een extra
d. uitkering
beschermingsvergoeding gelijk aan zes
maanden loon, berekend op basis van het
Om de vermindering van de inkomsten
fictief voltijds loon indien de prestaties met 1/2
te compenseren, ontvangt de werknemer
of 1/5 werden verminderd.

C. verlof voor medische bijstand
a. begrip
Het recht van de werknemer om een zwaar
zieke persoon bij te staan of te verzorgen,
is beperkt tot gezins- en familieleden. Het
gezinslid is elke persoon die samenwoont
met de werknemer. Het familielid is de
bloedverwant tot de tweede graad en de
aanverwant tot de eerste graad. Indien de
werknemer wettelijk samenwonend is, worden
ook de ouders en de kinderen van de partner
beschouwd als familieleden van de werknemer.
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De zware ziekte is de ziekte of
geneeskundige ingreep die als dusdanig
door de behandelende geneesheer wordt
gekwalificeerd. De geneesheer moet hierbij
oordelen dat elke vorm van sociale, familiale,
gevoelsbijstand of verzorging noodzakelijk is
voor het herstel. Daartoe dient de werknemer
een geneeskundig getuigschrift te bezorgen
van de behandelende geneesheer, waaruit
blijkt dat de werknemer zich bereid verklaart
bijstand of verzorging te verlenen aan de
ernstig zieke. De RVA heeft modellen van
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attesten gemaakt die door de werknemer en
door de behandelend arts ingevuld kunnen
worden. Het soort attest hangt af van de
concrete situatie.
b. vorm
Dit verlof kan zowel in de vorm van
volledige schorsing als van gedeeltelijke
loopbaanonderbreking genoten worden. De
volledige onderbreking is zowel voor voltijdse
als voor deeltijdse werknemers toegankelijk.
De gedeeltelijke onderbreking houdt in dat
de arbeidsprestaties verminderd worden met
één vijfde of de helft van het normale aantal
arbeidsuren van een voltijdse betrekking,
en het kan in principe slechts genoten
worden door voltijds werkende werknemers.
Werknemers die ten minste driekwart werken,
kunnen echter de vermindering naar de helft
genieten. Het verlof voor medische bijstand
aan een gehospitaliseerd minderjarig kind
kan evenwel enkel opgenomen worden in de
vorm van een volledige onderbreking van de
arbeidsprestaties. Een vermindering met 1/2 of
1/5 is in dit geval niet mogelijk.
De wetgeving bevat bijzondere regels voor
kmo’s met minder dan tien werknemers op
30 juni van het kalenderjaar dat het jaar van de
aanvraag voorafgaat.
Indien de werkgever minder dan
10 werknemers tewerkstelt, is de vermindering
met 1/2 of 1/5 in het kader van medische
bijstand geen recht en is het akkoord van de
werkgever vereist.
Er gelden bijzondere regels voor kmo’s met
vijftig of minder werknemers.
Werkgevers die maximaal 50 werknemers
tewerkstellen, kunnen omwille van
organisatorische redenen het gebruik van
dat recht weigeren aan werknemers die
reeds 6 maanden volledige onderbreking of
12 maanden gedeeltelijke vermindering in het
kader van medische bijstand genoten, tenzij
het zou gaan om medische bijstand van één
van de kinderen van de werknemer jonger dan
16 dat de werknemer uitsluitend ten laste heeft.
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c. duur
Het recht op loopbaanonderbreking
wordt beperkt tot hoogstens 12 maanden
voor volledige loopbaanonderbreking en
hoogstens 24 maanden voor gedeeltelijke
loopbaanonderbreking (1/5 of 1/2).
Deze termijnen worden verdubbeld voor
een alleenstaande werknemer, zijnde
een werknemer die alleen leeft met
één of meerdere kinderen voor wie hij
verantwoordelijk is, in het geval van zware
ziekte van een kind van maximaal 16 jaar.
Het verlof moet worden opgenomen in schijven
van ten minste één maand en hoogstens drie
maanden. De werknemer kan onder bepaalde
voorwaarden, in overeenstemming met zijn
werkgever, ervoor kiezen om de vermindering
te spreiden over de overeengekomen periode.
Per KB kan ook worden beslist dat de
werknemer, in samenspraak met zijn
werkgever, ervoor kan kiezen de vermindering
van de arbeidsprestaties op te splitsen in
weken.
praktisch
De maximumduur voor volledige onderbreking
kan niet gecumuleerd worden met de duur van
de gedeeltelijke onderbreking. De werknemer
kan bijgevolg weliswaar overstappen van een
volledige naar een gedeeltelijke onderbreking,
maar zal hierbij de maximale duur van 12, 24 of
48 maanden moeten respecteren.
De periodes van loopbaanonderbreking in
dat kader worden niet in rekening gebracht
voor de berekening van de maximumduur van
het tijdskrediet dat men in totaal over de hele
loopbaan kan genieten.
d. procedure
De werknemer die deze vorm van
loopbaanonderbreking of -vermindering wenst
te genieten, dient zijn werkgever hiervan vooraf
schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze
kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen
vóór de ingangsdatum van de schorsing of
van de vermindering van de arbeidsprestaties,
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tenzij de partijen schriftelijk een andere
termijn overeenkomen. Deze kennisgeving kan
gebeuren door de overhandiging van een brief
waarvan een duplicaat wordt ondertekend
voor ontvangst, of met een aangetekende
brief. Het geschrift dient te vermelden hoelang
de werknemer loopbaanonderbreking wenst
te genieten. Ook dient hij het hiervoor al
besproken medische attest toe te voegen.
De alleenstaande werknemer dient naast het
medische attest van de behandelende arts ook
een bewijs te leveren aan zijn werkgever van
de samenstelling van zijn gezin, afgeleverd
door de gemeentelijke overheid, en waaruit dus
blijkt dat er op het ogenblik van de aanvraag
uitsluitend en effectief één of meerdere
kinderen bij hem wonen.

f. bijzondere regels bij hospitalisatie van een
zwaar ziek minderjarig kind

Om de vermindering van de inkomsten
te compenseren ontvangt de werknemer
maandelijks een forfaitaire vergoeding van de
RVA. Om de uitkering te bekomen moet de
werknemer een uitkeringsaanvraag indienen bij
de RVA. Die aanvraag kan elektronisch worden
ingediend via de portaalsite van de sociale
zekerheid: www.socialsecurity.be. De aanvraag
kan ook schriftelijk worden aangevraagd aan
de hand van het formulier C 61 dat is terug
te vinden op de website van de RVA. De
aanvraag kan ten vroegste 6 maanden voor
de aanvangsdatum van de onderbreking en
ten laatste 2 maanden na die aanvangsdatum
worden ingediend. De bedragen verschillen
naargelang de leeftijd van de werknemer en
naargelang de vorm van de onderbreking en
kunnen geraadpleegd worden op de website
van de RVA.

Wanneer deze werknemers geen gebruik
kunnen maken van deze mogelijkheid, kunnen
ook de volgende werknemers zich op die
mogelijkheid beroepen:
– de werknemer die ouder is in de eerste graad
van het zwaar zieke kind en er niet mee
samenwoont;
– of, wanneer laatstgenoemde werknemer in
de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te
nemen, een familielid van het zwaar zieke
kind tot de tweede graad.

Voor de bijstand of de verzorging van
een minderjarig kind, tijdens of vlak na de
hospitalisatie van het kind als gevolg van
een zware ziekte, mag er afgeweken worden
van de regel dat het zorgverlof moet worden
opgenomen in periodes van minimaal één
maand. In dit geval mag de werknemer de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
volledig schorsen voor een duur van één week,
aansluitend verlengbaar met één week.

Onder zware ziekte wordt verstaan, elke ziekte
of medische ingreep die door de behandelende
geneesheer van het zwaar zieke kind als
dusdanig wordt beschouwd en waarbij de
Binnen twee werkdagen na ontvangst van de
geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale,
schriftelijke kennisgeving kan de werkgever aan familiale of emotionele bijstand of verzorging
de werknemer meedelen dat de ingangsdatum noodzakelijk is.
wordt uitgesteld om redenen die verband
houden met het functioneren van de
Deze mogelijkheid staat open voor:
onderneming. Deze mededeling gebeurt door
–		de werknemer die ouder is in de eerste
de overhandiging van een geschrift dat de
graad van het zwaar zieke kind en ermee
reden en de duur van het uitstel vermeldt. De
samenwoont;
duur van het uitstel bedraagt zeven dagen.
–		de werknemer die samenwoont met
het zwaar zieke kind en belast is met de
e. uitkering
dagelijkse opvoeding.
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In het kader van dit zorgverlof wegens
hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig
kind is geen weigering of uitstel mogelijk.
g. ontslagbescherming
Ook de werknemer die zijn arbeidsprestaties
schorst of vermindert om een zwaar ziek
gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen,
geniet een bescherming tegen ontslag die
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loopt van de aanvraag tot drie maanden na het
einde van de schorsing of de vermindering.
Indien de werkgever een dergelijke werknemer
ontslaat in deze periode, en niet kan aantonen
dat het ontslag niets te maken heeft met de
aanvraag tot verlof om een zwaar ziek familie-

of gezinslid bij te staan, dan zal hij bovenop de
gebruikelijke verbrekingsvergoeding een extra
beschermingsvergoeding moeten betalen
gelijk aan zes maanden loon, berekend op basis
van het deeltijdse loon indien de prestaties met
1/2 of 1/5 werden verminderd.

D. ouderschapsverlof
a. begrip
Een werknemer heeft recht op
ouderschapsverlof:
–		naar aanleiding van de geboorte van zijn
kind tot het kind 12 jaar wordt;
–		naar aanleiding van de adoptie van een
kind, gedurende een periode die loopt vanaf
de inschrijving van het kind als lid van het
gezin in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister van de gemeente
waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft,
en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt;
–		tot de leeftijd van 21 jaar indien het kind
een fysieke of mentale ongeschiktheid
heeft van minstens 66%; dat recht wordt
eveneens toegekend indien het kind aan
een aandoening leidt die als gevolg heeft
dat minstens 4 punten worden toegekend
in pijler I van de medisch-sociale schaal
in de zin van de reglementering van de
kinderbijslag of dat ten minste 9 punten
toegekend worden in alle drie de pijlers van
de medisch-sociale schaal in de zin van de
regelgeving betreffende de kinderbijslag.
praktisch
Het ouderschapsverlof wordt toegekend per
kind, zodat zowel vader als moeder er gebruik
van kan maken.
Aan de voorwaarde van de 12de of
21ste verjaardag moet voldaan zijn
uiterlijk gedurende de periode van het
ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof
moet met andere woorden ten laatste ingaan
de dag vóór de 12de of 21ste verjaardag.
Concreet houdt dit in dat, wanneer de totale
duur van het ouderschapsverlof opgesplitst
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wordt, de laatste periode van het verlof dient
aan te vangen de laatste dag vóór de leeftijd
van 12 of 21 jaar bereikt wordt.
De 12de of 21ste verjaardag kan worden
overschreden als het verlof op verzoek van de
werkgever werd uitgesteld, en voor zover de
nodige schriftelijke kennisgeving verricht werd.
b. anciënniteitsvoorwaarde
De werknemer zal slechts recht hebben op
ouderschapsverlof als hij tijdens de vijftien
maanden die voorafgaan aan de schriftelijke
kennisgeving (zie hieronder), gedurende twaalf
maanden door een arbeidsovereenkomst
verbonden was met de werkgever. Het is niet
vereist dat men voltijds tewerkgesteld werd.
c. procedure
De werknemer die gebruik wenst te maken
van het recht op ouderschapsverlof, dient zijn
werkgever hiervan ten minste twee maanden
en ten hoogste drie maanden op voorhand op
de hoogte te brengen. In onderling overleg kan
deze termijn worden ingekort. De kennisgeving
kan worden verricht door de overhandiging
van een geschrift (met ondertekening van
een duplicaat voor ontvangst) of met een
aangetekende brief. De brief dient de begin- en
einddatum van het verlof te vermelden alsook
de beoogde vorm.
Uiterlijk op het ogenblik waarop het
ouderschapsverlof aanvangt, dient de
werknemer de documenten te overhandigen,
waaruit de geboorte, de adoptie of de
handicap blijkt.
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d. vorm

worden opgenomen gedurende maximum
40 maanden onder de vorm van een halve dag
Het ouderschapsverlof kan in verschillende
per week of een volledige dag om de twee
vormen genoten worden:
weken. Deze periode van 40 maanden kan naar
keuze van de werknemer opgedeeld worden
volledige schorsing
in periodes van 10 maanden of een veelvoud
De werknemer kan zijn arbeidsprestatie volledig daarvan.
schorsen gedurende een periode van maximaal
4 maanden. Deze periode kan in maanden
Let wel, deze vorm van ouderschapsverlof is
opgesplitst worden, op voorwaarde dat de
in tegenstelling tot de andere opnamevormen
totale duur van 4 maanden niet overschreden
geen absoluut recht voor de werknemer.
wordt. Men kan dus een aanvraag indienen
Dit kan enkel opgenomen worden als de
voor 1, 2, 3 of 4 maanden.
werkgever hiermee akkoord gaat.
halvering arbeidsprestaties
Voltijdse werknemers kunnen gedurende een
ononderbroken periode van 8 maanden hun
arbeidsprestaties halveren, op te splitsen in
periodes van twee maanden of een veelvoud
ervan. Men kan dus een aanvraag indienen voor
2, 4, 6 of 8 maanden.
Per KB kan ook worden ingevoerd dat dit
ouderschapsverlof in overeenstemming met de
werkgever kan worden opgesplitst in maanden
of zelfs in weken.
vermindering met één vijfde
Voltijdse werknemers kunnen gedurende een
periode van 20 maanden hun arbeidsprestaties
verminderen met één vijfde, op te splitsen in
een periode van vijf maanden of een veelvoud
ervan. Men kan dus een aanvraag indienen voor
5, 10, 15 of 20 maanden.
Het is mogelijk over te stappen van de ene
vorm van ouderschapsverlof naar een andere.
Daarbij wordt de regel gehanteerd dat
1 maand volledige onderbreking gelijk is aan 2
maanden 1/2 vermindering en 5 maanden 1/5
vermindering. Zo zijn volgende combinaties
bijvoorbeeld mogelijk:
–		1 maand volledige onderbreking en
6 maanden 1/2
–		2 maanden volledige onderbreking en
10 maanden 1/5
–		2 maanden 1/2 en 15 maanden 1/5
Vermindering met één vijfde
Het 1/10 ouderschapsverlof geeft werknemers
de mogelijkheid om 90% te gaan werken.
Deze vorm van ouderschapsverlof kan
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overstappen tussen verschillende vormen
Het is mogelijk over te stappen van de ene
vorm van ouderschapsverlof naar een andere.
Daarbij wordt de regel gehanteerd dat
1 maand volledige onderbreking gelijk is aan
2 maanden ½ vermindering en 5 maanden 1/5
vermindering. Zo zijn volgende combinaties
bijvoorbeeld mogelijk:
–		1 maand volledige onderbreking en
6 maanden 1/2
–		2 maanden volledige onderbreking en
10 maanden 1/5
–		2 maanden 1/2 en 15 maanden 1/5
e. uitstel
Indien men aan de voorwaarden voldoet, is
ouderschapsverlof een recht dat niet kan
worden geweigerd door de werkgever. Enkel
een uitstel is mogelijk. Dit geldt echter niet voor
het 1/10 ouderschapsverlof. Deze laatste vorm
is geen absoluut recht voor de werknemer en
vereist de voorafgaande toestemming van de
werkgever.
Binnen een maand na de schriftelijke
kennisgeving kan de werkgever schriftelijk de
uitoefening van het recht op ouderschapsverlof
uitstellen om gerechtvaardigde redenen
in verband met het functioneren van de
onderneming. Dit mag echter niet verhinderen
dat het recht op ouderschapsverlof uiterlijk zes
maanden na de maand van het gemotiveerde
uitstel ingaat.
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f. uitkering
Om de vermindering van de inkomsten
te compenseren ontvangt de werknemer
maandelijks een forfaitaire vergoeding van
de RVA. De uitkering kan elektronisch worden
aangevraagd via www.socialsecurity.be of op
papier aan de hand van het formulier C61 ,
terug te vinden op de website van de RVA. De
aanvraag kan ten vroegste 6 maanden voor
de aanvangsdatum van de onderbreking en
ten laatste 2 maanden na die aanvangsdatum
worden ingediend. De bedragen verschillen
naargelang de leeftijd van de werknemer en
naargelang de vorm van de onderbreking en
kunnen worden geraadpleegd op de website
van de RVA.

De werkgever beoordeelt die aanvraag en
geeft er schriftelijk gevolg aan ten laatste één
week voor het einde van de lopende periode
van ouderschapsverlof, rekening houdend met
zijn eigen behoeften en die van de werknemer.
De werkgever deelt in het betrokken geschrift
mee op welke wijze bij de beoordeling van de
aanvraag rekening werd gehouden met de
eigen behoeften en die van de werknemer.
h. ontslagbescherming

Ook de werknemer die ouderschapsverlof
aanvraagt, geniet of genoten heeft, beschikt
over een bescherming tegen ontslag vanaf
de aanvraag tot drie maanden na het einde
van de schorsing of de vermindering van de
prestaties. Opnieuw geldt als regel dat de
De onderbrekingsuitkeringen voor de 4e
arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd
maand volledig ouderschapsverlof, de 7e en
mag worden, tenzij om dringende reden of een
8e maand 1/2 vermindering en de 16e tot 20e
voldoende reden. Indien deze bescherming
maand 1/5 vermindering worden enkel betaald miskend wordt, zal de werkgever bovenop
indien het kind waarvoor het ouderschapsverlof de gebruikelijke verbrekingsvergoeding een
wordt gevraagd, geboren of geadopteerd is
extra beschermingsvergoeding, gelijk aan zes
vanaf 8 maart 2012.
maanden loon, moeten betalen.
g. aanpassing werkrooster
De werknemer heeft het recht om een
aangepaste arbeidsregeling of een aangepast
werkrooster aan te vragen voor de periode die
volgt op het einde van het ouderschapsverlof.
Die periode bedraagt maximaal 6 maanden.
De werknemer bezorgt daartoe ten laatste 3
weken voor het einde van de lopende periode
van ouderschapsverlof een schriftelijke
aanvraag aan de werkgever. In de aanvraag
dient de werknemer de redenen aan te
geven die verband houden met een betere
combinatie tussen werk en gezinsleven.

In tegenstelling tot het tijdskrediet en
de andere thematische verloven bepaalt
de wetgeving inzake ouderschapsverlof
uitdrukkelijk dat voor de berekening van de
opzeggingstermijn rekening moet worden
gehouden met het loon dat de werknemer
zou verdienen indien hij zijn prestaties niet
had verminderd, dus met het fictieve voltijdse
loon. Ook de verbrekingsvergoeding en
de eventuele beschermingsvergoeding
moeten worden berekend op het loon dat de
werknemer zou hebben verdiend indien hij
geen ouderschapsverlof had genomen.

E. mantelzorgverlof
a. begrip
Sinds 1 oktober 2019 is er een nieuw thematisch verlof van kracht geworden, namelijk het
mantelzorgverlof. Werknemers die het statuut
van erkende mantelzorger hebben, zullen in
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de toekomst hun prestaties volledig kunnen
schorsen of verminderen met 1/2 of 1/5 om zorg
te dragen voor een zorgbehoevende persoon.
Om als mantelzorger erkend te kunnen worden,
moeten werknemers eerst een verklaring op
erewoord afleggen bij hun ziekenfonds. Hoe
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de verklaring op erewoord er moet uitzien,
moest nog vastgesteld worden in een koninklijk besluit. Dat besluit werd op 25 juni 2020
gepubliceerd. Het treedt op 1 september 2020
in werking. Werknemers zullen bijgevolg vanaf
1 september 2020 de volgende procedure
kunnen starten om het mantelzorgverlof aan te
vragen.
Zolang dit K.B. er nog niet is, kan er nog geen
mantelzorgverlof aangevraagd worden.
b. welke werknemers
Enkel erkende mantelzorgers kunnen dit thematisch verlof opnemen.
Om te worden erkend, moet de mantelzorger een erkenningsaanvraag indienen bij zijn
ziekenfonds door middel van een verklaring
op erewoord en de volgende voorwaarden
vervullen:
•		een vertrouwensrelatie of een nauwe,
affectieve of geografische relatie
opgebouwd hebben met de geholpen
persoon (het moet dus niet gaan om een
familielid);
•		een bestendig en daadwerkelijk verblijf in
België hebben;
•		ingeschreven zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister;
•		de bijstand en hulp niet beroepshalve,
kosteloos en in samenwerking met ten
minste een professionele zorgverlener
verstrekken;
•		rekening houden met het levensproject van
de geholpen persoon.

buitenland gedurende ten hoogste 29 al dan
niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar
en het verblijf in het buitenland gedurende
ten hoogste 30 al dan niet opeenvolgende
dagen per kalenderjaar of langer, ten
gevolge van een tijdelijke opname in een
ziekenhuis of een andere instelling van
zorgverstrekking ;
•		voorwaarden inzake zorgbehoefte
vervullen (reglementering betreffende de
integratietegemoetkoming).
•		wanneer voor een bepaalde geholpen
persoon een mantelzorger erkend is,
moet geen enkele nieuwe vaststelling
worden uitgevoerd in geval van andere
erkenningsaanvragen voor die geholpen
persoon.
•		bij ontstentenis van een beslissing binnen
de 12 weken na neerlegging van de
volledige verklaring op erewoord, wordt
de betrokkene ambtshalve erkend in de
hoedanigheid van mantelzorger.
•		de erkenning als mantelzorger blijft een
jaar geldig vanaf de ondertekening van de
verklaring op erewoord. Een aanvraag tot
verlenging kan ingediend worden. Daarvoor
volstaat het dat de mantelzorger en de
geholpen persoon op erewoord verklaren
dat de situatie dermate is dat de vereisten
nog vervuld zijn.
•		voor een geholpen persoon kunnen
hoogstens 3 mantelzorgers tegelijkertijd
erkend zijn voor het toekennen van het
sociaal recht.
c. vorm en duur

De mantelzorger vermeldt in de verklaring op
erewoord dat hij minstens 50 uur per maand
bijstand en hulp verleent, ofwel minstens 600
uur per jaar. Er wordt rekening gehouden met
de tijd die besteed wordt aan de opleiding en
ondersteuning van de mantelzorger.

Mantelzorgverlof kan opgenomen worden
onder de vorm van:
–		Een volledige schorsing van de
arbeidsovereenkomst
–		Een vermindering van de arbeidsprestaties
met 1/5
–		Een vermindering van de arbeidsprestaties
met 1/2

De geholpen persoon moet eveneens als
zodanig erkend zijn op basis van de volgende
elementen:
•		hoofdverblijfplaats in België hebben en er
bestendig en daadwerkelijk verblijven. Wordt
met bestendig en daadwerkelijk verblijf
in België gelijkgesteld: het verblijf in het

Een werknemer die voltijds werkt kan alle
vormen opnemen. Een werknemer die deeltijds
werkt kan mantelzorgverlof enkel opnemen
onder de vorm van een volledige schorsing van
de arbeidsovereenkomst.
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Voltijds mantelzorgverlof kan opgenomen
worden voor een duur van maximum 1 maand
per zorgbehoevende persoon.
Deeltijds mantelzorgverlof (1/5 of 1/2) kan opgenomen worden voor een duur van maximum
2 maanden per zorgbehoevende persoon.
De erkende mantelzorger kan over zijn volledige loopbaan maximum 12 maanden mantelzorgverlof opnemen.
Volledige
schorsing

1/2 of 1/5
vermindering

Werknemer
werkt voltijds

ja

ja

Werknemer
werkt deeltijds

ja

nee

Max. duur per
zorgbehoevende

1 maand

2 maanden

Max. duur over
hele loopbaan

6 maanden 12 maanden

In zijn aanvraag moet de werknemer de periode
te vermelden waarin hij de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst schorst en moet hij er
het bewijs bijvoegen van zijn erkenning als
mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.
e. uitkering
Tijdens het mantelzorgverlof krijgt de
werknemer een uitkering van de RVA. Het
bedrag van die uitkering moet nog bepaald
worden in een koninklijk besluit. Als er geen
dergelijk koninklijk besluit komt, dan gelden
dezelfde bedragen als voor het thematisch
verlof voor medische bijstand.
Mantelzorgverlof heeft geen impact op de
pensioenberekening. Het aantal vakantiedagen
en de eindejaarspremie worden wel naar
verhouding aangepast.

f. ontslagbescherming

De werknemer geniet dezelfde ontslagbescherming als bij de andere thematische
d. procedure
verloven. De ontslagbescherming loopt vanaf
de schriftelijke kennisgeving tot drie maanden
De werknemer die gebruik wil maken van
na de einddatum van het mantelzorgverlof.
het mantelzorgverlof moet hiervoor een
Tijdens de periode dat de ontslagbescherming
schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever. geldt mag de werknemer enkel ontslagen
Die aanvraag gebeurt minstens zeven dagen
worden om redenen die volledig losstaan van
vóór de ingangsdatum van de schorsing van
het mantelzorgverlof. Wordt de werknemer toch
zijn arbeidsovereenkomst, tenzij de partijen
ontslagen om redenen gelinkt aan het verlof,
schriftelijk een andere termijn overeenkomen.
dan is de werkgever bovenop de normale
opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding
Deze kennisgeving kan gebeuren door de
een beschermingsvergoeding verschuldigd van
overhandiging van een brief aan de werkgever
6 maanden loon.
die een kopie ondertekent voor ontvangst of
bij aangetekend schrijven dat geacht wordt
ontvangen te zijn de derde werkdag na
verzending.
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F. de aanvraagprocedure bij de RVA gemeen aan de
thematische verloven
De thematische verloven ouderschapsverlof,
medische bijstand en palliatief verlof kunnen
aangevraagd worden door de formulieren die
beschikbaar zijn op de website van de RVA te
downloaden en in te vullen.
De aanvraag kan echter ook elektronisch
gebeuren via de portaalsite van de sociale
zekerheid www.socialsecurity.be door de
werkgevers en werknemers uit de privésector.

De beslissing (het formulier C62) van de RVA
in verband met de aanvraag tot tijdskrediet of
thematisch verlof komt ook in de eBox van de
werknemer terecht.
De gevallen waarbij een werkgever of sectoraal
fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan
werknemers van 45 jaar of ouder kunnen niet
aangevraagd worden via deze onlinedienst.

De toepassing vereist dat de werkgever eerst zijn
onderdeel elektronisch aanmaakt, pas daarna
kan de werknemer zijn onderdeel aanvullen, na
identificatie via de elektronische identiteitskaart
eID.
De werknemer kan een elektronisch
werkgeversdeel ook aanvullen op de pdf die
aangemaakt werd door de toepassing, en
dit document via de post overmaken aan het
werkloosheidsbureau van zijn woonplaats.
Op het einde van de elektronische werknemersaanvraag worden alle meegedeelde
gegevens opgeslagen in een algemeen
pdf-document dat dienst doet als ontvangstbevestiging. Dit document wordt verstuurd
naar de eBox van de werknemer (de beveiligde
mailbox voor iedere burger, beschikbaar op
www.mysocialsecurity.be). De gegevens van
de webaanvraag worden voor verwerking en
beslissing doorgestuurd naar de centrale RVAdatabank.
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08
01 schorsing
in crisistijd:
de tijdelijke
werkloosheid.
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01 begrip
Kortweg gezegd is de werkgever in een situatie
van tijdelijke werkloosheid tijdelijk niet in staat
om aan een bepaalde werknemer arbeid te
verschaffen. De werknemer van zijn kant,
verricht als gevolg daarvan geen arbeid en
heeft dus in se ook geen recht op loon. Mits
naleving van een aantal voorwaarden kan dat
loonverlies echter opgevangen worden door
middel van een werkloosheidsuitkering. Op
die manier ontstaat er dus een paradoxale
situatie waarbij een werknemer enerzijds nog
gebonden is door een arbeidsovereenkomst
en anderzijds recht heeft op een
werkloosheidsuitkering.
In een context van werkloosheid is het dus
belangrijk om steeds voor ogen te houden
dat de werkloosheidsreglementering een
onderscheid maakt tussen:

–		volledige werklozen: personen
die niet gebonden zijn door een
arbeidsovereenkomst (waaronder ook de
deeltijdse werknemer op die momenten
waarop hij gewoonlijk niet werkt), en
–		tijdelijke werklozen: personen die
nog steeds gebonden zijn door een
arbeidsovereenkomst, maar bij wie de
uitvoering van dat contract tijdelijk is
opgeschort.
Binnen de groep van de tijdelijke werklozen
maakt men nog een onderscheid tussen:
–		tijdelijke werklozen van wie de uitvoering
van het arbeidscontract tijdelijk geheel is
geschorst, en
–		tijdelijke werklozen van wie de uitvoering
van het arbeidscontract tijdelijk gedeeltelijk
is geschorst.

02 algemene regels
In principe heeft elke tijdelijk
werkloze werknemer recht op een
werkloosheidsvergoeding. Hij moet daartoe
geen wachttijd vervullen. Dat betekent dat
een tijdelijke werkloze in beginsel reeds kan
genieten van een uitkering op de eerste
dag van tijdelijke werkloosheid. Wel dient
de betrokken werknemer enerzijds een
uitkeringsaanvraag in te dienen en anderzijds
aan een aantal toelaatbaarheidsvoorwaarden te
voldoen, zoals:
–		het ingevuld indienen van een
controleformulier op het einde van elke
maand waarin men tijdelijk werkloos is
gesteld;
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–		zonder arbeid en zonder loon zijn
voor het geschorste deel van de
arbeidsovereenkomst in geval van
gedeeltelijke schorsing;
–		arbeidsgeschikt zijn;
–		in België verblijven.
Behalve in geval van tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht of wegens werkgebrek
op grond van economische oorzaken,
moet men zich gedurende de periode van
tijdelijke werkloosheid noch inschrijven als
werkzoekende noch beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
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03 soorten
A. algemeen
Tijdelijke werkloosheid is mogelijk ten gevolge
van:
–		overmacht
–		collectieve jaarlijkse vakantie
–		technische stoornis
–		slecht weer
–		economische oorzaken
–		staking of lock-out

let op!
Niet al die oorzaken rechtvaardigen een
tijdelijke werkloosheid van arbeiders én
bedienden. Sommige gevallen van tijdelijke
werkloosheid staan enkel open voor arbeiders,
terwijl andere gevallen zowel op arbeiders als
op bedienden toegepast kunnen worden.
Hieronder worden die verschillende
categorieën van tijdelijke werkloosheid van
naderbij bekeken.

B. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht,
geregeld in artikel 26 van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten, bedoelt men
dat een werkgever aan een werknemer geen
werk kan verschaffen ten gevolge van een
overmachtssituatie. In een dergelijk geval kan
de werkgever beslissen om de werknemer in
kwestie tijdelijk werkloos te stellen in plaats van
hem te ontslaan. De hiernavolgende regeling
staat zowel open voor arbeiders als voor
bedienden.
Om te kunnen spreken van overmacht dient
een aantal voorwaarden cumulatief vervuld te
zijn:
–		De gebeurtenis in kwestie moet een plots en
onvoorzienbaar karakter hebben.
–		De gebeurtenis moet vreemd zijn aan de wil
van de partijen (werkgever en werknemer).
–		Ten gevolge van de gebeurtenis
moet de verdere uitvoering van de
arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk
worden. Een loutere bemoeilijking van de
uitvoering van het contract volstaat dus niet.
–		De onmogelijkheid van verdere uitvoering
moet tijdelijk van aard zijn.
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Artikel 26 van de Wet op de
Arbeidsovereenkomsten vermeldt zelfs twee
situaties die geen overmacht kunnen uitmaken
en dus ook geen tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht kunnen rechtvaardigen:
–		faillissement of kennelijk onvermogen van
de werkgever, en
–		de tijdelijke of definitieve sluiting van de
onderneming die voortvloeit uit maatregelen
getroffen bij toepassing van de wetgeving
op de reglementering betreffende de
vrijwaring van het leefmilieu. Ook wanneer
de sluiting voortvloeit uit de toepassing
van het Sociaal Strafwetboek, maakt deze
situatie geen overmacht uit.
Andere situaties kunnen wel als overmacht
worden beschouwd, voor zover ze voldoen aan
de hierboven opgesomde voorwaarden. Enkele
voorbeelden:
–		een elektriciteitspanne voor zover die niet te
wijten is aan een gebrekkig onderhoud van
de leidingen van het bedrijf in kwestie;
–		het feit dat bepaalde grondstoffen op de
voorziene datum nog niet geleverd zijn,
tenzij het gebrek aan levering te wijten is aan
een fout van de werkgever.
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–		Werkgevers die hun werknemers tijdelijk
niet kunnen tewerkstellen door de
coronacrisis kunnen ook gebruik maken
van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Er
werd beslist dat de tijdelijke werkloosheid
ingevolge het coronavirus kan beschouwd
worden als tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht. Hiervoor werd wel voorzien in
een afzonderlijke procedure.
Hoewel de wet voor deze vorm van
tijdelijke werkloosheid geen bijzondere
mededelingsprocedure tegenover de RVA
voorziet, is het toch sterk aan te raden om zo
snel mogelijk een mededeling aan de RVA te
doen. Een snelle aangifte zal er immers toe
leiden dat de tijdelijk werkloze werknemers
relatief snel een werkloosheidsuitkering zullen
ontvangen. De mededeling gebeurt bij het
werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd
is voor de plaats waar de exploitatiezetel van
de onderneming is gevestigd (opgelet: de
exploitatiezetel is niet noodzakelijk dezelfde
als de maatschappelijke zetel). Indien de
mededeling elektronisch verstuurd wordt, is
dat via de portaalsite van de sociale zekerheid,
www.socialsecurity.be. De werkgever heeft de
keuze tussen een schriftelijke of elektronische
mededeling. Conform de instructies van de
RVA, bevat de kennisgeving de volgende
elementen:
–		de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond;
–		een beschrijving van de gebeurtenis die
door de werkgever als overmacht wordt
gekwalificeerd;
–		de voorziene duur van tijdelijke werkloosheid
(maximaal 3 maanden);
–		de identiteit van de tijdelijk werkloos gestelde
werknemer(s).
Los van die mededeling, moet de werkgever
aan elke wegens overmacht tijdelijk werkloos
gestelde werknemer een aantal formulieren
afgeven:
–		Het controleformulier C3.2A (uiterlijk op
de eerste effectieve dag van tijdelijke
werkloosheid). Dat controleformulier
is één maand geldig. Voor elke maand
waarin de betrokken werknemer tijdelijk
werkloos wordt gesteld, dient de werkgever
een dergelijk formulier af te leveren.
Aan het einde van elke maand wordt
van de werknemer in kwestie verwacht
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dat hij het controleformulier indient
bij zijn uitbetalingsinstelling (bv. ACV)
met het oog op de ontvangst van de
werkloosheidsuitkering.
–		Het formulier C3.2-werkgever (of eventueel
een elektronische aangifte van tijdelijke
werkloosheid ten gevolge van overmacht via
de website www.socialezekerheid.be). Indien
de werkgever de aanvraag elektronisch
doet, overhandigt hij, ter informatie, een
print van de elektronische aangifte aan de
werknemer.
–		Maandelijks, na afloop van de maand, moet
de werkgever een elektronische aanvraag
(ASR scenario 5) doen voor de werknemers
die tijdelijk werkloos gesteld zijn. Deze
aangifte wordt verricht via de portaalsite van
de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).
De werknemer overhandigt, ter informatie,
een print van de elektronische aangifte aan
de werknemer.
Aan de hand van de controlekaart
C3.2A en het ASR scenario 5 kunnen de
uitbetalingsinstellingen en de RVA het aantal
uitkeringen berekenen waarop de werknemer
recht heeft.
Bepaalde dagen kunnen niet als tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht worden
gekwalificeerd. Zelfs als op die dagen ook
aan de voorwaarden voor overmacht is
voldaan, heeft de werknemer geen recht op
een werkloosheidsuitkering. Hieronder een
overzicht:
–		De dag waarop de overmachtssituatie
begint, althans indien de werknemer voor
die dag recht heeft op het gewaarborgde
dagloon van de werkgever. Met andere
woorden, een werknemer die aan het werk
is op het moment dat de overmachtssituatie
zich voordoet, kan voor de rest van die dag
niet tijdelijk werkloos worden gesteld.
–		Alle wettelijke feestdagen binnen een
periode van 14 dagen vanaf de dag waarop
de overmachtssituatie begon. Voor die dagen
heeft de werknemer immers recht op loon.
–		Alle dagen waarop de werknemer
gewoonlijk niet zou hebben gewerkt, indien
de overmachtssituatie zich niet zou hebben
voorgedaan (bijvoorbeeld een zaterdag,
indien dat een gebruikelijke inactiviteitsdag
is).
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Werknemers die tijdelijk werkloos zijn ten
gevolge van overmacht kunnen onmiddellijk,
zonder het doorlopen van een wachttijd, een
uitkering genieten. Gedurende de eerste
drie maanden van tijdelijke werkloosheid
dienen zij niet beschikbaar te zijn voor de
arbeidsmarkt en moeten zij zich evenmin
inschrijven als werkzoekende. Na die periode
van drie maanden vervallen die twee laatste
vrijstellingen.

Voor zover aan alle bovenstaande
voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer
die tijdelijk werkloos is als gevolg van een
overmachtssituatie recht op een uitkering ten
bedrage van 65% van zijn of haar begrensd
gemiddeld loon.

C. tijdelijke werkloosheid wegens sluiting van de
onderneming ten gevolge van jaarlijkse vakantie
Tijdelijke werkloosheid is ook mogelijk wegens
de sluiting van de onderneming naar aanleiding
van de jaarlijkse vakantie. Deze vorm van
tijdelijke werkloosheid, geregeld in artikel 28
van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten,
houdt in dat de onderneming waar de
werknemer tewerkgesteld is gedurende een
bepaalde periode van het jaar gesloten is. De
werknemer die onvoldoende vakantiedagen
heeft om heel die periode afwezig te zijn, kan,
onder bepaalde voorwaarden voor de andere
dagen waarop de onderneming gesloten is,
als tijdelijk werkloze worden beschouwd en
aldus een werkloosheidsuitkering ontvangen.
De regels inzake deze vorm van tijdelijke
werkloosheid gelden voor arbeiders en
bedienden.
Onder de ‘sluiting van de onderneming
wegens jaarlijkse vakantie’ verstaat men de
periode waarin de onderneming gesloten is
bij toepassing van de wetgeving m.b.t. de
jaarlijkse vakantie van werknemers.
In de context van de sluiting van de
onderneming wegens jaarlijkse vakantie staat
een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid
enkel open voor die werknemers die niet
voldoende vakantiedagen hebben om de
periode van sluiting te overbruggen. Dat geldt
bovendien enkel voor zover de werkloosheid
niet het gevolg is van een eigen keuze van de
werknemer. Twee voorbeelden:
–		De jaarlijkse vakantie van een onderneming
duurt 20 dagen tijdens welke de
onderneming is gesloten. Een bepaalde
werknemer van die onderneming heeft
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slechts recht op 12 vakantiedagen dat jaar.
Voor de laatste 8 dagen heeft hij in principe
recht op een werkloosheidsuitkering.
–		De jaarlijkse vakantie van een onderneming
duurt 20 dagen tijdens welke de
onderneming is gesloten. Een bepaalde
werknemer van die onderneming heeft recht
op 20 dagen vakantie dat jaar. De persoon in
kwestie heeft echter reeds 10 vakantiedagen
opgebruikt. Voor de overige 10 dagen
waarin de onderneming gesloten is, heeft hij
geen recht op een werkloosheidsuitkering.
Wat betreft de formaliteiten die de werkgever
moet vervullen en de formulieren die hij moet
overhandigen, kan er worden verwezen naar
de uiteenzetting daaromtrent bij tijdelijke
werkloosheid ten gevolge van overmacht. Een
kleine precisering daarbij: het controleformulier
C3.2A dient te worden overhandigd door
de werkgever aan de werknemer vóór het
begin van de periode van sluiting. Voor elke
maand waarin de sluiting doorloopt, dient
een afzonderlijk controleformulier te worden
afgegeven aan de werknemer.
De werknemers die tijdelijk werkloos zijn ten
gevolge van de jaarlijkse vakantie moeten zich
niet beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt.
Met betrekking tot de bedragen waarop
die werknemers recht hebben, kunnen de
percentages, uiteengezet bij de tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht, worden
hernomen.
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D. tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis
Volgens artikel 49 van de Wet op de
arbeidsovereenkomsten vormt ook een
technische stoornis een grond voor tijdelijke
werkloosheid. Het is immers mogelijk dat
een werkgever zijn arbeidskrachten niet kan
tewerkstellen ten gevolge van een of andere
stoornis die technisch is van aard. Mits naleving
van een aantal voorwaarden is in zo’n context
een tijdelijke werkloosheid mogelijk. Belangrijk
is wel dat enkel arbeiders in aanmerking
komen voor een tijdelijke werkloosheid wegens
technische stoornis.

stoornis, behoudt de arbeider zijn recht op
het normale loon. Indien de arbeider evenwel
weigert om vervangingswerk te aanvaarden
dat overeenstemt met zijn lichamelijke en
verstandelijke geschiktheden en verenigbaar
is met zijn beroepskwalificatie, dan verliest
hij het recht op dat gewaarborgde loon. De
wet bepaalt uitdrukkelijk dat een dergelijke
weigering op zichzelf geen dringende reden
is die de beëindiging van de overeenkomst
rechtvaardigt.

Indien er zich in de onderneming een
Om te kunnen spreken van een ‘technische
technische storing voordoet, dient de
stoornis’ moet cumulatief worden voldaan aan
werkgever een aantal formaliteiten na te leven.
zes voorwaarden:
–		De werkgever dient aan de Rijksdienst voor
–		Het moet gaan om een stoornis die
Arbeidsvoorziening (RVA):
verhindert dat er nog verder arbeid kan
• uiterlijk op de eerste werkdag na de
worden verricht.
technische stoornis volgende elementen
–		Het moet gaan om een technische stoornis,
mee te delen:
d.w.z. een stoornis die zich manifesteert
- de datum waarop de stoornis heeft
op de arbeidsinstrumenten, de technische
plaatsgevonden;
uitrusting of de middelen waarvan de
- de aard van de technische stoornis;
onderneming gebruik maakt.
- de datum vanaf wanneer de werkgever
–		De technische stoornis moet zijn veroorzaakt
de werknemer tijdelijk werkloos wil
door overmacht en dus buiten de wil van de
stellen en dus de uitvoering van zijn
partijen.
arbeidsovereenkomst wil schorsen (ten
–		De stoornis moet een tijdelijk karakter
vroegste vanaf de 8ste dag te rekenen
hebben.
vanaf de dag waarop de stoornis
–		De stoornis moet zich binnen de
ontstond);
onderneming hebben voorgedaan.
- de vermoedelijke einddatum van de
–		De stoornis moet zijn veroorzaakt door
stoornis.
een element dat verband houdt met het
• binnen zes dagen te rekenen vanaf
bedrijfsrisico.
de dag volgend op de dag waarop de
stoornis heeft plaatsgevonden een lijst
Enkele voorbeelden:
mee te delen met de naam, de voornaam
–		een kortsluiting die het gevolg is van het
en het INSZ van de arbeiders die tijdelijk
slecht functioneren van een of andere
werkloos zijn gesteld ten gevolge van de
machine;
technische stoornis.
–		een brand;
		 Indien de werkgever de datum en de
–		een waterprobleem ten gevolge van een
aard van de technische stoornis niet of
gesprongen waterleiding.
te laat meedeelt aan de RVA dan moet
hij gedurende 6 dagen het normale loon
In tegenstelling tot de reeds besproken vormen
betalen vanaf de eerste dag van het
van tijdelijke werkloosheid, kan een arbeider
tijdelijk werkloos stellen (dus vanaf de
slechts tijdelijk werkloos worden gesteld door
eerste dag volgend op de periode van
de werkgever vanaf de achtste dag technische
7 dagen die gedekt zijn door loon). Deze
stoornis. Tijdens een periode van zeven dagen,
sanctie is niet beperkt tot de lopende
te rekenen vanaf de datum van die technische
maand.
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–		De werkgever moet binnen vier dagen vanaf
de stoornis de ondernemingsraad (of bij
gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging)
op de hoogte brengen van de aard van de
technische stoornis.
–		De werkgever moet ten laatste op de
eerste dag van tijdelijke werkloosheid
aan elke ten gevolge van de stoornis
tijdelijk werkloos gestelde arbeider het
controleformulier C3.2A overhandigen.
Dat moet hij doen telkens wanneer de
stoornis voortduurt bij het begin van een
nieuwe maand. De werknemer van zijn kant
is gehouden dat formulier op het einde
van elke maand binnen te brengen bij de
uitbetalingsinstelling.
–		De werkgever is ook verplicht om
maandelijks de 1ste effectieve dag tijdelijke
werkloosheid wegens technische stoornis
onmiddellijk elektronisch te melden aan de
RVA.
		Deze elektronische melding dient te
gebeuren op de 1ste dag van de effectieve
schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst (die, voor de 1ste
maand volgt op de periode van 7 dagen
waarin de werkgever het normale loon
moet betalen) of op de eerste gewone
activiteitsdag of op de voorafgaande
gewone activiteitsdag voor zover de
werkgever zeker is van het feit dat de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
effectief zal geschorst worden.
		Bij gebrek aan deze elektronische melding,
is de werkgever verplicht het normale loon
te betalen gedurende de volledige periode
van tijdelijke werkloosheid (beperkt tot de
lopende maand).
		Bij laattijdige melding zal de werkgever
dan verplicht zijn om het normale loon te
betalen gedurende de volledige periode
van tijdelijke werkloosheid (beperkt tot
de lopende maand en, in principe, tot de
periode voorafgaand aan de mededeling).
–		De werkgever is daarnaast verplicht het
formulier C3.2-werkgever af te leveren.
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Op bepaalde dagen kunnen de arbeiders niet
tijdelijk werkloos worden gesteld wegens een
technische stoornis en kunnen ze dus ook geen
uitkering ontvangen:
–		De dagen waarop de werkgever gewoon
loon moet betalen. Een voorbeeld daarvan
is de periode van 7 dagen vanaf de dag
waarop de stoornis zich voordoet. Die
periode wordt echter verlengd met 6 dagen,
indien de werkgever niet of niet tijdig de
hierboven geschetste nodige mededelingen
doet aan de RVA.
–		De wettelijke feestdagen (of dagen ter
vervanging daarvan). Ook op die dagen
moet de werkgever gewoon het loon van zijn
werknemers betalen.
–		De dagen waarop de arbeiders normaal
gezien niet zouden gewerkt hebben, indien
de technische stoornis zich niet zou hebben
voorgedaan.
–		De inhaalrustdagen waarop de werknemer
recht heeft ten gevolge van het werk dat hij
heeft verricht op een zondag, een wettelijke
feestdag of tijdens overuren.
Vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid,
d.w.z. vanaf de achtste dag van de stoornis,
kunnen de arbeiders een uitkering ontvangen
zonder dat zij nog een of andere wachttijd
moeten doorlopen. De percentages van hun
begrensde loon, waarop zij recht hebben
als gevolg van de tijdelijke werkloosheid
wegens technische stoornis, zijn dezelfde als
diegene die besproken zijn bij de tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht. Zij
ontvangen een bedrag gelijk aan 65 % van
hun gemiddelde loon. Opmerkelijk is wel dat
de arbeiders die tijdelijk werkloos zijn ten
gevolge van een technische stoornis naast
hun werkloosheidsuitkering recht hebben op
een bijkomend minimumbedrag van twee
euro per dag. Dat laatste bedrag wordt betaald
door de werkgever (of in bepaalde gevallen
door het Fonds voor Bestaanszekerheid). Het
minimumbedrag kan in de toekomst nog
worden verhoogd bij Koninklijk Besluit.
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E. tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer
Arbeiders die als gevolg van de slechte
weersomstandigheden niet in staat zijn om
hun arbeid te verrichten, kunnen op grond van
artikel 50 Wet Arbeidsovereenkomsten tijdelijk
werkloos worden gesteld. Het regime van de
tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer
geldt niet voor bedienden.
! let op:
Voor arbeiders uit de bouwsector bestaat
er een bijzondere regeling inzake de
weerverletzegels. De weerverletzegels
worden toegekend door het fonds voor de
bestaanszekerheid van de werklieden van
de bouwnijverheid. Zij vormen een toeslag
bovenop de werkloosheidsuitkering.
Om een uitkering te kunnen ontvangen als
tijdelijk werkloze als gevolg van slecht weer
gelden er een aantal voorwaarden:
–		De weersomstandigheden moeten van die
aard zijn dat ze ongunstig zijn voor het werk
dat moet worden geleverd. In het ene geval
kan het dus gaan om hitte, in het andere
geval om vorst.
–		De werkgever moet de RVA op de hoogte
brengen van het ongunstige weer.
–		Het weer moet zodanig slecht zijn dat
de uitvoering van het te leveren werk
onmogelijk wordt.
–		Het slechte weer moet rechtstreeks
oorzakelijk verband houden met de werken
in uitvoering.
Indien aan die voorwaarden is voldaan, moet
de werkgever nog een aantal formaliteiten
vervullen.
Ten eerste vereist artikel 27 Wet
Arbeidsovereenkomsten dat de werkgever de
arbeiders vooraf verwittigt dat ze ten gevolge
van het slechte weer niet kunnen werken. Het
komt dus niet aan elke arbeider afzonderlijk toe
om te beslissen of de weersomstandigheden
al dan niet toelaten het te leveren werk
te verrichten. Bij gebrek aan verwittiging
vooraleer de arbeiders op het werk arriveren,
is de werkgever hen het normale loon voor
die dag verschuldigd. Ook wanneer de
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weersomstandigheden toelaten om het werk
te hervatten, dient de werkgever de arbeiders
daarvan in kennis te stellen.
Ten tweede is de werkgever ertoe gehouden
voor elke maand waarin een of meerdere
arbeiders wegens het slechte weer tijdelijk
werkloos gesteld worden, een aantal
elementen mee te delen aan de RVA. Die
mededeling gebeurt in principe elektronisch.
Het gaat om volgende vermeldingen:
–		de naam, het adres en het
ondernemingsnummer van de werkgever;
–		de naam, de voornaam en het INSZ van de
arbeider(s) die wegens het slechte weer
tijdelijk werkloos gesteld wordt/worden;
–		de eerste dag van de maand in kwestie
waarop de arbeider(s) als gevolg van de
slechte weersomstandigheden tijdelijk
werkloos gesteld wordt/worden;
–		het volledige adres van de plaats waar de
arbeider(s) die tijdelijk werkloos gesteld
wordt/worden, normaliter zijn/hun arbeid
had/hadden moeten verrichten;
–		de aard van de ongunstige
weersomstandigheden;
–		de aard van het werk in uitvoering op dat
moment;
–		de rechtvaardiging voor de tijdelijke
werkloosheid, meer bepaald het
antwoord op de vraag waarom de
weersomstandigheden niet toelaten dat
de in uitvoering zijnde werken voortgezet
worden.
Voor elke kalendermaand waarin de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst wegens slecht
weer is geschorst, dienen die elementen
door de werkgever ter kennis te worden
gebracht van de RVA op de eerste effectieve
werkloosheidsdag of de gewone activiteitsdag
die daarop volgt, of indien de werkgever
met zekerheid weet dat de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst werkelijk geschorst
gaat worden, op de gewone activiteitsdag
die voorafgaat aan de eerste effectieve
werkloosheidsdag.
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De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan
slechts wegens slecht weer worden geschorst
wanneer de werknemer al zijn volledige dagen
inhaalrust heeft toegekend gekregen waarop hij
recht heeft ingevolge overwerk, zondagsarbeid
of arbeid op wettelijke feestdagen.
let op!
Indien de werkgever dergelijke mededeling
reeds heeft gedaan vooraleer er een
werknemer effectief tijdelijk werkloos is gesteld
ten gevolge van het slechte weer en er nadien
– in tegenstelling tot de verwachtingen van de
werkgever – toch gewerkt kan worden, dient hij
die mededeling onmiddellijk te annuleren.
Indien er geen mededeling wordt gedaan (of
een onvolledige of verworpen mededeling),
dan is de werkgever ertoe gehouden:
–		gedurende zeven dagen, te rekenen vanaf
de eerste dag waarop de arbeiders wegens
slecht weer effectief tijdelijk werkloos
gesteld worden, het normale loon te
betalen;
–		voor de dagen volgend op die zeven dagen
tot op het einde van de maand in kwestie
het begrensde loon te betalen (= € 2.671,37
per maand).
Bij laattijdige doch geldige mededeling is de
werkgever ertoe gehouden:
–		gedurende zeven dagen, te rekenen vanaf
de eerste dag waarop de arbeiders wegens
slecht weer effectief tijdelijk werkloos
gesteld worden, het normale loon te
betalen;
–		voor de dagen volgend op die zeven dagen
tot en met de dag voorafgaand aan de dag
van verzending van de mededeling het
begrensde loon te betalen (= € 2.671,37 per
maand).
Ten derde dient de werkgever twee formulieren
af te leveren:
–		het controleformulier CR.2A moet
worden overhandigd aan elke arbeider
die ten gevolge van het slechte weer
tijdelijk werkloos wordt gesteld. Voor
elke maand waarin de arbeider tijdelijk
werkloos is wegens slecht weer, moet een

terug naar inhoud tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst

afzonderlijk formulier worden afgegeven.
De werknemer van zijn kant moet dat
controleformulier aan het einde van elke
maand indienen bij zijn uitbetalingsinstelling
met het oog op het doen uitbetalen van de
werkloosheidsuitkering.
–		het formulier C3.2-werkgever.
Op enkele dagen mogen arbeiders niet tijdelijk
werkloos worden gesteld wegens slechte
weersomstandigheden. Het gaat om de dagen
die werden opgesomd bij de bespreking van
de tijdelijke werkloosheid wegens technische
stoornis.
Ook arbeiders die wegens slecht weer tijdelijk
werkloos worden gesteld, moeten geen
wachttijd doorlopen alvorens in aanmerking
te komen voor een werkloosheidsuitkering.
In tegenstelling tot de wegens technische
stoornis tijdelijk werkloze arbeiders die pas
vanaf de achtste dag van de stoornis recht
hebben op een uitkering, kunnen zij meteen
genieten van een uitkering vanaf de eerste dag
waarop ten gevolge van het slechte weer het
werk niet kan worden verricht. Beide groepen
van tijdelijk werkloos gestelde arbeiders
hebben recht op een bijkomende vergoeding
van minimaal twee euro per dag, die wordt
betaald door de werkgever (of het Fonds voor
Bestaanszekerheid).
Als de schorsing van de overeenkomst wegens
onwerkbaar weer 1 maand overschrijdt, heeft
de werkman het recht de overeenkomst zonder
opzegging te beëindigen.
Zowel de werkgever als de werknemer kunnen
de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens
de schorsing van de arbeidsovereenkomst
wegens slecht weer. Verschil is wel dat bij een
opzegging door de werkgever deze pas een
aanvang neemt na het einde van de schorsing
van de arbeidsovereenkomst wegens slecht
weer. Bij een opzegging door de werknemer
loopt de opzeg wel gedurende de schorsing
van de arbeidsovereenkomst wegens slecht
weer.
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F. tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek op grond
van economische oorzaken (economische werkloosheid)
a. inleiding
Een werkgever kan zijn werknemers ook
tijdelijk werkloos stellen bij gebrek aan werk
op grond van economische oorzaken. Dat
noemt men economische werkloosheid. Door
de economische en financiële crisis zijn heel
wat ondernemingen in een dergelijke situatie
verzeild geraakt. De regeling uitgewerkt in
artikel 51 Wet Arbeidsovereenkomsten maakt
het mogelijk dat in zulke omstandigheden de
werkgever, ondanks een gebrek aan werk, zijn
werknemers tijdelijk werkloos kan stellen in
plaats van hen te moeten ontslaan. Hieronder
wordt een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds de regeling rond economische
werkloosheid voor arbeiders en anderzijds die
voor bedienden.
b. economische werkloosheidsregeling voor
arbeiders

Indien een onderneming te kampen heeft
met een werkgebrek en de werkgever van
mening is dat dat werkgebrek berust op een
economische oorzaak, dient hij bepaalde
formaliteiten te vervullen:
–		Ten eerste moet de werkgever de
werknemers op de hoogte brengen
van het gebrek aan werk en de daaraan
gekoppelde tijdelijke werkloosheid, alsook
de voorziene duur ervan. Die kennisgeving
gebeurt minstens zeven kalenderdagen
op voorhand, waarbij de dag waarop de
aanplakking gebeurt en de eerst voorziene
werkloosheidsdag niet zijn inbegrepen. De
werkgever kan die kennisgeving doen door
middel van:
• ofwel een aanplakking op een goed
zichtbare plaats in de onderneming;
• ofwel een individuele kennisgeving aan
de werknemer.

Arbeiders kunnen wegens economisch
Die mededeling moet een aantal elementen
veroorzaakt werkgebrek tijdelijk werkloos
omvatten:
worden gesteld, indien het bestaande
• de naam, voornaam en het INSZ-nummer
arbeidsritme in de onderneming in kwestie niet
van de tijdelijk werkloos gestelde
kan worden gehandhaafd. Dit is verbonden aan
werknemers;
twee voorwaarden:
• het aantal dagen en de precieze data
–		Het gebrek aan werk moet een economische
waarop de arbeiders wegens werkgebrek
oorzaak hebben. Indien bijvoorbeeld een
tijdelijk werkloos zullen zijn;
werkgever zijn onderneming slecht heeft
• de datum waarop de regeling rond
beheerd met werkgebrek tot gevolg, kan
de (gehele of gedeeltelijke) tijdelijke
hij zijn arbeiders niet economisch werkloos
werkloosheid zal ingaan en zal eindigen.
stellen.
–		Ten tweede dient de werkgever op de dag
–		Het gebrek aan werk moet tijdelijk van aard
van aanplakking of individuele kennisgeving
zijn.
aan de arbeiders van de tijdelijke
werkloosheid een vergelijkbare kennisgeving
Het gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn
te doen aan de RVA. Die mededeling
van de wil van de werkgever, hetgeen niet
gebeurt in principe elektronisch en moet
het geval is wanneer de werkgever het werk
volgende vermeldingen bevatten:
dat normaal had moeten worden verricht
• de naam, voornaam en het INSZ-nummer
door de arbeiders, uitbesteedt aan derde. In
van de tijdelijk werkloos gestelde
geval van economische werkloosheid geldt
werknemers;
dan ook een verbod van onderaanneming.
• het aantal dagen waarop de arbeiders
Indien de werkgever dit verbod niet naleeft,
wegens werkgebrek tijdelijk werkloos
is de werkgever gehouden het normale loon
zullen zijn;
te betalen voor de periode dat beroep werd
gedaan op een onderaanneming.
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• de datum waarop de regeling rond
de (gehele of gedeeltelijke) tijdelijke
werkloosheid zal ingaan en zal eindigen;
• de economische oorzaken op grond
waarvan een tijdelijke werkloosheid
wegens werkgebrek gerechtvaardigd
kan worden.
		Bij niet-naleving van die formaliteit is de
werkgever ertoe gehouden vanaf de eerste
dag waarop de arbeider effectief wegens
werkgebrek tijdelijk werkloos wordt gesteld,
gedurende zeven dagen diens normale loon
te betalen. Indien het gaat om een laattijdige
mededeling, dan kan de werkgever aan een
sanctie ontsnappen door:
• ofwel de kennisgeving te annuleren en
een nieuwe mededeling te doen aan
de RVA, waarbij in het laatste geval de
termijnen wel worden gerespecteerd;
• ofwel de datum van de eerste effectieve
dag van tijdelijke werkloosheid zo te
verschuiven dat de mededelingstermijnen
wel werden gerespecteerd.
–		Ten derde is de werkgever ook verplicht
om maandelijks de 1ste effectieve dag
tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek
om economische redenen onmiddellijk
elektronisch te melden aan de RVA.
		Deze elektronische melding dient te
gebeuren op de 1ste dag van de effectieve
schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst (die, voor de 1ste
maand volgt op de periode van 7 dagen
waarin de werkgever het normale loon
moet betalen) of op de eerste gewone
activiteitsdag of op de voorafgaande
gewone activiteitsdag voor zover de
werkgever zeker is van het feit dat de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
effectief zal geschorst worden.
		Bij gebrek aan deze elektronische melding,
is de werkgever verplicht het normale loon
te betalen gedurende de volledige periode
van tijdelijke werkloosheid (beperkt tot de
lopende maand).
		Bij laattijdige melding zal de werkgever
dan verplicht zijn om het normale loon te
betalen gedurende de volledige periode
van tijdelijke werkloosheid (beperkt tot
de lopende maand en, in principe, tot de
periode voorafgaand aan de mededeling).
–		Ten vierde dient er ook een kennisgeving
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te gebeuren door de werkgever aan de
ondernemingsraad (of bij gebrek daaraan
aan de vakbondsafvaardiging), waarin de
economische oorzaken worden opgesomd
die het werkgebrek en dus de tijdelijke
werkloosheid rechtvaardigen.
Bij gebrek aan werk op grond van economische
oorzaken heeft de werkgever de keuze
tussen een volledige schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
(= een volledige tijdelijke werkloosheid) of een
gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst (= een gedeeltelijke
tijdelijke werkloosheid). In het eerste geval is
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
elke werkdag geschorst. In de tweede situatie
wisselen arbeidsdagen en dagen van tijdelijke
werkloosheid elkaar af.
Indien de werkgever opteert voor een volledige
schorsing, kan hij de arbeider hoogstens voor
vier weken tijdelijk werkloos stellen. Na die
vier weken is de werkgever verplicht om de
arbeider in kwestie een volledige werkweek
arbeid te laten verrichten, alvorens hem
opnieuw tijdelijk werkloos te kunnen stellen op
grond van werkgebrek.
Voor wat betreft de gedeeltelijke schorsing, dient
een onderscheid gemaakt te worden tussen:
–		Een grote schorsing, d.w.z. dat de arbeider
minder dan drie dagen per week of minder
dan één week per twee weken kan gaan
werken. Een dergelijke schorsing kan
maximaal drie maanden voortduren. Na die
drie maanden is de werkgever verplicht de
arbeider een volledige werkweek tewerk te
stellen alvorens hem opnieuw tijdelijk werkloos
te maken op grond van een gebrek aan werk.
! let op:
Indien de arbeider slechts één dag per twee
weken kan gaan werken, wordt dat geacht een
volledige schorsing uit te maken, die maximaal
vier weken kan duren.
–		Een kleine schorsing, d.w.z. dat de arbeider
minstens drie dagen per week of minstens
één arbeidsweek per twee weken kan gaan
werken. Een dergelijke schorsing kan langer
dan drie maanden duren, maar maximaal
twaalf maanden.
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Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Aard

Modaliteiten en maximale duur

Volledige schorsing

Duur = maximaal 4 weken

Gedeeltelijke arbeid
wekelijks regime

Kleine schorsing
(minstens 3 arbeidsdagen/week):
duur = maximaal 12 maanden
Grote schorsing
(minder dan 3 arbeidsdagen/week):
duur = maximaal 3 maanden

Gedeeltelijke arbeid
tweewekelijks regime

Kleine schorsing (1 volledige arbeidsweek/twee weken):
duur = maximaal 12 maanden
Grote schorsing (geen volledige arbeidsweek/twee weken,
maar minstens 2 arbeidsdagen/twee weken):
duur = maximaal 3 maanden
1 arbeidsdag/twee weken: duur = maximaal 4 weken

Deze samenvattende tabel vermeldt de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn bij gebrek
aan een sectorale bepaling.
! let op:
De hierboven geschetste regelingen gelden
op dezelfde manier voor voltijdse als deeltijdse
werknemers. Indien een deeltijdse werknemer
dus tijdelijk werkloos wordt gesteld, wordt hij
toch geacht voltijds in dienst te zijn voor het
bepalen van de maximumduur van het tijdelijke
werkloosheidsregime.

werkloos stellen. Daarbij moeten wel een aantal
regels in acht worden genomen:
–		Indien de maximaal toegelaten periode
van vier weken of drie maanden reeds
werd bereikt, dan kan er enkel een nieuwe
regeling van tijdelijke werkloosheid worden
opgelegd nadat de arbeider gedurende één
volledige werkweek werd tewerkgesteld.
–		Indien de maximaal toegelaten periode van
Bij overschrijding van de maximaal toegelaten
vier weken of drie maanden nog niet werd
duur is de werkgever ertoe gehouden om aan
bereikt, dan kan er een nieuwe regeling van
de arbeider in kwestie het normale loon te
tijdelijke werkloosheid worden opgelegd
betalen voor elke dag die de maximumduur
zonder dat de arbeider eerst een volledige
overschrijdt.
werkweek moet zijn tewerkgesteld. De
totale duur van de verschillende periodes
Een volledige werkweek betekent een
van tijdelijke werkloosheid op grond
ononderbroken periode van 7 kalenderdagen.
van werkgebrek mag echter in totaal de
Indien de werkgever zijn verplichting om de
maximumduur van vier weken of drie
arbeider een volledige werkweek tewerk te
maanden niet overschrijden.
stellen niet of niet helemaal respecteert, dient
–		Indien het gaat om een aanvraag voor
hij voor elke werkdag waarop hij de arbeider in
een tijdelijke werkloosheid die niet
principe tewerk moest stellen, het normale loon
gebonden is aan een maximumduur, dan
te betalen.
kan de werkgever een nieuwe tijdelijke
werkloosheidsregeling opleggen aan de
Bij voortduren van het werkgebrek kan de
arbeider. De enige vereiste in dat geval is dat
werkgever de arbeider opnieuw tijdelijk
hij tijdig een nieuwe mededeling verstuurt.
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Op voorwaarde dat hij alle partijen (met
uitzondering van de ondernemingsraad)
ervan in kennis stelt en niet geraakt aan de
vooropgestelde einddatum van de tijdelijke
werkloosheid, kan de werkgever binnen de
opgelegde tijdelijke werkloosheidsregeling:
–		het aantal werkloosheidsdagen verhogen, of
–		overgaan van een systeem van gedeeltelijke
schorsing naar een systeem van volledige
schorsing.
Daarnaast kan de werkgever ook steeds vóór
de datum die in de mededeling is voorzien een
einde maken aan de tijdelijke werkloosheid van
zijn arbeiders. Die herroeping van de tijdelijke
werkloosheidsregeling dient aan de betrokken
werknemers ter kennis te worden gebracht.
Artikel 51 Wet Arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat dergelijke kennisgeving kan
gebeuren door middel van een aanplakking
van een bericht in de onderneming of door
middel van een persoonlijke kennisgeving
aan de betrokkene, waarbij de kennisgeving
alleszins dient gebeurd te zijn vóór het werk
wordt hervat en het bericht of de individuele
betekening tevens moet worden bezorgd
aan het werkloosheidsbureau. De werkgever
moet zich bewust zijn van het belang van die
vormvoorschriften. Dat werd onlangs nog in
de verf gezet door het arbeidshof van Luik
in een arrest van 25 april 2012. Daaruit bleek
ook dat op de werkgever de verplichting rust
het bewijs van zo’n kennisgeving te leveren.
Het ontslag van een werknemer die niet komt
opdagen op de dag dat het werk wordt hervat
na een periode van tijdelijke werkloosheid,
is willekeurig indien de werkgever niet kan
bewijzen dat hij de werkhervatting tijdig ter
kennis van de werknemer heeft gebracht.
Tevens moet de werkgever minstens zeven
dagen vooraleer de maximumduur van vier
weken of drie maanden ten einde is, opnieuw
een voltijdse arbeidsregeling invoeren.

• voor aanvang van de schorsingsperiode
mits naleving van een opzeggingstermijn
die voortloopt tijdens de
schorsingsperiode.
–		door de werkgever vóór aanvang van of
tijdens de schorsingsperiode mits naleving
van een opzeggingstermijn die eindigt
tijdens de schorsingsperiode.
Net zoals voor de andere vormen van
tijdelijke werkloosheid dient de werkgever het
controleformulier C3.2A en het formulier C3.2werkgever te overhandigen.
Met betrekking tot de dagen waarop een
arbeider niet tijdelijk werkloos kan worden
gesteld ingevolge werkgebrek op grond
van economische factoren, kan er worden
gerefereerd aan de opsomming gegeven bij de
andere vormen van tijdelijke werkloosheid.
Op vlak van vergoeding loopt de regeling voor
deze tijdelijk werklozen volledig parallel met
de regeling die geldt voor de arbeiders die
ten gevolge van slecht weer tijdelijk werkloos
worden gesteld. Beide groepen hebben dus
naast hun werkloosheidsuitkering recht op een
bijkomend bedrag van minimaal twee euro per
dag.
c. bedienden
Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling
ingevoerd met betrekking tot de schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
van bedienden ten gevolge van werkgebrek
veroorzaakt door economische factoren.
De regels rond economische werkloosheid
verschillen dus naargelang het gaat om
een arbeider of een bediende. De regeling
die sinds 1 januari 2012 van kracht is,
vervangt de vroegere ‘crisisschorsing
bedienden’. De nieuwe schorsingsregeling
is uitgewerkt in de artikelen 77/1 tot 77/7 Wet
Arbeidsovereenkomsten.

! let op:
De arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering
ingevolge het werkgebrek op grond van
Om gebruik te kunnen maken van die nieuwe
economische oorzaken werd geschorst, kan
schorsingsregels moet de onderneming aan
tijdens die periode van schorsing beëindigd
een aantal voorwaarden voldoen:
worden:
– door de arbeider:
• tijdens de schorsingsperiode zonder
opzeggingstermijn;
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–		de wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités is op de onderneming in
kwestie van toepassing;
– de onderneming is in moeilijkheden ten
gevolge van:
• ofwel een daling van minimaal 10%
van de omzet, de productie of de
bestellingen;
• ofwel een aantal dagen tijdelijke
werkloosheid wegens werkgebrek voor
haar arbeiders van minstens 10% van het
globale aantal (arbeiders en bedienden)
aan de RSZ aangegeven dagen.
–		de mogelijkheid tot gebruik van de nieuwe
schorsingsregeling door de onderneming in
kwestie is voorzien in een sectorale cao of
ondernemings-cao of in een goedgekeurd
ondernemingsplan;
–		een onderneming kan door de minister van
Werk erkend worden als een onderneming
in moeilijkheden op basis van onvoorziene
omstandigheden die op korte termijn
een aanzienlijke daling van de omzet, de
productie of het aantal bestellingen tot
gevolg hebben. De onderneming die een
aanvraag indient moet erkend zijn door
een ondernemingsplan. Voorts moet zij de
onvoorziene omstandigheden bewijzen.
De onderneming dient aan te tonen dat er
een aanzienlijke daling is van de omzet, de
bestellingen of de productie en dat er een
oorzakelijk verband is tussen beide.
In de artikelen 77/4 tot 77/7 Wet
Arbeidsovereenkomsten wordt de procedure
beschreven die de onderneming moet naleven
om bedienden wegens werkgebrek tijdelijk
werkloos te stellen.
Artikel 77/4 Wet Arbeidsovereenkomsten geeft
de werkgever de keuze om naar aanleiding van
een werkgebrek op grond van economische
oorzaken de bediende:
–		ofwel volledig tijdelijk werkloos te stellen;
–		ofwel gedeeltelijk tijdelijk werkloos te
stellen, op voorwaarde dat de bediende nog
minstens twee arbeidsdagen per week kan
werken.
Niets belet dat het aantal voorziene
arbeidsdagen in de loop van de tijdelijke
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werkloosheidsregeling overschreden wordt.
Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de
arbeider gedurende drie dagen per werkweek
tijdelijk werkloos wordt gesteld, maar
uiteindelijk toch drie in plaats van twee dagen
kan gaan werken.
Zoals blijkt uit artikel 77/7 Wet
Arbeidsovereenkomsten is de mogelijkheid
tot schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst van de bediende ten
gevolge van werkgebrek gekoppeld aan een
maximumduur:
–		de maximale duur per kalenderjaar bedraagt
zestien weken in geval van een volledige
schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst;
–		de maximale duur per kalenderjaar bedraagt
26 weken in geval van een regeling van
gedeeltelijke arbeid met ten minste twee
arbeidsdagen per week.
Ingeval over eenzelfde jaar de regeling van
volledige schorsing van de uitvoering van de
overeenkomst en de regeling van gedeeltelijke
arbeid met elkaar gecombineerd worden,
dan vormen twee weken van de regeling van
gedeeltelijke arbeid het equivalent van een
week volledige schorsing van de uitvoering van
de overeenkomst.
! let op:
Indien de periode van tijdelijke werkloosheid
de maximumduur overschrijdt, dan is de
werkgever gehouden om aan de bediende zijn
normale loon te betalen voor elke dag waarop
de tijdelijke werkloosheid voortduurt.
De werkgever die een bediende tijdelijk
werkloos wil stellen ten gevolge van gebrek aan
werk, dient een aantal formaliteiten na te leven
(zie artikel 77/4 Wet Arbeidsovereenkomsten):
–		kennisgeving aan de bedienden die tijdelijk
werkloos worden gesteld (deze vereiste
geldt op dezelfde manier voor arbeiders en
bedienden);
–		kennisgeving aan de ondernemingsraad
(of bij gebrek daaraan de
vakbondsafvaardiging) (deze vereiste geldt
op dezelfde manier voor arbeiders en
bedienden);
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–		kennisgeving aan het werkloosheidsbureau
van de RVA. Deze mededeling gebeurt in
principe elektronisch en bevat volgende
elementen:
• de naam en het ondernemingsnummer
van de werkgever;
• de naam, voornaam en het INSZ-nummer
van de tijdelijk werkloos gestelde
bedienden;
• het toepasselijke paritair comité;
• de aard van de schorsingsregeling
(volledige of gedeeltelijke schorsing);
• de begin- en einddatum van de
schorsingsregeling.
		 Indien de schorsingsperiode start op
een maandag, dient de kennisgeving
aan de RVA uiterlijk te gebeuren op de
tweede zondag vóór de aangegeven
schorsingsperiode. Indien de
schorsingsperiode echter begint op
een andere dag, dient de kennisgeving
aan de RVA uiterlijk te gebeuren op
de achtste dag vóór het begin van de
aangegeven schorsingsperiode.
De werkgever heeft de mogelijkheid om de
gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid om te
zetten in een volledige tijdelijke werkloosheid.
In dat geval moet hij weliswaar aan de
volgende twee voorwaarden voldoen:
–		een kennisgeving aan de bedienden
in kwestie, minstens zeven dagen op
voorhand;
–		de annulering van de gedane mededeling
t.a.v. de RVA en het tijdig ter kennis brengen
van de nieuwe volledige schorsingsregeling.
Daarnaast kan de werkgever ook in een
context van tijdelijke werkloosheid het aantal
werkloosheidsdagen verhogen, zonder echter
te duiken onder het minimum van twee
arbeidsdagen per week. Die verhoging moet
niet aan de RVA kenbaar worden gemaakt,
maar wel aan de bedienden in kwestie.
Bij laattijdige naleving van de formaliteiten
inzake kennisgeving is de werkgever ertoe
gehouden vanaf de eerste dag waarop de
bediende effectief tijdelijk werkloos wordt
gesteld, gedurende zeven dagen diens
normale loon te betalen. Die periode van zeven
dagen telt niet mee voor het berekenen van
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de maximumduur van tijdelijke werkloosheid.
Vanaf de achtste dag worden er in dat geval
wel uitkeringen toegekend.
De hierboven geschetste regeling rond
tijdelijke werkloosheid van bedienden als
gevolg van werkgebrek geldt op dezelfde
manier voor voltijdse en deeltijdse werknemers.
Bedienden die deeltijds werken, worden als het
ware geacht voltijds werkzaam te zijn voor de
toepassing van de schorsingsregeling.
De werkgever die de bedienden van zijn
onderneming tijdelijk werkloos wil stellen op
grond van gebrek aan werk, dient een aantal
formulieren af te leveren:
–		Het controleformulier C3.2A:
• uiterlijk de eerste voorziene dag
van tijdelijke werkloosheid wegens
werkgebrek;
• aan elke bediende voor wie een
kennisgeving ‘schorsing bedienden als
gevolg van werkgebrek’ is gedaan. De
bediende moet dat formulier op het
einde van elke maand indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
–		Het formulier C3.2-werkgever
‘uitkeringsaanvraag’:
• bij het begin van de tijdelijke
werkloosheid;
• aan de tijdelijk werkloos gestelde
bediende;
• geldend als uitkeringsaanvraag.
–		Het formulier C3.2-werkgever ‘bewijs uren
tijdelijke werkloosheid’:
• op het einde van de maand;
• aan de tijdelijk werkloos gestelde
bediende;
• geldend als bewijs van de uren waarop
de bediende tijdelijk werkloos was.
Ook bedienden die tijdelijk werkloos gesteld
worden wegens werkgebrek veroorzaakt
door economische factoren, kunnen net
als arbeiders een werkloosheidsuitkering
ontvangen zonder enige wachttijd te moeten
doorlopen. Wel moeten zij voldoen aan een
aantal vergoedbaarheidsvoorwaarden, zoals:
–		arbeidsgeschikt zijn;
–		geen bijberoep uitoefenen;
–		in België verblijven;
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–		geen niet-cumuleerbaar pensioen ontvangen;
–		niet verblijven in de gevangenis.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest
van 14 september 2015 geoordeeld dat de
werkgever niet zomaar voor iedereen tijdelijke
Net zoals voor arbeiders bedraagt de
werkloosheid kan aanvragen in geval van
werkloosheidsuitkering voor tijdelijk werkloos
staking. De werkgever die zich bevrijd wenst te
gestelde bedienden 65% van het begrensde
zien van zijn verplichting om werk te verschaffen
gemiddelde loon.
aan werkwillige werknemers tijdens een staking,
moet aantonen dat de staking voor hem een
Indien dat voorzien wordt in een toepasselijke
geval van overmacht was die hem verhinderde
cao of in het ondernemingsplan, is de werkgever zijn verplichtingen na te komen. Hij moet als
bovenop die werkloosheidsuitkering een
schuldenaar aantonen dat hij zijn verplichting
bijkomende vergoeding verschuldigd aan de
onmogelijk kon nakomen.
economisch werkloze bediende. Het bedrag
van dat supplement moet in principe minstens
Zowel de stakende of de door lock-out van het
gelijk zijn aan de bijkomende vergoeding die
werk uitgesloten werknemers als diegenen
moet worden betaald aan de bij dezelfde
die ten gevolge van de staking of lock-out
werkgever tewerkgestelde arbeiders die wegens niet kunnen gaan werken, hebben mits de
werkgebrek tijdelijk werkloos zijn. Indien de
toestemming van het Beheerscomité van de
betrokken werkgever geen arbeiders in dienst
RVA recht op een werkloosheidsuitkering.
heeft, geldt het bedrag van de extra vergoeding
die in een door het paritair orgaan gesloten
Ook in geval van tijdelijke werkloosheid wegens
toepasselijke cao is opgenomen.
staking of lock-out moet de werkgever twee
documenten overhandigen:
G. tijdelijke werkloosheid wegens staking
–		het controleformulier C3.2A
of lock–out
–		het formulier C3.2–werkgever
Een laatste vorm van tijdelijke werkloosheid
berust op een staking of lock-out. De hieronder
omschreven regels gelden zowel voor arbeiders
als voor bedienden. Het is van belang om vooraf
duidelijk te maken wat onder staking en lock-out
wordt verstaan. De wet definieert die begrippen
immers niet.
Een staking kan worden uitgelegd als zijnde een
collectieve en georganiseerde werkneerlegging
door een groep werknemers om de werking
van de onderneming te blokkeren. Een lockout daarentegen, houdt in dat één of meer
werkgevers een groep werknemers beletten
te werken met het onmiddellijke doel hun
loon in te houden. Zoals blijkt uit die definities,
ligt het cruciale verschil tussen staking en
lock-out in het doel. In het eerste geval willen
de werknemers druk uitoefenen op een
werkgever of een derde, terwijl in het tweede
geval de werkgever druk wil uitoefenen op de
werknemers of op derden.
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De werkgever moet na afloop van de maand
op verzoek van de werknemer ook een
elektronische aangifte (ASR scenario 5) doen
van de uren tijdelijke werkloosheid of uren
schorsing bij bedienden via de website www.
socialsecurity.be of via batch.
Arbeiders of bedienden die tijdelijk
werkloos zijn ten gevolge van een staking
of lock-out hebben net zoals de andere
tijdelijk werkloze werknemers recht op een
werkloosheidsuitkering ten bedrage van 65%
van het begrensde gemiddelde loon. Zij kunnen
echter niet genieten van een bijkomende
vergoeding.
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01 wijziging van de
arbeidsvoorwaarden.
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01 de eenzijdige wijziging van
de arbeidsvoorwaarden
A. principe
De arbeidsovereenkomst is als overeenkomst
onderworpen aan artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek. In dit artikel wordt het principe
verwoord dat overeenkomsten die op wettige
wijze zijn aangegaan, de partijen binden, zoals
de wet hen bindt. Met andere woorden, de
wettig aangegane overeenkomsten strekken de
partijen tot wet. Deze overeenkomsten kunnen
in principe niet gewijzigd worden, tenzij met
instemming van de andere contractpartij, aan
wie men geen zaken mag opdringen waarover
men niet gecontracteerd heeft.
Dit algemene principe uit het Burgerlijk Recht
vindt ook toepassing in het Arbeidsrecht, en
meer bepaald in de theorie van het impliciete
ontslag. Deze theorie laat de partijen toe
om de onrechtmatige verbreking van de
arbeidsovereenkomst vast te stellen in het

geval waarin de andere partij op eenzijdige
wijze een essentieel bestanddeel van die
overeenkomst in belangrijke mate wijzigt.
Als dit door de rechter wordt erkend, dan
zal de partij die met succes de verbreking
heeft vastgesteld, recht hebben op een
opzeggingsvergoeding, overeenkomstig de
geldende wettelijke bepalingen. De partij die
de verbreking wenst vast te stellen, dient niet
bijkomend aan te tonen dat de andere partij de
wil tot beëindiging van het contract had. Die
wil tot beëindiging wordt geacht automatisch
aanwezig te zijn in dat geval. Door een
essentieel bestanddeel van de overeenkomst
te wijzigen, toont men immers aan dat men de
overeenkomst, zoals deze bestond, niet meer
wenst te behouden.

B. belangrijke wijziging van een essentiële
arbeidsvoorwaarde
Niet zomaar de eenzijdige wijziging van
elke arbeidsvoorwaarde leidt ertoe dat de
eenzijdige verbreking van de overeenkomst
kan worden vastgesteld. Het dient te
gaan om een voorwaarde die essentieel
is voor die arbeidsovereenkomst. Welke
arbeidsvoorwaarden nu essentieel zijn en welke
niet, is voor betwisting vatbaar. In de eerste
plaats dient men de intentie van de partijen
zelf na te gaan, en dienen de clausules van de
arbeidsovereenkomst te worden onderzocht.
Het staat de partijen immers vrij om te
stipuleren dat zij een welbepaalde clausule of
arbeidsvoorwaarde als essentieel bestanddeel
van de overeenkomst beschouwen. Als zo’n
voorwaarde door één van de partijen eenzijdig
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wordt gewijzigd, dan zal de andere de
onmiddellijke verbreking kunnen vaststellen en
zal een opzeggingsvergoeding verschuldigd
zijn.
Het moet opgemerkt worden dat het niet
toegestaan is contractueel overeen te komen
dat de werkgever eenzijdig de voorwaarden
van de overeenkomst mag wijzigen. Zulke
clausule wordt sowieso als nietig beschouwd
(Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978).
Maar in niet weinig gevallen zal de
arbeidsovereenkomst niet nader specificeren
welke clausules door de partijen als essentieel
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worden aangemerkt. Dan zal het aan de
rechter zijn om te oordelen of in het hem
voorgelegde geval de verbreking kon worden
vastgesteld. Enige tijd geleden was het Hof
van Cassatie uiterst streng, in die zin dat,
vanaf het ogenblik waarop men aan een
zogenaamd essentiële arbeidsvoorwaarde
raakte, de arbeidsovereenkomst al als
verbroken kon worden beschouwd. Een recent
arrest van het Hof van Cassatie milderde die
eerdere rechtspraak echter en bepaalde dat,
zelfs als een essentiële arbeidsvoorwaarde
eenzijdig werd gewijzigd door één van de
partijen, men dan nog in concreto dient na te
gaan of de wijziging belangrijk genoeg was
om een onrechtmatige verbreking van de
overeenkomst vast te stellen (Cass. 4 februari
2002, www.cass.be).
Met dit arrest wordt aan de werkgever toch
nog in zekere mate een wijzigingsrecht
toegekend, het zogenaamde ius variandi.
Meteen wordt het strakke burgerrechtelijke
principe van artikel 1134, lid 1 Burgerlijk
Wetboek gemilderd. De uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten (artikel 1134
lid 3 Burgerlijk Wetboek) vereist immers dat
de werknemer in zekere mate oog heeft voor
de noodwendigheden van de onderneming
waarin hij werkt, en dat hij in het kader daarvan
een zekere soepelheid aan de dag legt. In een
aantal gevallen zal hij het algemene belang
van de onderneming (en van de andere
werknemers) op zijn private verzuchtingen
moeten laten primeren. In het voornoemde
arrest oordeelde het Hof van Cassatie dan ook
dat een werknemer voor wie een eenzijdige
wijziging werd aangebracht in de werkregeling
(de betrokkene diende ten laatste om 9.00 uur
te beginnen, daar waar ze vroeger tussen
8.00 u en 9.30 uur kon beginnen) en de
arbeidsplaats (deze werd met 15 km verlegd,
maar de werkgever had aangeboden om
de meerkosten te vergoeden), onterecht de
eenzijdige beëindiging van het arbeidscontract
had vastgesteld.

a. het loon
Dit omvat niet enkel het loon als tegenprestatie
voor de gepresteerde arbeid, zoals in strikte zin
uitgelegd, maar ook de voordelen verworven
krachtens de overeenkomst (onder meer
werkgeversbijdragen in de groepsverzekering/
hospitalisatieverzekering, privégebruik van de
firmawagen, maaltijdcheques enzovoort). Ook
een belangrijke eenzijdige wijziging van deze
bestanddelen kan dus een grond vormen om
de eenzijdige verbreking van de overeenkomst
vast te stellen. Zelfs kostenvergoedingen
kunnen essentiële bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst uitmaken. Opgelet,
het louter niet-betalen van het loon maakt in
beginsel op zich geen eenzijdige wijziging van
de arbeidsovereenkomst uit. Dit dient eerder
als een wanprestatie te worden beschouwd,
zodat de wil tot beëindiging nog apart bewezen
zal moeten worden.
b. de arbeidsplaats
In principe beschouwt de rechtspraak de
arbeidsplaatsals een essentieel element
van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en
werknemer kunnen echter wel overeenkomen
dat de arbeidsplaats geen essentieel element
is, bijvoorbeeld omdat de werknemer de
volledige ontwikkeling van zijn carrière
belangrijker vindt dan de plaats waar hij werkt
(Cass. 1 december 1980, Arr. Cass., 1980-81,
361). Als de arbeidsplaats wel een essentieel
element is, zal men in concreto nagaan of de
wijziging van de arbeidsplaats een substantieel
gevolg heeft in verplaatsingstijd. Het is immers
perfect mogelijk dat deze door de verplaatsing
van de zetel van de onderneming dichter bij
de woonplaats komt van de werknemer, of
dat de wijziging in de verplaatsingstijd perfect
aanvaardbaar is.

Enkele gevallen waarbij de rechter de wijziging
van de arbeidsplaats als een essentiële
wijziging heeft beschouwd:
– Het eenzijdig verleggen van de arbeidsplaats
In de rechtspraak werden de onderstaande zaken
met 100 km;
als essentiële arbeidsvoorwaarden beschouwd,
– De wijziging van de arbeidsplaats die tot
waarvan de belangrijke en eenzijdige wijziging
gevolg heeft dat de werknemer voortaan
neerkwam op een onrechtmatige beëindiging
1 uur per dag extra nodig heeft om zich van
van de overeenkomst:
en naar het werk te begeven.
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Werden niet als een essentiële wijziging
beschouwd:
–		De verandering van de maatschappelijke
zetel waarbij de werknemer een kortere
afstand naar de nieuwe arbeidsplaats moest
afleggen;
–		De verplaatsing van de arbeidsplaats met
10 km;
–		Een bijkomende verplaatsing van 30 km
over de autoweg.
c. de arbeidstijdregeling
De partij die hierin op eenzijdige wijze
belangrijke wijzigingen aanbrengt, riskeert
eveneens dat de andere partij de verbreking
zal vaststellen. Het betreft hier niet enkel de
arbeidstijdregeling in strikte zin, maar ook
de werkroosters. Het moet opnieuw gaan
over drastische wijzigingen. Het absolute
schoolvoorbeeld is een werknemer die van
het dagregime zomaar in een nachtregime
wordt geplaatst, zonder dat hierover iets is
overeengekomen.
d. de functie en de aard van het werk
De aard van het werk wordt ook als
een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst beschouwd.

Bijgevolg kan de werkgever van een arbeider
niet zomaar een bediende maken of
omgekeerd. Van een huisarbeider kan niet van
de ene dag op de andere verlangd worden dat
hij zijn prestaties voortaan op de werkvloer zal
verrichten. Van een werknemer die normaal
gesproken op de baan is, kan men niet zomaar
een sedentaire werknemer maken. De functie
van de werknemer raakt ook de essentie van
de arbeidsovereenkomst. Veelal zal het immers
van de functie afhangen wat voor arbeid men
verricht. Als de arbeidsovereenkomst geen
welomschreven functie bevat, dan is er ter zake
natuurlijk meer ruimte voorhanden.
Ook de hiërarchische positie die deze functie
inneemt in de onderneming moet behouden
blijven. Wanneer de betrokkene een nieuwe
functie krijgt toegemeten die gelijksoortig
is, maar een degradatie uitmaakt; spreekt
men ook van een ongeoorloofde eenzijdige
wijziging.
let op!
De rechtspraak is relatief streng en vereist
dat de werknemer toch enige soepelheid
aan de dag legt, en dus bepaalde wijzigingen
aanvaardt, zeker als dit kadert in een algemene
hertekening van de dienst van de betrokkene.

C. reactiemogelijkheden
Als één van de partijen – meestal zal dit de
uitvoeren, tot de rechter een beslissing heeft
werknemer zijn – geconfronteerd wordt met
genomen
een belangrijke, eenzijdige wijziging van een
•		Men kan een beroep doen op de theorie
substantiële arbeidsvoorwaarde, dan heeft hij
van het impliciet ontslag. Hierbij wordt
een aantal mogelijkheden om te reageren:
de eenzijdige essentiële wijziging van
•		Ontslag nemen of geven om dringende
de arbeidsvoorwaarden, beschouwd als
reden: in dit geval zal de werknemer wel
een contractuele wanprestatie. Wanneer
geen aanspraak kunnen maken op enige
hierbij de blijvend wil bestaat om de
vergoeding.
arbeidsovereenkomst geheel of voor een
•		De gerechtelijke ontbinding van de
essentieel deel niet meer uit te voeren, en
arbeidsovereenkomst vragen, eventueel
dus te beëindigen, is de wanprestatie te
met schadevergoeding. Hierbij vraagt
beschouwen als een impliciet ontslag en
men aan de rechter de toelating om de
leidt zij tot een onregelmatig beëindigen van
arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens
de arbeidsovereenkomst. In dat geval zal
de fundamentele eenzijdige wijzigingen.
de andere partij een verbrekingsvergoeding
Tijdens deze rechtsprocedure blijft men
moeten betalen.
ondertussen de arbeidsovereenkomst verder
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let op!
		Het zich beroepen op theorie van het
impliciet ontslag is evenwel niet zonder
risico. Men dient vrij zeker van zijn stuk
te zijn, vooraleer men de eenzijdige
verbreking in hoofde van de andere partij
vaststelt. Het is namelijk zo, volgens een
vaste rechtspraak, dat de partij die zich ten
onrechte beroepen heeft op een eenzijdige
verbreking van de arbeidsovereenkomst
in hoofde van de andere partij, zelf wordt
geacht de overeenkomst eenzijdig te
hebben verbroken (arbeidshof Antwerpen
14 oktober 1993, J.T.T., 1994, 213). Bijgevolg
zal de partij die in eerste instantie de
verbreking wenste vast te stellen in hoofde
van de andere partij, haar oorspronkelijke
strategie als een boemerang terug in het
gezicht krijgen, en loopt zij het risico om
zelf een opzeggingsvergoeding wegens
onrechtmatige beëindiging te moeten
ophoesten.
•		Ten slotte kan de desbetreffende partij
ook nog de arbeidsovereenkomst verder
blijven uitvoeren onder de oorspronkelijke
overeengekomen voorwaarden of onder de
nieuwe voorwaarden en een compensatie
eisen voor de arbeidsrechtbank.
De partij die niet reageert/protesteert, of nalaat
om dit tijdig te doen, zal worden geacht te
hebben ingestemd met de eenzijdige wijziging
van de arbeidsvoorwaarden. De wijziging van
de oorspronkelijke voorwaarden zal dan niet
langer puur eenzijdig zijn, maar aanvaard zijn
door de andere contractpartij. Het is van het
grootste belang dat men tijdig protesteert. De
rechtspraak oordeelde dat een reactie binnen
de volgende termijnen nog tijdig was:

Anderzijds werd geoordeeld dat de reactie
binnen de volgende termijnen te laat kwam, en
dat in de genoemde gevallen de wijziging als
aanvaard beschouwd diende te worden:
–		drieënhalve maand (arbeidshof Antwerpen
28 februari 1983, J.T.T., 1984, 312);
–		meerdere maanden (arbeidsrechtbank
Brussel 4 juli 1989, J.T.T., 1990, 102);
–		vijfenhalve maand (arbeidshof Brussel 3 mei
1971, Med. VBO, 1972, 115).
Er dient op te worden gewezen dat het louter
protesteren tegen een eenzijdige wijziging
van de arbeidsvoorwaarden niet voldoende
is. In het geval van een eenzijdige wijziging
van een essentiële arbeidsvoorwaarde door
de werkgever oordeelde het Hof van Cassatie
dat de voortzetting van de arbeidsprestaties
door de werknemer buiten de termijn die
noodzakelijk is om stelling in te nemen ten
opzichte van de wijzigingen, dient te worden
beschouwd als een verzaking aan het recht de
verbreking van de arbeidsovereenkomst in te
roepen, zelfs al heeft de werknemer het nodige
voorbehoud gemaakt (Cass. 7 januari 1980,
J.T.T., 1981, 13). Hieruit moet worden afgeleid dat
het louter versturen van ingebrekestellingen
aan het adres van de andere partij niet
voldoende is. Op termijn dient men de gepaste
conclusies te trekken, en de verbreking vast te
stellen.

–		twee werkdagen (arbeidshof Luik 17 maart
1983, Jur. Liège, 1983, 320);
–		drieënhalve week (arbeidshof Brussel
27 april 1982, Soc. Kron., 1983, 186);
–		één maand en acht dagen (arbeidshof
Brussel 17 oktober 1973, Med. VBO, 1975,
1280).
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01 overdracht
van onderneming.
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De overdracht van onderneming kan
verregaande gevolgen hebben voor
de werknemers van de overgedragen
onderneming. Deze problematiek wordt
in België geregeld door cao nr. 32 bis van
7 juni 1985. Deze cao maakt een onderscheid
naargelang de overdracht van onderneming
het gevolg is van een overeenkomst tussen
overdrager en overnemer, of van een overname
van activa na een faillissement. Cao 32bis is de
omzetting in Belgisch recht van een Europese
Richtlijn. Aangezien deze reglementering
dus gestoeld is op Europese wetgeving is er
zeer veel rechtspraak van het Europees Hof
van Justitie over onder andere het begrip
overdracht van onderneming krachtens
overeenkomst en verdient het aanbeveling
om in geval van twijfel over de vraag of een
bepaalde situatie al dan niet gekwalificeerd
moet worden als een overdracht van
onderneming, deze Europese rechtspraak te
raadplegen.
voorafgaande bemerking
De eerste verplichting van de overdragende
onderneming en de overnemer bestaat erin
de overlegorganen van de onderneming
te informeren en te consulteren over het
voornemen tot overdracht van onderneming.

Krachtens cao nr. 9 van 9 maart 1972
wordt de ondernemingsraad geïnformeerd
en geconsulteerd over de gevolgen van
een overdracht of reorganisatie van de
onderneming, en dit voorafgaand aan de
overdracht. In ondernemingen zonder
ondernemingsraad geldt deze verplichting ten
aanzien van de vakbondsafvaardiging.
De verplichting tot informatie en
consultatie rust zowel op de overdrager
als op de overnemer. De werkgever die zijn
verplichtingen niet nakomt, is strafbaar.
In ondernemingen zonder ondernemingsraad
of vakbondsafvaardiging moet het CPBW
geïnformeerd en geconsulteerd worden over
de overdracht. Is er ook een CPBW dan dienen
de werknemers zelf geïnformeerd te worden
door de werkgever. In dat geval rust op de
werkgever geen consultatieverplichting. De
werknemers moeten geïnformeerd worden
over volgende onderwerpen:
•		de datum of de voorgenomen datum van de
overgang;
•		in geval van faillissement, de datum of de
voorgenomen datum van de overname van
activa;
•		de redenen van die overgang of van die
overname van activa;
•		de juridische, economische en sociale
gevolgen van die overgang of van die
overname van activa voor de werknemers;
•		de ten aanzien van de werknemers
overwogen maatregelen.

01 overdracht krachtens
overeenkomst
Cao nr. 32 bis is van toepassing bij iedere
wijziging van werkgever die het gevolg is
van om het even welke overgang van een
onderneming of van een gedeelte ervan
krachtens overeenkomst.
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De ruime interpretatie die aan deze definitie
gegeven wordt, maakt dat er veel sneller sprake
is van overdracht van onderneming dan men
op het eerste gezicht zou durven vermoeden.
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Op grond van de rechtspraak van het Hof
van Justitie wordt het begrip onderneming
zeer ruim gedefinieerd: het omvat elke
duurzaam georganiseerde economische
entiteit, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze
waarop zij wordt gefinancierd. Vormt een
dergelijke eenheid, elk geheel van personen
en elementen waarmee een economische
activiteit met een eigen doelstelling kan
worden uitgeoefend en dat voldoende
gestructureerd en zelfstandig is.
Zo moet de bescherming van cao nr. 32 bis
in bepaalde gevallen ook worden verzekerd
wanneer slechts één enkele werknemer door
de overdracht wordt getroffen. Hetzelfde geldt
wanneer het overgedragen onderdeel van de
onderneming zich slechts met bijkomstige
activiteiten bezighoudt. Ondernemingen die
besluiten hun bijkomstige activiteiten, zoals het
bedrijfsrestaurant of de reiniging van

de gebouwen, uit te besteden, lopen zo het
risico onder de toepassing van cao nr. 32 bis
te vallen. Vereist is wel dat het overgedragen
onderdeel zijn economische identiteit behoudt
binnen de overnemende onderneming. Dit
impliceert minstens dat dezelfde activiteit
wordt voortgezet door de overnemer, al
oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest
van 28 januari 2013 dat geenszins is vereist
dat de overnemer de bedoeling heeft de
overgenomen economische activiteit op
duurzame wijze voort te zetten.
Controleer ook altijd of er binnen het
toepasselijk paritair comité geen sectorale
bepalingen zijn met betrekking tot overdracht
van onderneming. Dat is bijvoorbeeld het
geval in het P.C. 121 voor de schoonmaak, P.C.
302 voor het hotelbedrijf en P.C. 317 voor de
bewakings- en/of toezichtsdiensten.

A. wie is beschermd?
Beschermd zijn de werknemers die:
–		op het moment van de overdracht
krachtens een arbeidsovereenkomst of een
leerovereenkomst arbeid verrichten;
–		anders dan krachtens een
arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten
onder het gezag van een andere persoon.
		(Op grond van Europese rechtspraak is ook
de werknemer beschermd die kort vóór
de overdracht ontslagen werd wegens de
overdracht.)

Vereist is bovendien dat de werknemer
werkzaam was voor minstens 50% van
zijn arbeidstijd in de afdeling die wordt
overgedragen. Een werknemer uit de
boekhouding, die bijvoorbeeld maar 20% van
zijn arbeidstijd werkt voor de overgedragen
afdeling, en de rest van zijn arbeidstijd voor
andere afdelingen, zal uiteindelijk niet worden
overgedragen met de verkochte afdeling.

B. hoe zijn de werknemers beschermd?
Krachtens cao nr. 32 bis dient de overnemer
de rechten en verplichtingen over te nemen
die voor de overdrager voortvloeien uit de
arbeidsovereenkomsten die bestaan op het
tijdstip van de overdracht. Uit deze regel
kunnen de volgende principes worden afgeleid:
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a. de overdracht is geen reden tot ontslag
De overdracht kan door de overgedragen
werknemer niet worden ingeroepen om een
einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst,
tenzij de overdracht een aanmerkelijke
wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten
nadele van de werknemer ten gevolge heeft.
In dat geval wordt de overeenkomst geacht
verbroken te zijn door toedoen van de nieuwe
werkgever-overnemer.
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De werknemers van de overgedragen
ondernemingen of het onderdeel ervan
mogen niet ontslagen worden louter wegens
de overdracht. Het ontslagverbod geldt zowel
voor de overdragende werkgever als voor de
overnemer. Cao 32bis bepaalt evenwel geen
beschermingsperiode en ook geen sanctie
als er een inbreuk wordt gepleegd op het
ontslagverbod. De ontslagen werknemer zou
wel een schadevergoeding op grond van het
burgerlijk recht kunnen vorderen, maar dan
moet hij bewijzen dat er een fout werd begaan
waardoor hij schade heeft geleden, andere
dan de schade die reeds gedekt wordt door de
opzeggingsvergoeding/opzeggingstermijn.
Vaak wordt de vraag gesteld of een werknemer
zich kan verzetten tegen de overdracht
van zijn overeenkomst. In principe kan dat
niet. Bij een overdracht van overeenkomst
wordt de arbeidsovereenkomst automatisch
overgedragen. Daarvoor is geen toestemming
van de werknemer nodig en hoeft er zelfs geen
bijlage bij de arbeidsovereenkomst te worden
gesloten. Indien de nieuwe werknemer niet
wil werken voor de overnemer dan kan hij zelf
ontslag nemen. Het kan echter ook zijn dat
de werknemer niet verder wil werken voor de
overnemer omdat zijn arbeidsvoorwaarden
eenzijdig en in belangrijke mate werden
gewijzigd. In dat geval is er sprake van ontslag
door de overnemer en zal deze laatste mogelijk
een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn
aan de overgenomen werknemer.

Loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen niet
eenzijdig gewijzigd worden door de nieuwe
werkgever. Wijzigingen in onderling overleg
tussen werknemer en overnemer zijn wel
mogelijk.
Om te vermijden dat men met elke
werknemer afzonderlijk een overeenkomst
moet ondertekenen, kan de overnemer zijn
toevlucht zoeken tot het onderhandelen over
een cao op ondernemingsniveau. Als deze cao
neergelegd wordt op het ministerie van Arbeid
en Tewerkstelling, is zij tegenstelbaar aan alle
werknemers.
–		De overnemer moet de collectieve
arbeidsovereenkomsten waardoor de
overdrager gebonden was, eerbiedigen tot
zij ophouden uitwerking te hebben.
–		Het arbeidsreglement wordt niet als zodanig
overgenomen. De overnemer zal derhalve
de bepalingen waarop hij zich wenst te
beroepen, moeten introduceren in zijn eigen
arbeidsreglement. Hiertoe moet de normale
procedure gevolgd worden.
–		de rechten van de werknemers
die voortspruiten uit de stelsels
inzake ouderdoms-, overlevings- en
invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit
hoofde van aanvullende regimes van sociale
voorzieningen worden niet overgedragen op
grond van cao 32bis.
c. bestaande schulden

b. de arbeidsvoorwaarden
–		De individuele arbeidsovereenkomst
wordt overgedragen in de staat waarin zij
zich bevindt. Opmerkelijk is dat hiervoor
formeel geen nieuwe arbeidsovereenkomst
moet worden afgesloten, maar dat de
oude arbeidsovereenkomst gewoon
geaccepteerd moet worden door de
overnemer, ook al staat zijn naam niet op de
overeenkomst. Ook dient de overnemer de
bij de overdrager opgebouwde anciënniteit
over te nemen.
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Overdrager en overnemer zijn in solidum
(hoofdelijk) gehouden tot betaling van de
op het tijdstip van de overgang bestaande
schulden die uit de arbeidsovereenkomsten
voortvloeien.

342

C. het lot van de overlegorganen na de overdracht van
onderneming
a. wat betreft de ondernemingsraad en het CPBW b. wat betreft de vakbondsafvaardiging
Het lot van deze overlegorganen is gelinkt aan
dat van de overgedragen onderneming (of het
overgedragen deel ervan):
i)

ii)

Eerste hypothese: de overlater
+ de overnemer hebben een OR
en/of een CPBW
– Als de overgedragen onderneming
of het overgedragen gedeelte van
een onderneming haar autonomie
behoudt na de overdracht, dan blijft
het overlegorgaan verder fungeren.
De overlegorganen van beide
ondernemingen fungeren naast en los
van elkaar.
– In het andere geval wordt het orgaan
gefusioneerd met het bestaande
orgaan in de overnemende
onderneming. Alle gekozen leden
zetelen samen tot aan de volgende
sociale verkiezingen.

Voor de vakbondsafvaardiging gelden
soortgelijke regels. Blijft de autonomie
van de overgedragen onderneming of het
overgedragen gedeelte behouden, dan blijven
de vakbondsafgevaardigden hun mandaat
verder uitoefenen tot op het ogenblik dat het
normaal zou verstrijken.
Vervalt de autonomie, dan moet de
vakbondsafvaardiging binnen zes maanden
volgend op de overdracht opnieuw worden
opgericht. De afgevaardigden voeren hun
taak verder uit tot op het moment van de
wedersamenstelling.
De afgevaardigden zijn beschermd tegen
ontslag tot op het moment dat de nieuwe
vakbondsafvaardiging wordt samengesteld
of, als de afgevaardigde niet werd herkozen,
tot aan het einde van de conventioneel
vastgestelde duur van het mandaat.

Tweede hypothese: enkel het
overgenomen bedrijf heeft een OR
en/of een CPBW
Als de overnemende onderneming
niet over een overlegorgaan beschikt,
en de overgedragen onderneming
behoudt haar autonomie, dan zal het
overlegorgaan blijven functioneren in
de overnemende onderneming. Wordt
de autonomie niet behouden, dan blijft
het orgaan fungeren tot de volgende
sociale verkiezingen.

let op!
Als bij de overname leden van het CPBW en/of
de OR worden overgedragen, of niet-verkozen
kandidaten, dan behouden die integraal hun
bescherming na de overname bij de nieuwe
werkgever. Deze bescherming geldt tot aan de
volgende sociale verkiezingen.
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02 overdracht in geval van
overname van activa
na faillissement
Cao nr. 32 bis is eveneens van toepassing
bij overname van werknemers ingevolge de
gehele of gedeeltelijke overname van activa
van een failliete onderneming, op voorwaarde
dat de overname gebeurt binnen een termijn

van twee maanden vanaf de datum van het
faillissement. De termijn van twee maanden
kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot
uiterlijk 6 maanden.

A. welke werknemers worden beschermd?
De cao is van toepassing op de werknemers:
–		die op het ogenblik van het
faillissement nog gebonden zijn door
een arbeidsovereenkomst of een
leerovereenkomst of die ontslagen werden
tijdens de periode van één maand die de
datum van het faillissement voorafgaat,

op voorwaarde dat zij recht hebben op
een verbrekingsvergoeding en dat die
vergoeding hun nog niet werd uitbetaald;
– die door de overnemer opnieuw worden
aangenomen binnen een termijn van zes
maanden na de overname van activa.

B. de principes van cao nr. 32 bis
a. de vrije keuze van de kandidaat-werkgever
en de werknemer

b. het lot van de arbeidsvoorwaarden
Individuele arbeidsvoorwaarden

Anders dan in het geval van een conventionele
overdracht kiest de kandidaat-werkgever na
het faillissement zelf welke werknemers hij
wenst over te nemen. Uit dit principe volgt dat
de beschermde werknemer niet kan eisen dat
hij bij voorkeur zou worden aangenomen. Alle
werknemers staan op gelijke voet.
Ook de werknemer kiest vrij of hij al dan niet
in dienst zal treden van de overnemer. Zijn
weigering heeft geen enkele invloed op de
rechten die de werknemer heeft ten overstaan
van de overdragende onderneming, zoals de
verbrekingsvergoeding, de eindejaarspremie …
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Het staat de overnemer vrij om de individuele
arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Zo kan
de overnemer een nieuwe proeftijd laten
opnemen in de arbeidsovereenkomst. Hij is niet
gebonden door de rechten en verplichtingen
van de overdrager.
Een uitzondering op dit principe geldt voor
de anciënniteit die de werknemer verworven
heeft bij de overdrager. De verworven
anciënniteit moet door de overnemer
geëerbiedigd worden. Slechts wanneer de
arbeidsovereenkomst met de overnemer
een einde neemt tijdens de proeftijd,
moet er met de anciënniteit geen rekening
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worden gehouden en kunnen de verkorte
opzeggingstermijnen van de proeftijd
toegepast worden.

van een collectieve onderhandelingsprocedure
tussen de kandidaat-werkgever en de
vertegenwoordigers van de werknemers.

collectieve arbeidsvoorwaarden

Collectief bedongen arbeidsvoorwaarden
vloeien voort uit collectieve
arbeidsovereenkomsten. Collectief toegepaste
arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op
alle werknemers of op sommige categorieën,
ondanks het feit dat zij niet voortvloeien uit
collectieve arbeidsovereenkomsten.

Bij de vorige werkgever collectief bedongen
of collectief toegepaste arbeidsvoorwaarden
blijven ten aanzien van de nieuwe werkgever
behouden, onder voorbehoud van wijzigingen
bij gemeenschappelijk akkoord in het kader

c. het lot van de overlegorganen
De ondernemingsraad en het CPBW blijven
fungeren onder dezelfde voorwaarden die
gelden voor de conventionele overdracht.
Het aantal zetelende leden staat steeds in
verhouding tot het aantal werknemers dat
overgenomen werd door de overnemer.
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deel 4

het einde van
de arbeidsovereenkomst.
terug naar inhoud variabel !!!
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01 voorafgaande vraag: is de
werknemer beschermd?
A. inleiding: essentiële problematiek
Vooraleer men iemand wenst te ontslaan, dient Als men iemand ontslaat zonder te beseffen dat
men zeer zorgvuldig na te gaan of de betrokken hij beschermd is, dan kan dit niet alleen zware
werknemer al dan niet beschermd is.
financiële gevolgen hebben, het kan ook leiden
tot verzuurde relaties met de sociale partners in
Op dit punt begint het Belgische arbeidsrecht
het bedrijf.
een echt mijnenveld te worden, want er is een
hele waaier van beschermingsstatuten, die
Het is dus een problematiek die absolute
alsmaar groeit.
aandacht vereist.

B. een overzicht van de beschermingsstatuten
Een ontslagbescherming wordt wettelijk
toegekend aan werknemers omdat zij zich in
een bijzondere situatie bevinden, zoals een
zwangere werkneemster of omdat zij een
bijzondere functie uitoefenen, zoals onder
meer de vakbondsafgevaardigden.
Voor bepaalde werknemers met een dergelijke
ontslagbescherming verbiedt de wet dat hun
werkgever enige handeling zou stellen die
ertoe leidt dat de overeenkomst eenzijdig
verbroken wordt tijdens de duurtijd van de
bescherming. Voor een andere categorie van
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werknemers is ontslag door de werkgever wel
mogelijk, op voorwaarde dat hij aantoont dat
het ontslag niets te maken heeft met de reden
waarvoor de ontslagbescherming geldt (bv.
een zwangerschap).
In wat volgt, wordt een overzicht gegeven
van de verscheidene beschermde
werknemers, de aanvang en het einde van
hun ontslagbescherming en de sancties die
van toepassing zijn als de werkgever toch ten
onrechte tot ontslag zou overgaan.
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overzicht beschermingsstatuten
Beschermde
werknemers

begin
beschermingsperiode

einde
beschermingsperiode

reden tot ontslag

sancties

I. Zwangere
werkneemster

Te beginnen de dag
waarop de
werkneemster haar
werkgever op de
hoogte brengt van
haar zwangerschap

Na verloop van de
maand (van dag tot
dag) die volgt op
het einde van de
zwangerschapsrust
(15 – 17 weken)

Reden vreemd aan
zwangerschap

Opzeggingsvergoeding/ beschermingsvergoeding gelijk aan
6 maanden loon

II. Werkneemster
met recht op
borstvoedingspauze

Vanaf het tijdstip
waarop de werkgever
geïnformeerd wordt
over de uitoefening
van het recht
zijnde in principe
2 maanden
voordien

Na het verloop van
een maand die aanvangt op de dag na
het verstrijken van de
geldigheid van het
laatst voorgelegde
attest of van het
laatst verkregen
geneeskundig getuigschrift dat het recht
op borstvoedingspauze bevestigt

Reden die geen
verband houdt met
fysieke toestand
als gevolg van de
borstvoeding en/of
het afkolven van
melk

Opzeggingsvergoeding/
beschermingsvergoeding gelijk
aan 6 maanden loon

De borstvoedingspauze duurt een half uur. Wie minder dan 7.30 uur per dag werkt, heeft recht op één pauze.
Wie minstens 7.30 uur werkt, mag er twee nemen.

III. Werknemer die
vaderschapsverlof
/geboorteverlof geniet

Zodra de werkgever
op de hoogte is van
de aanvraag tot
vaderschapsverlof/
geboorteverlof

3 maanden na
kennisgeving van
opname van het
vaderschapsverlof/
geboorteverlof

Reden die vreemd
is aan aanvraag
van vaderschapsverlof/geboorteverlof

Opzeggingsvergoeding/
beschermingsvergoeding gelijk
aan 3 maanden
loon

IV. Werknemer
die opmerkingen
heeft gemaakt in
het register bij de
aanplakking
van het ontwerp
van arbeidsreglement

Zodra de werknemer
opmerkingen heeft
geschreven in het
register in verband
met de toepassing
van een langere
recuperatieperiode
voor overschrijdingen
van de arbeidstijd of
van een stelsel met
een flexibel
arbeidsrooster

6 maanden nadat de
opmerkingen in het
register werden
geschreven

Reden die geen
verband houdt met
inschrijven
opmerkingen in
personeelsregister

Opzeggingsvergoeding/
beschermingsvergoeding gelijk
aan 6 maanden loon

V. Werknemer die
de gelijkheid qua
loon tussen
mannen en
vrouwen opeist of
gelijkheid van
behandeling

- Aanvangend op de
dag van indiening
van een klacht bij
de werkgever of bij
de sociale inspectie
- Aanvangend op de
dag van inleiding van
een rechtszaak

- 12 maanden na
het indienen van de
klacht
- 3 maanden na de
datum waarop het
vonnis definitief
wordt

Reden die vreemd is
aan indienen klacht

Bij weigering tot
reïntegratie: opzeggingsvergoeding/
beschermingsvergoeding gelijk aan
6 maanden loon of
vergoeding overeenstemmend met
het werkelijke loonverlies
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Toestand van de
werknemer

beschermingsperiode
begin

beschermingsperiode ontslag mogelijk
einde

sancties

VI. Werknemer
met politiek verlof

Te beginnen op de
dag van ontvangst
van de aangetekende
brief waarbij de
werknemer bekendmaakt dat hij kandidaat is voor een
politiek mandaat.
Deze kennisgeving
moet gebeuren
binnen 6 maanden
die aan de verkiezing
voorafgaan

- 3 maanden na de
verkiezingen voor
kandidaten die
niet verkozen
werden
- 6 maanden na het
einde van het
mandaat voor
verkozen kandidaten

Reden die vreemd is
aan kandidaatstelling

Opzeggingsvergoeding/
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

VII. Werknemer
bedreigd door
nieuwe
technologieën

Te beginnen op de
dag waarop de
informatie aan de
werknemer
doorgegeven moet
worden hetzij 3
maanden voor de
invoering van de
nieuwe technologie

3 maanden na de
effectieve
inwerkingstelling
van de nieuwe
technologie

Reden die vreemd is
aan invoering nieuwe
technologieën

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
3 maanden loon

VIII. Werknemer
die de
beroepsloopbaan
volledig of gedeeltelijk
onderbreekt

Te beginnen op de
dag waarop de
toestemming van de
werkgever over de
schorsing van de
overeenkomst gegeven moet worden of
vanaf de periode van
3 maanden die voorafgaat aan het begin
van de schorsing als
deze werd aangevraagd ter toepassing
van een cao

3 maanden na het
einde van de volledige
of gedeeltelijke
schorsingsperiode

Reden die geen
verband houdt met
aanvraag tot
loopbaanonderbreking

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

IX. Werknemer die
verlof neemt om
iemand bij te staan
met palliatieve
verzorging, om een
zwaar zieke persoon
bij te staan of te
verzorgen, of om
een kind op te
voeden

Te beginnen op de
dag van de aanvraag

3 maanden na het
einde van het verlof

Reden die geen
verband houdt met
aanvraag van verlof

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon
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Toestand van de
werknemer

beschermingsperiode
begin

beschermingsperiode ontslag mogelijk
einde

sancties

X. Werknemer die
zijn recht op
tijdskrediet
uitoefent

Vanaf het tijdstip
waarop de schriftelijke
aanvraag tot
uitoefening van het
recht op tijdskrediet
wordt ingediend.
Dit is ten vroegste 3
of 6 maanden
(naargelang de
onderneming meer
dan 20 werknemers,
of 20 werknemers en
minder in dienst
heeft) voor
de gewenste
inwerkingtreding

3 maanden na de
periode van
volledige schorsing
of van vermindering
van de arbeid
(eventueel uitstel
valt hier eveneens
onder). Bij weigering
door de werkgever (in
ondernemingen
met 10 of minder
werknemers),
loopt de bescherming
af 3 maanden na de
datum waarop de
weigering werd
meegedeeld

Reden waarvan aard
en oorsprong vreemd
zijn aan aanvraag tot
tijdskrediet

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

XI. Werknemer die
recht heeft op
educatief verlof

Te beginnen op de
dag waarop de
werknemer zijn
aanvraag voor
educatief verlof
meedeelt aan zijn
werkgever

Na afloop van de
opleidingsperiode

Reden die vreemd is
aan aanvraag
tot educatief verlof

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
3 maanden loon

XII. Werknemer
die recht heeft
over te schakelen
naar een deeltijdse
arbeidsovereenkomst

Te beginnen vanaf
de derde maand
die voorafgaat
aan de overgang
naar een deeltijdse
arbeidsovereenkomst

3 maanden na de
overgang naar
een deeltijdse
arbeidsovereenkomst

Reden die vreemd is
aan de overgang naar
arbeidsovereenkomst
voor deeltijdse
arbeid

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

XIII. werknemer
die overschakelt
op een regeling
met nachtarbeid,
maar die wil
terugkeren naar
een dagregeling

Te beginnen op de
datum waarop de
werknemer
kennisgeeft van een
opzegging betekend
om een
arbeidsregeling te
beëindigen waarin
nachtarbeid voorkomt

3 maanden na de
hervatting van het
werk in een
regeling van
dagarbeid

Reden die vreemd is
aan het verzoek om
terug te keren naar
een arbeidstijdregeling zonder
nachtprestaties

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

XIV. werknemer
die recht heeft op
ouderschapsverlof

Op de datum van de
schriftelijke kennisgeving door de
werknemer, dat wil
zeggen op zijn
vroegst 3 maanden
voor de periode van
ouderschapsverlof
ingaat

3 maanden na het
ouderschapsverlof

Reden vreemd aan
aanvraag tot dit
ouderschapsverlof

Opzeggingsvergoeding /
beschermingsvergoeding overeenstemmend met
6 maanden loon

XV. Vakbondsafgevaardigden

Vanaf de verkiezing
ofwel het ogenblik
van de kennisgeving
van de de aanstelling

Na afloop van het
mandaat

Reden vreemd aan
uitoefenen mandaat

Opzeggingsvergoeding /
beschermingsvergoeding overeenstemmend met
1 jaar loon of meer als
sectorale cao!

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst

Dringende reden +
onder voorwaarde
van naleving vormvereisten voorzien
in sectorale cao/
cao nr. 5
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Toestand van de
werknemer

beschermingsperiode
begin

beschermingsperiode ontslag mogelijk
einde

XVI. Kandidaatlid of
lid van een ondernemingsraad en/
of van een comité
voor preventie en
bescherming op het
werk

Te beginnen op de
30e dag voorafgaand
aan de aanplakking
van de datum van de
sociale verkiezingen
(X-30)

- Voor de effectieve
en plaatsvervangende leden evenals
voor de niet-verkozen kandidaten
die hun kandidatuur
voor de 1ste maal
voordroegen: op
datum van de
aanstelling van de
kandidaten verkozen
door de volgende
verkiezingen
- Voor kandidaten
die bij twee of meer
opeenvolgende
kandidaturen niet
verkozen werden: 2
jaar vanaf de datum
van aanplakking
van de uitslag
der verkiezingen
Opmerking: Als het
personeelsbestand
de inrichting van
verkiezingen niet
rechtvaardigt, neemt
de bescherming een
einde na de 1e dag
van de verkiezingsperiode door de
Koning bepaald

XVII.
preventieadviseur

Tijdens periode van
uitoefening
van functie
preventieadviseur

sancties

- Economische of
technische reden van
te voren erkend
+ door het paritair
comité / de NAR

Wordt de re-integratie geweigerd, dan
wordt een vergoeding
uitbetaald waarvan
het bedrag als volgt
wordt opgedeeld:
- Dringende reden van - een veranderlijk
te voren erkend door
gedeelte gelijk aan
de arbeidsgerechten
het brutoloon voor de
periode die nog loopt
tot het einde van het
+ onder voorwaarde
mandaat;
van naleving van
- een forfaitair gedeelstrikte procedures
te gelijk aan 2 jaar
Wet 19 maart 1991
brutoloon als de werkvan de leden die
nemer minder dan 10
het personeel verjaar anciënniteit heeft;
3 jaar brutoloon als de
tegenwoordigen bij
werknemer tussen 10
verkiezingen waaren 20 jaar anciënniteit
van de werknemer
heeft; 4 jaar brutoloon
kandidaat was
als de werknemer 20
jaar en meer anciënniteit heeft

Dringende reden,
sluiting, collectief
ontslag, wanneer
preventieadviseur
zelf overeenkomst
beëindigt.

Beschermingsvergoeding gelijk aan normale loon 2 jaar (minder
dan 15 jaar dienst als
preventieadviseur);
3 jaar (15 of meer jaren dienst als preventieadviseur)

Een preventieadviseur kan slechts worden ontslagen om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om
redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen en voor zover het CPBW zijn voorgaand
akkoord heeft gegeven, dan wel eventueel de arbeidsrechtbank.
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Toestand van de
werknemer

beschermingsperiode
begin

XVIII. Klacht in
kader
discriminatiewet
Wet 10 mei 2007

Gedurende 12 maanden vanaf neerlegging
gemotiveerde klacht
OF Vanaf instelling
rechtsvordering
tot 3 maanden
na het in kracht van
gewijsde gaan van
het vonnis

beschermingsperiode ontslag mogelijk
einde

XIX. Klacht in
kader Pestwet
Wet 10 januari
2007

sancties

Reden die vreemd is
aan indienen van
klacht of instellen
rechtsvordering

Opzeggingsvergoeding/
Extra beschermingsvergoeding gelijk aan
6 maanden loon of
gelijk aan werkelijk
geleden schade

Reden die vreemd is
aan indienen van
klacht of instellen
van rechtsvordering
in kader

Opzeggingsvergoeding /
Beschermingsvergoeding Pestwet
gelijk aan 6 maanden
loon of gelijk aan
werkelijk geleden
schade

Vanaf het indienen van een verzoek tot formele psychosociale interventie tot 12 maanden na de ontvangst van het
verzoek tot psychosociale interventie of 3 maanden na het in kracht van gewijsde gegane vonnis.
XX
Werknemer die adoptieverlof geniet
De werkgever mag een werknemer die gebruik maakt van
zijn recht op adoptieverlof niet ontslaan gedurende een
periode die ingaat twee maanden voor de opname van dit
verlof en eindigt één maand na het einde ervan
Redenen die vreemd zijn aan de opname van het
adoptieverlof.
Opzeggingsvergoeding / beschermingsvergoeding gelijk
aan drie maand loon
XXI
a)		de werknemer die een verzoek tot formele psychosociale
interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk indienen bij de
preventieadviseur psychosociale aspecten.
en
b)		de werknemer die een klacht indienen bij de inspectie
van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, om één van
de volgende redenen:
-		De werkgever heeft geen preventieadviseur
psychosociale aspecten aangeduid.
-		De werkgever heeft geen wettige interne procedure
voorzien.
-		Volgens de werknemer heeft de behandeling van het
verzoek tot formele interventie er niet toe geleid dat
een einde werd gesteld aan de feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
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-		Volgens de werknemer werd de interne procedure niet
wettig toegepast.
en
c)		de werknemer die een klacht indienen bij de
politiediensten, bij het Openbaar Ministerie of bij de
onderzoeksrechter, om één van de dezelfde redenen als
voor een klacht bij de bij de inspectie van het Toezicht op
het Welzijn op het Werk of wanneer de interne procedure
niet geschikt is, gelet op de ernst van de feiten waarvan
de werknemer het voorwerp is geweest.
en
d)		de werknemer die een rechtsvordering instelt met het
oog op het laten gelden van hun rechten in het kader van
de bescherming tegen geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk;
en
e)		de werknemer die optreed als getuigen in het kader van
het onderzoek van een verzoek tot formele psychosociale
interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk en zij die
optreden als getuigen in rechte.
Aanvang van de bescherming: De bescherming begint
te lopen vanaf de inontvangstneming van het verzoek
tot formele psychosociale interventie voor feiten van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag door de
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preventieadviseur psychosociale aspecten of
vanaf de inontvangstneming van de klacht door
de inspectie, de politiediensten, het Openbaar
Ministerie of de onderzoeksrechter.

Reden die vreemd zijn aan het verzoek tot
formele psychosociale interventie voor feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk

Einde van de bescherming: 12 maanden na:

Als de werkgever de beschermde
werknemer ontslaat of eenzijdig zijn
arbeidsvoorwaarden wijzigt, kan de
werknemer of de werknemersorganisatie
waarbij hij is aangesloten zijn re-integratie in
de onderneming of instelling vragen onder
de voorwaarden die bestonden voor de
beëindiging of de wijziging.

- de inontvangstneming van het verzoek tot
interventie,
- het ontvangen van de externe klacht,
- of de getuigenis;
of vanaf de instelling van de rechtsvordering
door de werknemer tot drie maanden na het in
kracht van gewijsde gaan van het vonnis.

Beschermingsvergoeding: zes maanden loon
ofwel de werkelijk door de werknemer geleden
schade.

C. enkele kanttekeningen bij bepaalde
beschermingsstatuten
a. kandidaten bij sociale verkiezingen voor
ondernemingsraad en/of preventiecomité
In de praktijk gebeuren het vaakst onachtzaamheden met betrekking tot de kandidaten
bij sociale verkiezingen. Men beseft immers
vaak niet dat een bepaalde werknemer deze
bescherming geniet, en ontslaat de betrokkene
zomaar.
Nochtans genieten deze kandidaten dezelfde
bescherming als effectief verkozenen (met
uitzondering van kandidaten die een tweede
opeenvolgende keer niet verkozen zijn, en zo
slechts twee jaar beschermd zijn).
De redenen waarom hier vaak onachtzaamheden gebeuren, is dat sociale verkiezingen
maar om de vier jaar plaatshebben, en men na
enige jaren compleet vergeten is dat iemand
enkele jaren terug ooit kandidaat was. Het
verdient dus een absolute aanbeveling om
in het dossier van elke kandidaat een zeer
duidelijke notitie te zetten dat de betrokkene
beschermd is.
b. zwangere werkneemsters
Een zwangere werkneemster mag worden
ontslagen tijdens haar zwangerschap onder de
absolute voorwaarde dat het ontslag niets te
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maken heeft met de zwangerschap.
Bij analyse van de rechtspraak ziet men dat de
arbeidsgerechten zeer streng de hand houden
aan deze voorwaarde. Dit zelfs in situaties waar
op het eerste gezicht het ontslag sowieso
niets te maken heeft met de zwangerschap,
bijvoorbeeld in geval van collectief ontslag of
tijdens de proefperiode. Het is dan ook absoluut
aan te raden zelfs in dergelijke situaties een
zeer grondige motivering te hebben voor de
redenen waarom men de werkneemster wenst
te ontslaan.
c. praktische conclusie
Deze lawine aan beschermingen leidt ertoe
dat men vanuit HR-oogpunt gewoon verplicht
wordt bij problemen met een werknemer te
grijpen naar het sturen van gemotiveerde
ingebrekestellingen. Op die manier kan
men later aantonen dat een ontslag niets te
maken heeft met een inmiddels opgetreden
bescherming.
Tevens verdient het de voorkeur over de jaren
heen objectieve evaluaties bij te houden
met duidelijke vermelding van positieve en
negatieve elementen. Zo zal men kunnen
aantonen dat een bepaald ontslag uiteindelijk
noodzakelijk was, en niets te maken heeft met
enig beschermingsstatuut.
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02 beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
door opzegging of verbreking
A. algemeen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is
een handeling waarbij de ene partij aan de
andere partij ter kennis brengt dat zij besloten
heeft een einde te maken aan de tussen hen
bestaande arbeidsovereenkomst. In normale
omstandigheden (dus onder meer buiten het

geval van een ontslag om dringende reden)
kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur slechts een einde nemen na het verstrijken
van een opzeggingstermijn of na een
onmiddellijke verbreking met betaling van een
opzeggingsvergoeding.

B. opzegging van de arbeidsovereenkomst
a. filosofie van de opzeggingstermijn

•		geschrift met vermelding van het begin
en de duur van de opzeggingstermijn

De filosofie van de opzeggingstermijn na
opzegging door de werkgever, is dat een
		Zo dient de opzegging, op straffe van
werknemer de kans en de tijd moet krijgen
nietigheid, schriftelijk te gebeuren en moet
een andere betrekking te zoeken. Wanneer de
dit geschrift naast de kennisgeving van de wil
werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt
tot beëindiging ook het begin en de duur van
met toekenning van een opzeggingstermijn, stelt
de opzeggingstermijn vermelden. Er wordt
deze opzeggingstermijn de werkgever in staat
bewust niet gekozen om de einddatum van de
tijdig een vervanger te vinden.
opzeggingstermijn te vermelden, aangezien
de opzeggingstermijn geschorst kan
b. vormvereisten
worden (o.a. in geval van opzegging door de
werkgever bij ziekte of ongeval van gemeen
De opzegging betekent dus eigenlijk niets anders
recht, arbeidsongeval of beroepsziekte,
dan de kennisgeving door de ene partij aan de
zwangerschap en bevalling, militaire of
andere van haar wil om de arbeidsovereenkomst
daarmee gelijkgestelde verplichtingen,
eenzijdig te beëindigen, na verloop van een
volledige beroepsloopbaanonderbreking,
zekere tijdsruimte. Om de rechtszekerheid niet
jaarlijkse vakantie, slecht weer, economische
in het gedrang te brengen, werden er door de
redenen en voorlopige hechtenis van de
wetgever strikte vormvereisten ingebouwd.
werknemer). Dit brengt met zich dat de
arbeidsovereenkomst nog langer in stand zal
worden gehouden.
		Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet staat,
moet men aannemen dat het opzeggingsschrijven behoorlijk gedateerd dient te zijn.
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praktisch:
Geachte,
Wij melden u hierbij dat wij tot onze
spijt een einde dienen te stellen aan uw
arbeidsovereenkomst, onder beding van een
opzeggingstermijn van ........... maanden/dagen.
De opzeggingstermijn gaat in op ......................................
De rechtspraak is zeer streng voor onduidelijke
aanduidingen van aanvang en duur. Zo is
bijvoorbeeld een loutere verwijzing naar de
‘wettelijke opzeggingstermijn’ ontoereikend.
•		handtekening van de persoon bevoegd tot
ontslaan

werknemer: ofwel per aangetekend
schrijven, dat uitwerking krijgt de derde
werkdag (zaterdag = werkdag, ook al
werkt men dan niet in de onderneming)
na de datum van verzending, ofwel
bij gerechtsdeurwaardersexploot, dat
uitwerking heeft de dag zelf van de
betekening, ofwel door afgifte aan de
werkgever van een geschrift waarbij
het bewijs van de afgifte blijkt uit de
handtekening van de werkgever op het
duplicaat en waarbij de opzegging ook
meteen uitwerking krijgt.
• sanctie indien niet aan de vormvereisten is
voldaan

		De vormvereisten zijn voorgeschreven op
straffe van nietigheid. De gevolgen zijn
verschillend naargelang wie de ongeldige
opzegging geeft:
- Wanneer de opzegging uitgaat van
de werkgever, zijn de vormvereisten
voorgeschreven op straffe van absolute
nietigheid: de werknemer kan de
nietigheid niet dekken. Het feit dat de
werknemer geen bezwaar maakt tegen
de kennisgeving van het geschrift van
•		kennisgeving
hand tot hand, maakt de opzegging
dus nog niet geldig. Belangrijk is
		Hoe het geschrift aan de andere partij dient
dat het ontslag zelf wél standhoudt.
te worden overgemaakt, hangt af van wie de
Het ontslag is op zich immers een
opzegging geeft:
vormeloze rechtshandeling en wordt
- Opzegging uitgaande van de werkgever:
niet aangetast door de nietigheid van
a) ofwel per aangetekend schrijven,
de opzegging. Door de onregelmatige
dat uitwerking krijgt de derde werkdag
beëindiging van het contract, zal er een
(zaterdag = werkdag, ook al werkt
opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn.
men dan niet in de onderneming) na
Zo zal een werknemer die kan bewijzen
de datum van verzending (praktisch
dat hij mondeling werd ontslagen door
betekent dit dat, tenzij er een zondag of
zijn werkgever, aanspraak kunnen
een feestdag tussen zit, het aangetekend
maken op de onmiddellijke verbreking
schrijven ten laatste op woensdag
van de arbeidsovereenkomst, waarbij
verstuurd moet worden wil het de
hij onmiddellijk recht krijgt op een
maandag erop uitwerking hebben,
opzeggingsvergoeding.
aangezien het aangetekend schrijven
- Wanneer de opzegging uitgaat van
pas op zaterdag uitwerking zal hebben
de werknemer, zijn de vormvereisten
(opmerking: als er een feestdag zit
voorgeschreven op straffe van
in de termijn van drie dagen, zal de
relatieve nietigheid: de werkgever
opzegging pas beginnen te lopen vanaf
kan de nietigheid dekken en kan dus
de maandag van de week erop)), b) ofwel
ondanks alles de opzegging impliciet
bij gerechtsdeurwaardersexploot, dat
of expliciet aanvaarden als geldig. Hij
onmiddellijk uitwerking heeft de dag zelf
is hiertoe uiteraard niet verplicht. Dekt
van de betekening.
hij de nietigheid niet, dan is er ook
- Opzegging uitgaande van de
hier sprake van een onregelmatige
		Het geschrift dient te worden ondertekend
door de partij van wie de opzegging
uitgaat. Als dit de werkgever is, dan dient
hijzelf of zijn gemachtigde afgevaardigde
de handtekening te plaatsen. Als
rechtshandeling kan het ontslag het
voorwerp uitmaken van een bijzondere
lastgeving die de lastgever aan de
lasthebber verleent.
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beëindiging die recht geeft op een
opzeggingsvergoeding.

c. aanvang en duur van de opzegging
aanvang van de opzegging
De opzeggingstermijn gaat in de maandag
volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd. Dat die maandag
een feestdag is, heeft geen belang. Rekening
houdend met het principe dat het aangetekend
schrijven waarmee de opzegging ter kennis
wordt gebracht van de andere partij, slechts
uitwerking heeft op de derde werkdag na
de datum van verzending, dient men dus
tijdig op te zeggen als men wenst dat de
opzeggingstermijn op de eerste dag van de
volgende week begint te lopen (namelijk
woensdag, tenzij er een feestdag tussen zit).
In extremis kan men nog altijd een beroep
doen op een gerechtsdeurwaarder, die de
opzeggingstermijn per exploot betekent.
duur van de opzegging
Er dient een onderscheid te worden
gemaakt tussen de duur van de opzegging
van een arbeidsovereenkomst waarvan
de uitvoering reeds begonnen is vóór 1
januari 2014 en de duur van de opzegging
van een arbeidsovereenkomst waarvan de
uitvoering begonnen is na 1 januari 2014.
Dit in het kader van de inwerkingtreding
van de wet betreffende de invoering van
een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzeggingstermijnen en
de carenzdag en begeleidende maatregelen
op 1 januari 2014, dat uniforme wettelijke
bepalingen inzake de duur van de opzegging
voor arbeiders en bedienden invoert.
Aangezien de nieuw ingevoerde bepalingen
met betrekking tot de duur van de opzegging
ook invloed hebben op de duur van de
opzegging voor de arbeidsovereenkomsten
begonnen vóór 1 januari 2014 worden eerst
de nieuwe, algemene regels besproken
die een volledige toepassing kennen op de
arbeidsovereenkomsten begonnen na 1 januari
2014.

opzegging te bepalen. Dit concept wordt
in de wet ook gedefinieerd als zijnde “de
periode gedurende dewelke de werknemer
ononderbroken in dienst is gebleven van
dezelfde onderneming”. Waar men in het
verleden tevens oog had voor het statuut,
de functie en de hoogte van het loon, zal
men nu dus enkel oog moeten hebben
voor de anciënniteit van de werknemer om
de duur van de opzegging te bepalen. De
anciënniteit van de werknemer loopt door tot
op het moment waarop de opzegging ingaat.
Wanneer de opzegging wordt gegeven door
de werkgever komt bovendien de vroegere
ononderbroken periode van tewerkstelling
(een onderbreking van 7 dagen of minder
wordt evenwel gelijkgesteld met een periode
van tewerkstelling als uitzendkracht) die een
werknemer als uitzendkracht heeft verricht
bij de werkgever in de hoedanigheid van
gebruiker, in aanmerking voor de berekening
van de anciënniteit met een maximum van één
jaar. Dit voor zover de aanwerving volgt op de
periode van uitzendarbeid (tussen de twee
periodes wordt evenwel een onderbreking van
7 dagen of minder toegestaan) en de functie
uitgeoefend bij de werkgever identiek is aan
deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend.
a) begin van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst na 1 januari 2014
De duur van de termijn varieert naargelang de
persoon die het ontslag geeft, de werknemer
of de werkgever, en van de verworven
anciënniteit op het ogenblik waarop de
opzeggingstermijn ingaat.
De duur van de termijn is afhankelijk
van wie de opzegging geeft en van de
anciënniteit van de werknemer, verworven
op het ogenblik waarop de opzegging
ingaat. Sinds de inwerkingtreding van het
eenheidsstatuut op 1 januari 2014 gelden
uniforme opzeggingstermijnen voor zowel
arbeiders als bedienden. Het statuut van de
werknemer is dus, in tegenstelling tot vroeger,
van geen belang met betrekking tot de
arbeidsovereenkomsten begonnen vanaf
1 januari 2014, althans voor wat de duur van de
opzegging betreft.

Tevens dient opgemerkt dat tegenwoordig
de anciënniteit van de werknemer het enige
relevante criterium is om de duur van de
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De volgende opzeggingstermijnen waren van toepassing voor opzeggingen die werden betekend
tussen 1 januari 2014 en 30 april 2018:
Anciënniteit

Opzegging uitgaande van
de werkgever

de werknemer

0 tot minder dan 3 maand

2 weken

1 week

3 tot minder dan 6 maand

4 weken

2 weken

6 tot minder dan 9 maand

6 weken

3 weken

9 tot minder dan 12 maand

7 weken

3 weken

12 tot minder dan 15 maand

8 weken

4 weken

15 tot minder dan 18 maand

9 weken

4 weken

18 tot minder dan 21 maand

10 weken

5 weken

21 tot minder dan 24 maand

11 weken

5 weken

2 tot minder dan 3 jaar

12 weken

6 weken

3 tot minder dan 4 jaar

13 weken

6 weken

4 tot minder dan 5 jaar

15 weken

7 weken

5 tot minder dan 6 jaar

18 weken

9 weken

6 tot minder dan 7 jaar

21 weken

10 weken

7 tot minder dan 8 jaar

24 weken

12 weken

8 tot minder dan 9 jaar

27 weken

13 weken

9 tot minder dan 10 jaar

30 weken

13 weken

10 tot minder dan 11 jaar

33 weken

13 weken

11 tot minder dan 12 jaar

36 weken

13 weken

12 tot minder dan 13 jaar

39 weken

13 weken

13 tot minder dan 14 jaar

42 weken

13 weken

14 tot minder dan 15 jaar

45 weken

13 weken

15 tot minder dan 16 jaar

48 weken

13 weken

16 tot minder dan 17 jaar

51 weken

13 weken

17 tot minder dan 18 jaar

54 weken

13 weken

18 tot minder dan 19 jaar

57 weken

13 weken

19 tot minder dan 20 jaar

60 weken

13 weken

20 tot minder dan 21 jaar

62 weken

13 weken

21 tot minder dan 22 jaar

63 weken

13 weken

22 tot minder dan 23 jaar

64 weken

13 weken

23 tot minder dan 24 jaar

65 weken

13 weken

24 tot minder dan 25 jaar

66 weken

13 weken

25 tot minder dan 26 jaar

(steeds +1 week t.a.v. één jaar
anciënniteit minder)

maximaal 13 weken
ongeacht anciënniteit

Bij wet van 26 maart 2018 werden de opzeggingstermijnen die de werkgever moet respecteren
gedurende de eerste 6 maanden anciënniteit als volgt aangepast:
Anciënniteit

0 tot minder dan 3 maand
3 tot minder dan 4 maand
4 tot minder dan 5 maand
5 tot minder dan 6 maand

Opzegging uitgaande van de
werkgever uiterlijk betekend
op 30 april 2018
2 weken
4 weken
4 weken
4 weken
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Opzegging uitgaande van de
werkgever betekend vanaf
1 mei 2018
1 week
3 weken
4 weken
5 weken
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De opzeggingstermijnen voor werknemers met minstens zes maanden anciënniteit bij een
ontslag door de werkgever uit het eenheidsstatuut blijven behouden. Ook de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werknemer wijzigen niet.
Samengevat zien de opzeggingstermijnen die van toepassing zijn voor opzeggingen die worden
vanaf 31 april 2018 er dus als volgt uit:
Anciënniteit

Opzegging uitgaande van
de werkgever

de werknemer

0 tot minder dan 3 maand

1 week

1 week

3 tot minder dan 4 maand

3 weken

2 weken

4 tot minder dan 5 maand

4 weken

2 weken

5 tot minder dan 6 maand

5 weken

2 weken

6 tot minder dan 9 maand

6 weken

3 weken

9 tot minder dan 12 maand

7 weken

3 weken

12 tot minder dan 15 maand

8 weken

4 weken

15 tot minder dan 18 maand

9 weken

4 weken

18 tot minder dan 21 maand

10 weken

5 weken

21 tot minder dan 24 maand

11 weken

5 weken

2 tot minder dan 3 jaar

12 weken

6 weken

3 tot minder dan 4 jaar

13 weken

6 weken

4 tot minder dan 5 jaar

15 weken

7 weken

5 tot minder dan 6 jaar

18 weken

9 weken

6 tot minder dan 7 jaar

21 weken

10 weken

7 tot minder dan 8 jaar

24 weken

12 weken

8 tot minder dan 9 jaar

27 weken

13 weken

9 tot minder dan 10 jaar

30 weken

13 weken

10 tot minder dan 11 jaar

33 weken

13 weken

11 tot minder dan 12 jaar

36 weken

13 weken

12 tot minder dan 13 jaar

39 weken

13 weken

13 tot minder dan 14 jaar

42 weken

13 weken

14 tot minder dan 15 jaar

45 weken

13 weken

15 tot minder dan 16 jaar

48 weken

13 weken

16 tot minder dan 17 jaar

51 weken

13 weken

17 tot minder dan 18 jaar

54 weken

13 weken

18 tot minder dan 19 jaar

57 weken

13 weken

19 tot minder dan 20 jaar

60 weken

13 weken

20 tot minder dan 21 jaar

62 weken

13 weken

21 tot minder dan 22 jaar

63 weken

13 weken

22 tot minder dan 23 jaar

64 weken

13 weken

23 tot minder dan 24 jaar

65 weken

13 weken

24 tot minder dan 25 jaar

66 weken

13 weken

25 tot minder dan 26 jaar

(steeds +1 week t.a.v.
één jaar anciënniteit minder)

maximaal 13 weken
ongeacht anciënniteit

De duur van de opzegging die de werkgever moet respecteren groeit aldus gestaag
gedurende de eerste vijf jaar. Hierna wordt de opzeggingstermijn per jaar anciënniteit steeds
met 3 weken aangedikt. In het 20e anciënniteitsjaar vindt er een scharnierjaar plaats waarin
de opzeggingstermijn slechts met twee weken groeit. Vanaf dat ogenblik komt er per jaar
anciënniteit in de onderneming slechts één week bij de duur van de opzeggingstermijn bij.
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De opzeggingstermijn die de werknemer
moet naleven indien deze ontslag neemt,
bedraagt ongeveer de helft van de
opzeggingstermijn die de werkgever in die
situatie, met een dergelijke anciënniteit, zou
moeten respecteren. Wel geldt er een absoluut
maximum, namelijk 13 weken.
b) begin van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014
De duur van de opzeggingstermijn voor
de werknemers waarvan het begin van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor
1 januari 2014 ligt, bestaat uit twee delen.
Het eerste deel omvat de opzeggingstermijn
conform de anciënniteit op 31 december 2013;
het tweede deel wordt berekend conform de
anciënniteit vanaf 1 januari 2014. De totale
opzeggingstermijn bedraagt vervolgens de
som van beide delen.
1. deel 1: anciënniteit tot 31 december 2013
Het eerste deel is de opzeggingstermijn
die men theoretisch gezien had moeten
respecteren indien de opzegging op 31
december 2013 had plaatsgevonden. Dit deel
van de opzeggingstermijn moet dus berekend
worden aan de hand van de wettelijke,
reglementaire en conventionele regels die op
31 december 2013 van kracht waren.
De wettelijke regels die hieronder uiteengezet
worden, zijn slechts van toepassing in
zoverre er niet conventioneel ten voordele
van de werknemer van is afgeweken (langere
opzegging in geval van ontslag door
werkgever; kortere opzegging in geval van
ontslag door werknemer).
Wat betreft dit eerste deel dient men wel nog
het onderscheid te maken tussen arbeiders en
bedienden.
a. arbeiders
Bij de arbeiders dient men zich vooreerst
de vraag te stellen of de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst begonnen is voor 1
januari 2012 of na 1 januari 2012.
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begin van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2012
Voor de arbeiders tewerkgesteld bij een
werkgever die niet valt onder de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités (bv. arbeiders tewerkgesteld door
de overheid, lokale besturen …) bedraagt de
termijn 28 dagen als de opzegging uitgaat van
de werkgever, en 14 dagen als ze uitgaat van de
werknemer. De termijnen worden verdubbeld
als de werklieden ten minste gedurende
twintig jaar ononderbroken in dienst van de
onderneming zijn geweest.
anciënniteit
werknemer

opzegging
door
werkgever

opzegging
door
werknemer

minder dan
20 jaar

28 dagen

14 dagen

vanaf 20 jaar

112 dagen

28 dagen

Voor de andere arbeiders gelden, indien er
geen sectorale regeling bestaat, de volgende
opzeggingstermijnen:
Deze termijnen gelden eveneens voor contractuelen tewerkgesteld in de openbare sector,
indien de opzegging uitgaat van de werkgever.
anciënniteit
werknemer

opzegging
door
werkgever

opzegging
door
werknemer

minder dan 6
maanden

28 dagen

14 dagen

van 6
maanden tot
5 jaar

35 dagen

14 dagen

van 5 jaar tot
10 jaar

42 dagen

14 dagen

van 10 jaar
tot 15 jaar

56 dagen

14 dagen

van 15 jaar tot
20 jaar

84 dagen

14 dagen

van minstens
20 jaar

112 dagen

28 dagen

In de meeste sectoren zijn er afwijkingen op de
bovenstaande opzeggingstermijnen. Het is dus
uiterst belangrijk per sector na te gaan welke
termijnen gelden.
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begin van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst tussen
1 januari 2012 en 31 december 2013
Ligt het begin van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voor de arbeider na
1 januari 2012 (maar voor 1 januari 2014),
dan gelden de volgende nieuwe wettelijke
opzeggingstermijnen, voor zover er geen
sectorale regeling bestaat.
anciënniteit
werknemer

opzegging
door
werkgever

opzegging
door
werknemer

minder dan
6 maanden

28 dagen

14 dagen

van
6 maanden
tot 5 jaar

40 dagen

14 dagen

van 5 jaar tot
10 jaar

48 dagen

14 dagen

van 10 jaar
tot 15 jaar

64 dagen

14 dagen

van 15 jaar tot
20 jaar

97 dagen

14 dagen

vanaf 20 jaar

129 dagen

28 dagen

anciënniteit

opzegging
door werkgever

van 0 tot 5 jaar

3 maanden

van 5 jaar tot 10 jaar

6 maanden

van 10 jaar tot 15 jaar

9 maanden

van 15 jaar tot 20 jaar

12 maanden

van 20 jaar tot 25
jaar

15 maanden

van 25 jaar tot 30
jaar

18 maanden

van 30 jaar tot 35
jaar

21 maanden

van 35 jaar tot 40
jaar

24 maanden

van 40 jaar tot 45
jaar

27 maanden

Opzegging uitgaande van de bediende:
de voornoemde termijnen worden tot de
helft teruggebracht, zonder dat de
opzeggingstermijn meer mag bedragen dan
drie maanden.
anciënniteit

opzegging
door werkgever

van 0 tot 5 jaar

1,5 maanden

van 5 jaar en meer

3 maanden

tip!
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
publiceerde op haar website een handig
overzicht van alle (afwijkende) sectorale
opzeggingstermijnen voor arbeiders.

Bruto jaarloon bedroeg meer dan 32.254 euro
op 31 december 2013

b. bedienden

akkoord over de opzeggingstermijn

bruto jaarloon bedroeg minder dan 32.254
euro op 31 december 2013:

Opzegging uitgaande van de werkgever: de
in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt
één maand per begonnen anciënniteitsjaar,
zonder dat de opzeggingstermijn minder kan
bedragen dan drie maanden.

Opzegging uitgaande van de werkgever: de
in acht te nemen opzeggingstermijn bedraagt
drie maanden voor de bedienden die minder
dan vijf jaar in dienst zijn. Als de bediende
meer dan vijf jaar in dienst is, wordt de termijn
verlengd met drie maanden per begonnen
schijf van vijf jaar.
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Opzegging uitgaande van de werknemer:
de in acht te nemen opzeggingstermijn
bedraagt anderhalve maand per begonnen
periode van vijf jaar anciënniteit, zonder dat
de opzeggingstermijn meer mag bedragen
dan 4,5 maanden indien de werknemer op
31 december 2013 meer dan 32.254 euro
maar minder dan 64.508 euro verdiende
of 6 maanden indien de werknemer op
31 december 2013 meer dan 64.508 euro
verdiende.
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Indien het maximum voor dit deel reeds bereikt
werd (4,5 maanden voor bedienden die op 31
december 2013 meer dan 32.254 euro maar
minder dan 64.508 euro verdienden en 6
maanden voor bedienden die op 31 december
2013 meer dan 64.508 euro verdienden), dient
het tweede deel van de opzeggingstermijn
(berekend conform de nieuwe bepalingen,
zie supra) hier niet meer aan toegevoegd te
worden. Enkel het eerste deel wordt toegepast.
Indien dit maximum nog niet bereikt werd,
dient het tweede deel wel nog toegevoegd
te worden aan de opzeggingstermijn. Partijen
dienen dan wel in het bijzonder oog te hebben
voor de maximale opzeggingstermijn van 13
weken bij opzegging door de bediende.
De voormalige praktijk waarin de rechtspraak,
indien de opzegging uitging van de werkgever,
voornamelijk rekening hield met de functie,
de leeftijd, het bruto jaarloon met inbegrip
van alle voordelen verworven krachtens de
overeenkomst, en de anciënniteit ten tijde van
het ontslag, is dan ook voorgoed voorbij. De
formules (Claeys, Walckiers, enz.) gebaseerd
op studies van (evoluties in) de rechtspraak,
dienen dan eveneens niet meer toegepast te
worden.
2. deel 2: anciënniteit vanaf 1 januari 2014
Het tweede deel van de opzeggingstermijn
dient berekend te worden aan de hand van de
uniforme opzeggingstermijnen in relatie tot
de anciënniteit die de werknemer opbouwde
vanaf 1 januari 2014 tot op het moment dat
diens opzegging ingaat.
3. som van de twee delen
Om de correct samengestelde opzeggingstermijn te bekomen, dienen beide delen
simpelweg opgeteld te worden. De eenheid
zoals voorgeschreven door de wet wordt bij
voorkeur behouden, zij het dagen + weken
(voor de arbeiders) of maanden + weken (voor
de bedienden).
Bij een opzegging door de werknemer zelf
dient men oog te hebben voor de maximale
termijn van 13 weken. Slechts in het geval
waarin het tweede deel niet moet toegevoegd
worden (namelijk als het maximum reeds
bereikt is voor het eerste deel – 4,5 of 6
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maanden, afhankelijk van het loon van de
bediende op 31 december 2013) kan de
opzegging bij een ontslag door een werknemer
nog meer dan 13 weken bedragen.
afwijkingen en bijzonderheden
•		Opzeggingsclausules voor een hogere
bediende gesloten vóór 1 januari 2014
		Uit een letterlijke lezing van de Wet
Eenheidsstatuut volgt dat (gunstigere)
opzeggingsclausules voor een bediende,
gesloten voor 1 januari 2014, sinds die datum
niet langer toegepast konden worden. De
wet bepaalt namelijk dat voor de bedienden
van wie het jaarlijks loon 32.254 euro
overschrijdt op 31 december 2013, het
eerste deel van de opzeggingstermijn moet
worden vastgesteld op een maand per
begonnen jaar anciënniteit bij opzegging
door de werkgever, met een minimum van
drie maanden.
		In zijn arrest van 18 oktober 2018 heeft het
Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze
letterlijke lezing een discriminatie uitmaakt
tussen hogere bedienden en andere
werknemers, voor wie het eerste deel van de
opzeggingsvergoeding wordt vastgesteld
op basis van de wettelijke, reglementaire en
conventionele regels die op 31 december
2013 van toepassing waren.
		In de praktijk betekent dit arrest dat
rechters – in afwachting van een wetgevend
optreden – de opzeggingsclausules
voor bedienden die werden gesloten
voor 1 januari 2014 moeten toepassen bij
het bepalen van het eerste deel van de
opzeggingsvergoeding.
•		Opzeggingstermijn naar aanleiding van het
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd
		Een andere bijzonderheid betreft de
mogelijkheid tot het in acht nemen van een
verkorte opzeggingstermijn om een einde
te maken aan de voor onbepaalde duur
gesloten arbeidsovereenkomst wegens
het bereiken van de pensioenleeftijd. Het
bereiken van de pensioenleeftijd leidt
immers niet automatisch tot een einde van
de arbeidsovereenkomst.
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		Indien het ontslag wordt gegeven om aan
de arbeidsovereenkomst een einde te
maken vanaf de eerste dag van de maand
volgend op diegene waarin de bediende de
wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bedraagt
de opzeggingstermijn maximaal 26 weken.
		Het is niet vereist dat het ontslag zelf pas
gegeven wordt op de eerste dag van de
maand, volgend op die waarin de bediende
een bepaalde leeftijd bereikt. Het enige
wat telt, is dat de arbeidsovereenkomst ten
vroegste op dat ogenblik een einde neemt.
opgelet!
Als men zich misrekent en de opzeggingstermijn vroeger ingaat, dan gelden de gewone
opzeggingstermijnen en niet de verkorte!
De meeste rechtspraak is van mening
dat de onmiddellijke verbreking van de
arbeidsovereenkomst met betaling van
een opzeggingsvergoeding gelijk aan het
loon dat overeenkomt met de verkorte
opzeggingstermijn niet eerder kan plaatsvinden
dan op de eerste dag van de maand die volgt
op de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is een
bevestiging van de voorwaarde volgens welke
men niet vroeger dan de eerste dag van de
maand na de maand waarin de bediende de
wettelijke pensioenleeftijd bereikt, een einde
kan maken aan de arbeidsovereenkomst om
de verkorte opzeggingstermijn te kunnen
genieten.
•		Arbeidsongeschiktheid na kennisgeving
opzeggingstermijn door werkgever
		In de situatie waarin een werkgever
een werknemer ontslaat en een
opzeggingstermijn betekent en de
werknemer arbeidsongeschikt wordt door
ziekte of ongeval na de kennisgeving
van deze opzeggingstermijn, geeft de
verbreking van de arbeidsovereenkomst
door de werkgever tijdens deze periode
van arbeidsongeschiktheid aanleiding
tot de betaling van een vergoeding
die overeenstemt met de nog te lopen
opzeggingstermijn. Wel mag het
gewaarborgd loon dat werd betaald sinds
de intreding van de arbeidsongeschiktheid
afgetrokken worden van de verschuldigde
opzeggingsvergoeding.
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•		Tegenopzegging in geval van andere
dienstbetrekking
		Indien de werknemer die door de
werkgever is opgezegd een andere
dienstbetrekking heeft gevonden, kan hij
een tegenopzegging betekenen, waardoor
de arbeidsovereenkomst vroeger een einde
zal nemen. Enkel in deze hypothese kan er
een tegenopzegging betekend worden.
De duur van de tegenopzegging hangt af van
de anciënniteit van de werknemer.
Anciënniteit

Tegenopzeggingstermijn

< 3 maanden

1 week

3 < 6 maanden

2 weken

6 maanden - > 1 jaar

3 weken

> 1 jaar

4 weken

•		Tijdelijke uitzondering voor bepaalde
sectoren
De wet betreffende de invoering van een
eenheidsstatuut voorzag in bepaalde
afwijkende opzeggingstermijnen voor de
arbeiders werkzaam in de sectoren waar
de termijnen voorheen bij koninklijk besluit
werden bepaald en waar die lager waren dan
diegene die in de nieuwe regeling waren
vastgelegd in die wet.
In deze sectoren (diamant, leerlooierij, enz.)
dienden partijen volgende opzeggingstermijnen te respecteren:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn door de
werkgever te
respecteren

Opzeggingstermijn door de
werknemer te
respecteren

van 0 tot
minder dan
3 maanden

2 weken

1 week

van 3 tot
minder dan
6 maanden

4 weken

2 weken

van 6
maanden
tot minder
dan 5 jaar

5 weken

2 weken
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van 5 tot
minder dan
10 jaar

6 weken

3 weken

van 10 tot
minder dan
15 jaar

8 weken

4 weken

van 15 tot
minder dan
20 jaar

12 weken

6 weken

van minstens
20 jaar

16 weken

8 weken

Wees opgemerkt dat deze afwijkende
opzeggingstermijnen enkel voor de arbeiders
golden. Tevens diende hier geen toepassing
gemaakt te worden van de overgangsregeling
voor arbeidsovereenkomsten waarvan de
uitvoering was begonnen voor 1 januari 2014:
de anciënniteit waar men oog voor moest
hebben om de opzeggingstermijn te bepalen
betrof de gehele anciënniteit van de arbeider in
kwestie.
Deze tijdelijke uitzondering was van toepassing
voor de opzeggingen ter kennis gebracht
tussen 1 januari 2014 en 31 december
2017. Zij was niet van toepassing indien de
opzeggingstermijnen bepaald bij koninklijk
besluit slechts betrekking hebben op een
anciënniteit beperkt tot één jaar. Ook in het
kader van een herstructurering of SWT, alsook
met oog op rustpensioen kenden zij geen
toepassing.
Op niveau van het paritair comité of
subcomité kon er van deze afwijkende
opzeggingstermijnen afgeweken worden door
de gewone wettelijke opzeggingstermijnen van
toepassing te verklaren.
Sinds 1 januari 2018 geldt deze tijdelijke
uitzondering niet langer en zijn aldus de
gewone opzeggingsregels van toepassing op
alle arbeiders, zowel in geval van beëindiging
door de werkgever als in geval van beëindiging
door de werknemer.
•		Definitieve uitzondering voor de bouwsector
		Ook voor de bouwsector werden afwijkende
opzeggingstermijnen voor bepaalde
arbeiders overeengekomen. Deze golden
slechts in zoverre:
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- in de sectoren waar de termijnen
voorheen bij koninklijk besluit werden
bepaald en waar die lager waren dan
diegene die in de nieuwe regeling
werden vastgelegd in die wet;
- de werknemer geen vaste plaats van
tewerkstelling had;
- de werknemer gewoonlijk op
tijdelijke en mobiele werkplaatsen
één of meer volgende activiteiten
uitvoerde: grondwerken, funderings- of
verstevigingswerken, waterbouwkundige
werken, wegenwerken, landbouwwerken,
plaatsing van nutsleidingen,
bouwwerken, montage en demontage
van prefab elementen, inrichtings- of
uitrustingswerken, verbouwingswerken,
vernieuwbouw, herstellingswerken,
ontmantelingswerken, sloopwerken,
instandhoudingswerken,
onderhouds- schilder- en
reinigingswerken, saneringswerken en
afwerkingswerkzaamheden die bij een
van de vorige activiteiten horen.
		
Deze uitzondering was van toepassing voor de
opzeggingen ter kennis gebracht vanaf
1 januari 2014.
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest
van 17 september 2015 geoordeeld dat
de toepassing van dergelijke afwijkende
opzeggingstermijnen zonder beperking
in de tijd en op bepaalde werknemers
discriminerend is. Het Hof heeft deze
bepaling dan ook vernietigd. Deze
bepalingen zijn nog van toepassing
geweest tot 31 december 2017, sindsdien
zijn de gewone opzeggingstermijnen van
toepassing.
•		Vermindering van arbeidsprestaties
		Om de duur van de opzeggingstermijn
te bepalen van een werknemer die in het
kader van beroepsloopbaanonderbreking
of tijdskrediet zijn arbeidsprestaties
verminderd heeft, wordt rekening gehouden
met een fictief voltijds loon. De basis is
dus het jaarlijks loon dat hij verdiend zou
hebben, indien hij zijn prestaties niet
verminderd had.
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• recht op sollicitatieverlof
inleiding
Om de werknemer de mogelijkheid te geven
tijdens de opzeggingstermijn een nieuwe job te
zoeken, laat de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten hem toe, met
behoud van loon, gedurende een beperkte
periode per week van het werk afwezig te zijn.
Aangenomen wordt dat het recht op
sollicitatieverlof een concretisering vormt van
de vrijheid van arbeid. Deze houdt dan onder
meer in dat, wanneer de wet de partijen het
recht geeft de arbeidsovereenkomst op te
zeggen, de werknemer ook meteen het recht
heeft tijdens de opzeggingstermijn ander werk
te zoeken.
Overigens is het recht op sollicitatieverlof
ruimer dan enkel het recht afwezig te zijn om
zich bij een potentiële nieuwe werkgever aan
te melden. De afwezigheden mogen immers
ook gebruikt worden om proeven af te leggen,
opzoekingen te doen in kranten, op internet,
relaties aan te spreken, brieven te schrijven …
omvang sollicitatieverlof
Een werknemer mag gedurende de laatste
26 weken van zijn opzeggingstermijn één- of
tweemaal per week gebruik maken van het
recht om van het werk afwezig te blijven, mits
de duur van de afwezigheid in totaal niet meer
bedraagt dan één arbeidsdag per week. In de
periode voordien mag hij slechts één halve
arbeidsdag per week afwezig blijven om deze
reden.
Werknemers die genieten van
outplacementbegeleiding mogen tijdens de
volledige duur van de opzeggingstermijn
een- of tweemaal per week gebruik maken van
het recht op van het werk afwezig te blijven,
mits de duur van deze afwezigheid in totaal
niet meer bedraagt dan één arbeidsdag per
week. De outplacementbegeleiding wordt dan
opgenomen tijdens het sollicitatieverlof.

Deeltijdse werknemers hebben eveneens het
recht om ander werk te zoeken, doch wel
slechts in verhouding tot de duur van hun
prestaties.
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wanneer vangt het sollicitatieverlof aan?
De wet bepaalt dat de werknemer slechts
het recht heeft afwezig te zijn ‘tijdens de
opzeggingstermijn’. Bijgevolg zal het recht op
sollicitatieverlof slechts uitgeoefend kunnen
worden zodra de opzeggingstermijn een
aanvang heeft genomen.
Gedurende de periode die gelegen is tussen de
kennisgeving van de opzegging en de aanvang
van de opzeggingstermijn, heeft de werknemer
inderdaad niet het recht afwezig te zijn om op
zoek te gaan naar een nieuwe job.
Gelet op het feit dat de opzeggingstermijn
sinds 1 januari 2014 ingaat de maandag
volgend op de week waarin de
opzeggingstermijn ter kennis werd gegeven,
zal deze periode tussen de kennisgeving en
aanvang nooit langer dan 6 dagen bedragen.
De vroegere problematiek waar, gelet op
het feit dat de opzeggingstermijn voor de
bedienden pas de eerste dag van de maand
volgend op de opzegging inging, deze termijn
enkele weken kon bedragen, is dus bij deze
herleid tot een vrij minimaal probleem.
sollicitatieverlof bij (tegen)opzegging
arbeidsovereenkomst door werknemer?
Aangezien het sollicitatieverlof precies
bedoeld is om de werknemer toe te laten te
zoeken naar een nieuwe job, wordt weleens
het standpunt verdedigd dat de werknemer
geen recht zou hebben op dit verlof, als hij zelf
zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.
De opzegging van de arbeidsovereenkomst
door de werknemer zou er dan op wijzen dat
hij al een nieuwe betrekking gevonden heeft,
zodat hij geen recht meer zou hebben om met
behoud van loon afwezig te zijn om alsnog een
nieuwe job te zoeken.
Deze zienswijze kan evenwel niet gevolgd
worden. De wet maakt immers geen
onderscheid naargelang de partij die de
arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Ook
wanneer de werknemer zelf zijn opzegging
heeft betekend, heeft hij dus recht op
sollicitatieverlof.
Anders lijkt het te zijn als de werknemer,
na opzegging door zijn werkgever, een
tegenopzegging betekent. De wet bepaalt
immers dat de werknemer met verkorte
opzeggingstermijnen een tegenopzegging
kan geven “wanneer hij een andere
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dienstbetrekking heeft gevonden”. Hieruit kan
worden afgeleid dat de werknemer definitief
een nieuwe job gevonden heeft, zodat het
sollicitatieverlof verder zinloos is.

kunnen worden dat wanneer de werknemer
daadwerkelijk een nieuwe job gevonden heeft,
hij niet langer het recht heeft met behoud van
loon van het werk afwezig te zijn.

Dit werd ook al meerdere keren bevestigd
in de rechtspraak, bijvoorbeeld door de
arbeidsrechtbank te Brussel in haar arrest
van 18 mei 2010 (Arbeidsrechtbank Brussel
18 mei 2010, JTT 2010, afl. 1077, 361). In een
antwoord op een parlementaire vraag stelde
de minister van Werk evenwel dat het recht
op sollicitatieverlof blijft behouden voor een
werknemer die nieuw werk heeft gevonden
omdat het de werknemer vrij staat nog verder
te solliciteren naar een betere betrekking
(Antwoord van 15 april 2011 van de minister
van Werk op de parlementaire vraag nr. 174 van
mevrouw Zuhal DEMIR van 3 maart 2011, Vr. en
Antw. 53-27, Kamer, 2010, 2011, p. 151).

Dit recht op sollicitatieverlof moet worden
uitgeoefend met het oog op het vinden van
een nieuwe job. Indien de werknemer geen
nieuwe job kan of wil vinden of wanneer wordt
vastgesteld dat hij al definitief een nieuwe job
heeft aanvaard, kan hij niet langer aanspraak
maken op het recht op sollicitatieverlof
om werk te zoeken. De werknemer die in
zijn opzegbrief heeft gemeld dat hij een
nieuwe job heeft gevonden, kan dus niet het
recht krijgen op sollicitatieverlof tijdens zijn
opzeggingstermijn.

is het sollicitatieverlof overdraagbaar?
Hiervoor werd al beschreven hoe de omvang
van het sollicitatieverlof door de wet op
weekbasis wordt bepaald. De vraag rijst dan
of de bediende die gedurende een bepaalde
week wegens omstandigheden geen gebruik
heeft kunnen maken van zijn sollicitatieverlof,
de duur van de afwezigheden waar hij recht op
had, kan overdragen naar de volgende week.
Nu de wet bepaalt dat de bediende het recht
heeft een- of tweemaal per week afwezig te
zijn, heeft de werknemer niet het recht nietgebruikte afwezigheden over te dragen van
de ene week naar de andere. Werkgever en
werknemer kunnen hierover wel een afwijkende
overeenkomst sluiten.
hoe wordt de duur van het sollicitatieverlof
berekend?
Opnieuw geldt als uitgangspunt dat het recht
op sollicitatieverlof op weekbasis is vastgesteld.
Wanneer de bediende dan al tweemaal afwezig
geweest is tijdens dezelfde week, zonder dat
de duur van deze afwezigheden gelijk is aan
de duur van één volle arbeidsdag, kan de
werknemer geen aanspraak maken op meer
afwezigheden in de vorm van sollicitatieverlof.
verlies van sollicitatieverlof bij nieuwe job?
Aangezien het sollicitatieverlof precies tot
doel heeft de werknemer toe te laten een
nieuwe job te vinden, zou aangenomen
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In de praktijk moet wel omzichtig worden
omgesprongen met deze laatste vaststellingen.
In realiteit verliest de werknemer zijn recht
pas op het moment waarop wordt vastgesteld
dat hij definitief een nieuwe job heeft
aanvaard. Er wordt in feite toegegeven dat de
werknemer niet verplicht is om blindelings elke
werkaanbieding te aanvaarden. Hij kan zijn
zoektocht dus voortzetten tot hij een job heeft
gevonden die hij wenst te aanvaarden. Zolang
als geen definitieve overeenkomst is gesloten
ten opzichte van een andere werkgever,
behoudt de werknemer dus zijn recht.
Deze stelling dient echter met de nodige
voorzichtigheid aangenomen te worden.
Er wordt immers ook verdedigd dat de
werknemer-sollicitant altijd de mogelijkheid
heeft om, zelfs na het vinden van een
nieuwe job, verder te blijven zoeken naar een
betere betrekking. In deze hypothese zal de
werknemer zelfs na het vinden van een nieuwe
job alsnog gebruik kunnen maken van het
sollicitatieverlof (cf. supra).
voorbeeld
Een werknemer verzoekt om betaling van
het loon voor 11 dagen afwezigheid tijdens
de opzeggingsperiode om een nieuwe job te
zoeken, die zijn werkgever weigerde aan hem
te betalen. De werkgever ging er immers van
uit dat de afwezigheidsdagen onterecht waren
omdat de werknemer reeds een nieuwe job
had gevonden. Het Hof heeft het loon voor
deze afwezigheidsdagen toegekend aan de
werknemer, omdat de werkgever niet het
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bewijs leverde dat de werknemer op deze
dagen reeds een nieuwe job had gevonden,
met uitzondering echter van het loon voor
één dag, die overeenstemde met de dag na
de nieuwe aanwerving van de werknemer
(Arbeidshof Luik, 7 november 2000, JTT 2001,
p. 214).

Het verdient m.i. de voorkeur dat de werknemer
niet zonder meer eenzijdig zijn afwezigheden
bepaalt. Aangezien de arbeidsovereenkomst,
net zoals elke overeenkomst, te goeder
trouw dient te worden uitgevoerd, mag
men van de werknemer verwachten dat hij
in onderling overleg met zijn werkgever de
afwezigheidsdagen bepaalt. In elk geval
bepaalt de werknemer zelf zijn
dient hij zijn werkgever te verwittigen dat hij
afwezigheidsdagen?
afwezig zal zijn. Zo kunnen de individuele
De wijze waarop de werknemer zijn afwezigbelangen van de werknemer verzoend worden
heden bepaalt, geeft, te oordelen naar
met de belangen van de onderneming. Dat
de gepubliceerde rechtspraak, het meest
de werknemer niet de verplichting heeft
aanleiding tot discussie. De wet regelt de
voorafgaande toestemming te vragen aan zijn
praktische toepassing van het sollicitatieverlof
werkgever, en er evenmin toe gehouden is de
inderdaad niet.
afwezigheid te rechtvaardigen, belet niet dat
de werkgever steeds de mogelijkheid heeft aan
Kennelijk ontstaan de meeste betwistingen
te tonen dat de werknemer het sollicitatieverlof
tussen werkgevers en werknemers wanneer
niet gebruikt heeft om een nieuwe betrekking
de werkgever weigert het loon voor de
te zoeken. Als hij hierin slaagt, is de werkgever
afwezigheden te betalen, omdat hij meent
niet verplicht loon te betalen voor de afwezigdat de werknemer het sollicitatieverlof niet
heden. Bijgevolg zal de werknemer geen
gebruikt heeft waarvoor het bestemd is,
aanspraak kunnen maken op het behoud van
namelijk voor het zoeken van een nieuwe
zijn loon voor de afwezigheidsdagen, als zijn
betrekking.
werkgever erin zou slagen aan te tonen dat de
werknemer misbruik gemaakt heeft van zijn
Als algemene regel lijkt hierbij te gelden dat
sollicitatieverlof. Dit misbruik kan verschillende
de werkgever niet het recht heeft om de
vormen aannemen:
uitoefening van het recht op sollicitatieverlof
- wanneer de werknemer zijn
aan voorwaarden te onderwerpen. Zo kan de
afwezigheidsdagen zo gekozen heeft dat de
werkgever niet eisen van de werknemer dat
werking van de onderneming er ernstig door
hij zijn voorafgaande toestemming vraagt om
verstoord wordt;
afwezig te blijven om een nieuwe job te zoeken. - wanneer de werknemer het sollicitatieverlof
De werkgever kan ook geen bewijs vragen
niet gebruikt heeft om een nieuwe
dat de werknemer deze afwezigheidsuren
dienstbetrekking te zoeken;
heeft gebruikt om daadwerkelijk ander werk
- wanneer de werknemer al definitief nieuw
te zoeken. In het verleden heeft men zelfs
werk gevonden heeft.
geoordeeld dat de werknemer die weigert
uitleg te geven aan zijn werkgever over zijn
Als er geen overeenstemming kan worden
afwezigheidsdagen te goeder trouw handelt,
bereikt tussen werkgever en werknemer
als hij kon vrezen dat zijn werkgever op basis
over de keuze van de afwezigheidsdagen,
van die informatie de pogingen om nieuw werk dan kan het geschil worden voorgelegd aan
te vinden zou tegenwerken of bemoeilijken
de arbeidsgerechten. Aangenomen wordt
door contact op te nemen met potentiële
dat de rechtbanken hierbij in principe de
nieuwe werkgevers.
voorrang moeten verlenen aan de keuze van de
Volgens sommige rechtspraak komt de keuze
werknemer, aangezien het sollicitatieverlof in
in het bepalen van de afwezigheidsdagen
zijn voordeel geldt. In geval van hoogdringendzonder meer aan de werknemer toe, aangezien heid kan de belanghebbende partij zich
de wet de voorafgaande toestemming van de
zelfs wenden tot de voorzitter van de
werkgever niet oplegt. Andere rechters zijn
arbeidsrechtbank in kort geding om de
van mening dat de dagen van afwezigheid in
uitoefening van het recht op sollicitatieverlof te
onderling overleg moeten worden bepaald, al
regelen.
wordt de uiteindelijke keuze aan de werknemer
overgelaten, tenzij misbruik wordt bewezen.
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geldt het sollicitatieverlof ook voor de
werknemer die zich als zelfstandige wil
vestigen?
Over de vraag of de werknemer die de
uitoefening van een zelfstandige activiteit
voorbereidt, recht heeft op sollicitatieverlof,
bestaat discussie. De wet bepaalt immers
uitdrukkelijk dat de werknemer tijdens
de opzeggingstermijn van het werk mag
wegblijven om met behoud van loon ‘een
nieuwe dienstbetrekking’ te zoeken. Een
letterlijke interpretatie van deze bepaling zou
dan inhouden dat het recht op sollicitatieverlof
niet uitgeoefend kan worden door de
werknemer die voornemens is zich, na het
verstrijken van de opzeggingstermijn, te
vestigen als zelfstandige. De zelfstandige
activiteit is immers geen nieuwe betrekking.
Sommige auteurs nemen inderdaad aan dat,
aangezien de wet het recht om van het werk
weg te blijven, slechts toelaat om ‘een nieuwe
dienstbetrekking’ te zoeken, de werknemer
geen recht heeft op sollicitatieverlof om de
uitoefening van een zelfstandige activiteit voor
te bereiden.
Anderen verdedigen dan weer de stelling
dat het begrip ‘nieuwe dienstbetrekking’
ruim geïnterpreteerd dient te worden,
zodat de afwezigheidsdagen ook gebruikt
mogen worden om alle voorbereidingen te
treffen die nodig zijn om na het einde van de
opzeggingstermijn als zelfstandige werkzaam
te zijn. De vrijheid van arbeid zou deze ruime
interpretatie rechtvaardigen.
Wanneer men zou aanvaarden dat de
werknemer recht heeft op sollicitatieverlof om
een zelfstandige activiteit voor te bereiden, is
het trouwens niet geheel duidelijk voor welke
activiteiten de werknemer dit recht zou mogen
gebruiken. Hoe dan ook mag wel aangenomen
worden dat het recht om afwezig te zijn hem
niet de toelating verleent om tijdens deze
dagen daadwerkelijk als zelfstandige op te

treden. Het sollicitatieverlof heeft immers enkel
als doel de nodige voorbereidingen te treffen.
sollicitatieverlof bij pensioen en SWT?
De bedienden van wie de arbeidsovereenkomst
is opgezegd met een verkorte
opzeggingstermijn met het oog op bereiken
van de wettelijke pensioenleeftijd
en de arbeiders die zijn ontslagen in het kader
van SWT (het vroegere brugpensioen) hebben
ook recht op sollicitatieverlof.
heeft een huisarbeider ook recht op
sollicitatieverlof?
De huisarbeider is de werknemer die zijn
arbeid (minstens gedeeltelijk) verricht in
zijn woonplaats, of op een andere door hem
gekozen plaats, zonder dat hij hierbij onder
het toezicht of de rechtstreekse controle van
zijn werkgever staat. Ook de bediende die
enkele dagen per week thuis werkt, kan worden
beschouwd als een huisarbeider.
Niet elke huisarbeider heeft recht op
sollicitatieverlof. Slechts als hij forfaitair wordt
betaald (bv. met een vast maandloon), heeft
hij het recht om met behoud van loon van
het werk weg te blijven om een nieuwe job
te zoeken. Bijgevolg zal de huisarbeider die
bijvoorbeeld per prestatie wordt betaald, geen
recht hebben op sollicitatieverlof.
outplacement?
De tijd die de werknemer tijdens zijn
opzeggingstermijn spendeert aan het aan hem
aangeboden outplacement wordt aangerekend
op zijn sollicitatieverlof. De betrokken
werknemer zal dus slechts een halve of een
hele dag (afhankelijk van het toepasselijke
regime) afwezig mogen blijven van het werk
per week: ofwel met het oog op solliciteren,
ofwel met het oog op het volgen van de
aangeboden outplacementbegeleiding.

C. verbreking van de arbeidsovereenkomst
De werkgever of werknemer kan ervoor
opteren een einde te stellen aan de
overeenkomst zonder een opzeggingstermijn,
zodat de beëindiging onmiddellijk ingaat.
Deze beëindiging zal aanleiding geven tot de
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betaling van een opzeggingsvergoeding.
Het is tevens perfect mogelijk initieel een te
presteren opzeggingstermijn te betekenen
en uiteindelijk tijdens deze termijn toch over
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te gaan tot een onmiddellijk ontslag. Op dat
ogenblik dient dan een opzeggingsvergoeding
betaald te worden, gelijk aan het loon voor de
resterende termijn.
De onregelmatige opzegging van de
arbeidsovereenkomst (bv. indien men niet aan
de formaliteiten zou voldoen of een te korte
opzeggingstermijn zou toekennen), geeft
aanleiding tot betaling van een (aanvullende)
opzeggingsvergoeding.
opgelet!
indien men tijdens een te korte opzeggingstermijn wordt ontslagen om dringende reden,
kan men geen aanspraak meer maken op een
aanvullende opzeggingsvergoeding.
a. vormvereisten
In tegenstelling tot de betekening van een
opzeggingstermijn die aan strikte voorwaarden
moet beantwoorden, gelden geen bijzondere
vormvoorwaarden voor de beëindiging met
betaling van een opzeggingsvergoeding. Deze
zou dus in principe zelfs mondeling kunnen
gebeuren.
b. onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst
De verbreking van de arbeidsovereenkomst
met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding
heeft onmiddellijk uitwerking. Deze verbreking
kan tevens gebeuren tijdens een periode van
schorsing (bv. ziekte), zonder dat er sprake is
van een verschuiving van de einddatum.
voorbeelden
Een werknemer is arbeidsongeschikt voor
een periode tussen 1 mei en 30 juni 2020.
Op 15 mei 2020 betekent de werkgever
aan de werknemer de verbreking van zijn
arbeidsovereenkomst met uitbetaling
van een opzeggingsvergoeding. De
arbeidsovereenkomst loopt af op 15 mei 2020
en de werknemer maakt vanaf die datum
niet langer deel uit van het personeel van de
onderneming.
c. begroting van de opzeggingsvergoeding
De compenserende opzeggingsvergoeding
wordt in principe berekend op basis van de
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duur van de opzeggingstermijn die zou moeten
zijn betekend als de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur zou zijn verbroken met
de prestatie van een opzeggingstermijn:
ze is gelijk aan de lopende verloning
die overeenstemt met de duur van de
opzeggingstermijn of met het nog te lopen
deel van die termijn.
voorbeeld
-		De werkgever wenst onmiddellijk een einde
te maken aan de arbeidsovereenkomst
van een arbeider die recht heeft op een
opzeggingstermijn van 2 weken. De
opzeggingsvergoeding zal gelijk zijn aan het
loon van 2 weken.
-		Een bediende van wie de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst is begonnen
voor 1 januari 2014, is gerechtigd tot
een opzeggingstermijn van 4 weken,
maar de werkgever zegt hem op met
een opzeggingstermijn van 2 weken. De
aanvullende opzeggingsvergoeding zal
gelijk zijn aan het loon van 2 weken.
-		De werkgever maakt een einde aan de
arbeidsovereenkomst van een bediende
met een opzeggingstermijn van 10 weken.
Na 3 weken wenst hij de overeenkomst toch
met onmiddellijke ingang te verbreken. De
opzeggingsvergoeding zal gelijk zijn aan 7
weken loon.
Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding dient men niet alleen
rekening te houden met het pure loon dat
verdiend werd op het ogenblik van het
ontslag, maar tevens met alle voordelen
verworven krachtens de overeenkomst.
Het gaat dan onder meer om de
werkgeversbijdragen voor maaltijdcheques,
voor de groepsverzekering, voor de
hospitalisatieverzekering, het privégebruik
van de firmawagen, bonussen, premies
en dergelijke die verkregen werden in de
laatste twaalf maanden die aan het ontslag
voorafgingen.
voorbeelden
		Een bediende verdient 2.300 euro
bruto per maand. Hij heeft recht op een
eindejaarspremie, mag gebruik maken
van een firmawagen waarvan het voordeel
van het privégebruik kan geschat worden
op 350 euro per maand en beschikt
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over een groepsverzekering waarin de
werkgeversbijdrage 120 euro per maand
bedraagt.
Voor de berekening van het bruto jaarloon dat
als basis voor de opzeggingsvergoeding zal
dienen, leidt dit tot het volgende resultaat:

maandelijkse termijnen worden betaald. De
voorwaarden waaraan de ondernemingen ter
zake moeten voldoen, werden vastgelegd bij
koninklijk besluit.
e. afwijkingen en bijzonderheden
vermindering van arbeidsprestaties

- brutoloon:
- dubbel
vakantiegeld:
- eindejaarspremie:
- werkgeversbijdrage groeps
verzekering:
- privégebruik
firmawagen:

2.300 x 12
2.300 x
92%

120 x 12
350 x 12

totaal:
maandloon: (jaarloon/12)
weekloon: ((maandloon x 3) / 13)

27.600
2.116
2.300

1.440
4.200
€ 37.656
€ 3.138
€ 724,15

Indien er een opzeggingsvergoeding gelijk aan
7 weken dient te worden betaald, bedraagt die
dan € 724,15 = € 5.069,05 bruto.

Het loon van de werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd (de voltijdse
arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk op
deeltijdse basis uitgeoefend), wordt omgezet
in een fictief voltijds loon om de duur van de
opzeggingstermijn te berekenen. Voor de
berekening van de opzeggingsvergoeding
daarentegen, dient men rekening te houden
met het loon dat de werknemer effectief
verdiende op het ogenblik dat zijn arbeidsovereenkomst werd opgezegd, m.a.w. zijn
deeltijds loon. Het feit dat de werknemer in
beginsel de mogelijkheid heeft na afloop van
de periode van verminderde arbeidsprestaties
het werk voltijds te hervatten, doet daaraan
geen afbreuk.

De opzeggingsvergoeding is aldus gelijk aan
d. uitbetaling van de opzeggingsvergoeding
het effectieve deeltijdse loon voor de maanden
die de opzeggingstermijn (in geval van bedienIndien de arbeidsovereenkomst werd
den berekend op basis van een voltijdse
verbroken met uitbetaling van een
betrekking, voor arbeiders heeft dit geen
opzeggingsvergoeding, dient deze onmiddellijk belang omdat er enkel wordt gekeken naar de
na het einde van de arbeidsovereenkomst
anciënniteit) zou bedragen.
te worden uitbetaald. Indien de
arbeidsovereenkomst werd opgezegd
Een wettelijke uitzondering daarop werd
met een opzeggingstermijn, echter op
gemaakt voor de werknemer die zijn arbeidsonregelmatige wijze, ontstaat het recht op de
prestaties heeft verminderd in het kader van
opzeggingsvergoeding op het ogenblik van
ouderschapsverlof. De opzeggingsvergoeding
de kennisgeving van de opzegging. Meestal
van de werknemer die ontslagen wordt in de
wordt de opzeggingsvergoeding slechts na
periode van deeltijds ouderschapsverlof, wordt
het verstrijken van de arbeidsovereenkomst
berekend op basis van het fictieve voltijdse
gevorderd (deze vordering verjaart weliswaar
loon.
één jaar na het einde van de overeenkomst).
In ieder geval zijn er vanaf het ogenblik
Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt
waarop het recht op de vergoeding ontstond,
beëindigd tijdens een periode van een
automatisch intresten aan de wettelijke
aangepast of ander werk zoals bedoeld in
interestvoet (2% op jaarbasis voor 2019) op het artikel 31/1 van de Arbeidsovereenkomstenwet,
brutobedrag verschuldigd.
moet de opzeggingsvergoeding eveneens
worden berekend op basis van het initiële loon
In principe dient de opzeggingsvergoeding
dat verschuldigd was vóór de uitvoering van
te worden uitbetaald in één keer, maar als
het aangepast of ander werk.
de onderneming in moeilijkheden verkeert
of uitzonderlijk ongunstige economische
sancties bij vrijwillige werkverlating
omstandigheden kent, kan het bedrag in
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Werknemers die vrijwillig beslissen een
passende dienstbetrekking te verlaten
dragen steeds het risico te zullen worden
gesanctioneerd door de RVA. De RVA verstaat
onder vrijwillige werkverlating onder andere
een werknemer die zelf ontslag neemt,
maar bijvoorbeeld ook een werknemer die
wordt ontslagen omwille van ongewettigde
afwezigheid of zelfs de beëindiging van een
arbeidsovereenkomst in onderling akkoord.
voorbeelden
-		Een werknemer die meerdere dagen
afwezig is en geen gevolg geeft aan de
ingebrekestellingen geeft aan de werkgever
de indruk van werkverlating.
In uitvoering van het zomerakkoord 2017 zijn
de sancties die kunnen worden opgelegd door
de RVA bij een vrijwillige werkverlating recent
verstrengd.
Zo werd onder andere ingevoerd dat
werknemers die hun werk hebben verlaten met
het opzet uitkeringen aan te vragen worden
gesanctioneerd met een verlies van het recht
op uitkeringen voor onbepaalde duur. De
werknemer in kwestie zal opnieuw het door de
wet bepaalde aantal arbeidsdagen dienen te
presteren om terug toelating te krijgen tot de
werkloosheidsverzekering.

ontslag voor arbeiders) niet langer van
toepassing zou zijn vanaf de inwerkingtreding
van een collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten in de Nationale Arbeidsraad
betreffende de motivering van het ontslag door
de werkgever.
Reeds op 12 februari 2014 kwam de Nationale
Arbeidsraad met cao nr. 109 betreffende de
motivering van het ontslag op de proppen. De
cao trad in werking op 1 april 2014. Het doel
was om de principes van willekeurig ontslag
die sinds jaar en dag gelden voor arbeiders te
concretiseren, alsook uit te breiden naar de
bedienden. De bedienden dienden zich immers
voor de komst van cao nr. 109 te beroepen op
de leer van het rechtsmisbruik.
Cao nr. 109 heeft twee doelen voor ogen:
enerzijds wordt er een recht ingevoerd voor de
ontslagen werknemer om de concrete redenen
die geleid hebben tot zijn ontslag te kennen,
anderzijds wil men de contouren van het
ontslagrecht van de werkgever benadrukken
door een kennelijk onredelijk ontslag te
sanctioneren.

f. cao 109: ontslagmotivering

Eerst en vooral dient benadrukt te worden dat
de cao een beperkt toepassingsgebied kent.
De cao speelt immers in volgende gevallen
niet:
-		Tijdens ontslag gedurende de eerste zes
maanden van tewerkstelling (voorafgaande
en aaneensluitende arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd of uitzendarbeid tellen
mee bij deze berekening op voorwaarde dat
de functie en werkgever identiek zijn;
-		Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en
studentenarbeid;
-		Ontslag met oog op SWT of wettelijk
pensioen;
-		Ontslag wegens definitieve stopzetting
activiteit of de sluiting van de onderneming;
-		Ontslag in het kader van een collectief
ontslag of meervoudig ontslag bij
herstructurering;
-		Als er een bijzondere ontslagprocedure
moet gevolgd worden die bij wet of cao
is bepaald (aangezien de werknemer dan
wordt verondersteld de redenen te kennen).

De wet betreffende de invoering van het
eenheidsstatuut bepaalde dat artikel 63
Arbeidsovereenkomstenwet (willekeurig

Voor de arbeidsovereenkomsten waarop de
cao wel van toepassing is, gelden de volgende
krachtlijnen:

En daar waar een werknemer voordien steeds
een sanctie kon ontlopen indien hij voor
de aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen
opnieuw 4 weken had gewerkt (via
een contract van bepaalde duur, zelfs
uitzendarbeid) bij een nieuwe werkgever,
werd deze termijn met de wetswijziging in
januari 2018 opgetrokken tot 13 weken. Een
werknemer die opnieuw 13 weken werkt bij
een nieuwe werkgever (via een contract van
bepaalde duur of zelfs uitzendarbeid) na
een passende dienstbetrekking te hebben
verlaten en dit voordat hij een aanvraag
tot werkloosheidsuitkeringen indient, zal
geen sanctie opgelegd krijgen wegens
werkverlating.
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1. het recht om de concrete redenen die tot het
ontslag hebben geleid te kennen
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat
er geenszins sprake is van een plicht tot
motivering van het ontslag door de werkgever:
het betreft nog steeds een keuze die de
werkgever heeft, zij het met een concrete
sanctie indien hij na expliciete vraag van
de werknemer alsnog weigert de concrete
redenen mee te delen.
De werknemer die de concrete redenen die tot
zijn ontslag geleid hebben wenst te kennen,
richt zijn verzoek bij aangetekende brief tot de
werkgever binnen een termijn van 2 maanden
nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft
genomen. Wanneer de arbeidsovereenkomst
door de werkgever wordt beëindigd met
inachtneming van een opzeggingstermijn,
richt de werknemer zijn verzoek tot de
werkgever binnen een termijn van 6 maanden
na de betekening van de opzegging door de
werkgever, zonder evenwel 2 maanden na het
einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen
overschrijden.

Indien de werkgever deze concrete redenen
echter al eerder meedeelde (bijvoorbeeld in
de opzeggingsbrief) dient hij niet in te gaan op
het verzoek van de werknemer. Dit slechts in
zoverre deze mededeling de elementen bevat
die de werknemer toelaten om de concrete
redenen te kennen die tot zijn ontslag hebben
geleid.
Indien de werkgever de concrete redenen
die geleid hebben tot het door hem gegeven
ontslag niet meedeelt aan de werknemer
die hiertoe een tijdig en aangetekend
verzoek heeft ingesteld of deze niet tijdig en
aangetekend meedeelt na verzoek, is een
forfaitaire burgerlijke boete die overeenstemt
met 2 weken loon verschuldigd aan deze
werknemer. Deze boete is niet verschuldigd
indien de werkgever reeds uit eigen beweging
de concrete redenen die hebben geleid tot het
ontslag aan de werknemer heeft meegedeeld.
2. kennelijk onredelijk ontslag

Cao 109 definieert een kennelijk onredelijk
ontslag als ‘een ontslag van een werknemer
die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat
Het is toegestaan dat de aanvraag om
gebaseerd is op redenen die geen verband
motivering ook kan uitgaan van de
houden met de geschiktheid of het gedrag
vakbondsorganisatie van de werknemer, of van van de werknemer of die niet berusten op de
zijn advocaat, voor zover de formaliteiten op
noodwendigheden inzake de werking van de
het vlak van vorm en termijn worden nageleefd. onderneming, de instelling of de dienst en
waartoe nooit beslist zou zijn door een normale
De werkgever heeft dan op zijn beurt vanaf
en redelijke werkgever.
ontvangst tevens 2 maanden om te reageren
op dit schrijven van de werknemer door in
Uit deze definitie zijn enkele elementen te
een aangetekende brief de concrete redenen
distilleren. Vooreerst kan er enkel sprake zijn
die tot het ontslag hebben geleid schriftelijk
van een kennelijk onredelijk ontslag indien de
mee te delen. Deze aangetekende brief moet
werknemer is aangeworven voor onbepaalde
de elementen bevatten die de werknemer
tijd. Werknemers tewerkgesteld aan de hand
toelaten om de concrete redenen die tot zijn
van andere types van arbeidsovereenkomsten
ontslag hebben geleid te kennen. Gezien het
worden uitgesloten voor wat betreft de leer
herhaald gebruik van het woord ‘concrete’
van het kennelijk onredelijk ontslag. Daarnaast
in de cao dient opgemerkt te worden dat de
riskeert een ontslag gekwalificeerd te worden
werkgever de redenen inderdaad zal moeten
als ‘kennelijk onredelijk’ indien het gebaseerd is
concretiseren ten aanzien van de betrokken,
op redenen die:
individuele werknemer. Een summiere
- geen verband houden met
beschrijving als ‘herstructurering’ of ‘voldoet
• de geschiktheid van de werknemer;
niet aan functievereisten’ zal niet volstaan: de
• het gedrag van de werknemer;
werkgever zal dieper in moeten gaan op de
- niet berusten op de noodwendigheden
reden en aantonen waarom bijvoorbeeld net
inzake de werking van de onderneming, de
de functie van die concrete werknemer komt te
instelling of de dienst.
vervallen of op welke vlakken deze niet voldoet
aan de functievereisten.
De toetssteen hiervoor is een ‘normale en
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redelijke werkgever’: indien dergelijke abstracte
partij die iets beweert.
werkgever niet zou zijn overgegaan tot ontslag -		Indien de werkgever de reden van ontslag
omwille van de reden in casu, is er sprake van
niet heeft meegedeeld ondanks een formeel
een kennelijk onredelijk ontslag. Er is dus een
en tijdig verzoek hiertoe door de werknemer,
zekere beoordelingsbevoegdheid ten aanzien
moet de werkgever zelf aantonen dat het
van de werkgever dewelke volgens de cao tot
gegeven ontslag niet kennelijk onredelijk is.
op grote hoogte vrij is te beslissen over wat
-		Indien de werkgever de reden van het
redelijk is.
ontslag niet heeft meegedeeld maar de
werknemer zelf geen (geldig) verzoek
De rechter zal dan ook slechts een marginale
tot mededeling van de redenen heeft
toetsing kunnen toepassen: alleen de
ingediend, is het opnieuw aan de
kennelijke onredelijkheid van het ontslag mag
werknemer om de kennelijke onredelijkheid
getoetst worden en niet de opportuniteit
van het ontslag te bewijzen.
van het beleid van de werkgever (te verstaan
als zijn keuze uit de verschillende redelijke
voorbeeld
beleidsalternatieven die hij heeft).
De arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, oordeelde bij vonnis van 9
In geval van een kennelijk onredelijk ontslag
december 2015 dat er sprake is van een
is de werkgever een schadevergoeding
kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever
aan de werknemer verschuldigd. De
omdat een zieke werknemer werd ontslagen
schadevergoeding die aan de werknemer
tijdens zijn ziekteverlof omdat de werknemer
wordt toegekend, stemt overeen met minimaal tegen een collega had verteld dat hij na zijn
3 weken loon en maximaal 17 weken loon. De
ziekteverlof zijn werk niet onmiddellijk wilde
hoogte van de schadevergoeding hangt af van hernemen. De rechtbank ging niet akkoord
de gradatie van de kennelijke onredelijkheid
met de redenering van de werkgever en
van het ontslag.
stelde dat de werkgever voorzichtiger had
moeten handelen en de werknemer op zijn
Dergelijke schadevergoeding is cumuleerbaar
minst eerst in gebreke diende te stellen. Ook
met de forfaitaire burgerlijke boete van 2 weken het argument van de werkgever waarbij die
loon opgelegd wegens het niet meedelen
zich beroept op de noodwendigheden van de
van de concrete redenen die tot het ontslag
onderneming wordt niet aangenomen door
hebben geleid, maar is niet cumuleerbaar met
de rechtbank wegens gebrek aan bewijs. Een
enige andere vergoeding die verschuldigd
schadevergoeding overeenkomstig 8 weken
is door de werkgever naar aanleiding
loon wordt toegekend wegens kennelijk
van de arbeidsovereenkomst. Dit met
onredelijk ontslag.
uitzondering van een opzeggingsvergoeding,
een niet-concurrentievergoeding, een
voorbeeld
uitwinningsvergoeding of een aanvullende
De Nederlandstalige arbeidsrechtbank van
vergoeding die bovenop de sociale uitkeringen Brussel oordeelde op 11 maart 2016 dat
wordt uitbetaald.
een ontslag om dringende reden van een
werkneemster die verschillende ongepaste
Daarnaast staat het de werknemer nog steeds
e-mails gestuurd had naar de raad van bestuur
vrij om de vergoeding van zijn reële schade
om de directeur van het bedrijf in diskrediet
te vragen overeenkomstig de bepalingen
te brengen onrechtmatig was. Toch besliste
van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke
de arbeidsrechtbank dat de vordering wegens
schadevergoeding kan wel niet gecumuleerd
kennelijk onredelijk ontslag diende te worden
worden met de schadevergoeding beoogd
afgewezen omdat de grondslag van het
door de cao: de werknemer zal dus op
ontslag gebaseerd was op het gedrag van de
voorhand moeten kiezen welk pad hij wenst te
werkneemster in kwestie.
bewandelen.
voorbeeld
De bewijslast is ten slotte als volgt verdeeld:
De arbeidsrechtbank van Luik, afdeling
-		Indien de werkgever de reden van ontslag
Verviers heeft op 3 oktober 2018
heeft meegedeeld, ligt de bewijslast bij de
geoordeeld dat een ontslag op grond van

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst

372

de weigering van een werknemer om een
wijziging van een essentieel element van
de arbeidsovereenkomst te aanvaarden,
kennelijk onredelijk is. In casu werd de
werkneemster verplicht om een eenzijdige
verlaging van haar loon te aanvaarden,
op straffe van ontslag. De rechtbank was
van mening dat het hier niet ging om een
echte keuze omdat de werkneemster
het recht had een ongerechtvaardigde
wijziging van een essentieel element van een
arbeidsovereenkomst die reeds verschillende
jaren werd uitgevoerd, te weigeren zonder
daarvoor ontslagen te worden. De rechtbank

heeft de maximale vergoeding van zeventien
weken loon toegekend.
voorbeeld
De arbeidsrechtbank van Brussel was in een
vonnis van 24 april 2017 van oordeel dat het
ontslag om reden van de schrapping van
de werkpost kennelijk onredelijk was. De
werkgever kon immers enerzijds niet aantonen
dat de post daadwerkelijk was geschrapt, en
anderzijds niet uitleggen waarom de collega
van de ontslagen werknemer in dienst kon
blijven.

03 beëindiging van de arbeids-

overeenkomst voor bepaalde
tijd of welomschreven werk
door opzegging of verbreking
De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
of welomschreven werk verschillen slechts
op één punt van de arbeidsovereenkomsten
van onbepaalde duur, met name de duur

van de opzeggingstermijn en de afwijkingen
hieromtrent.

A. duur opzeggingstermijn
De partij die de overeenkomst voor bepaalde
tijd of voor een duidelijk omschreven
werk beëindigt (zonder dringende reden)
voor het verstrijken van de termijn, is een
opzeggingsvergoeding verschuldigd aan
de andere partij. Deze is gelijk aan het
bedrag van het loon dat verschuldigd is tot
het bereiken van die termijn, zonder echter
het dubbel te mogen overtreffen van het
loon dat overeenstemt met de duur van de
opzeggingstermijn die in acht had moeten
worden genomen indien de overeenkomst
zonder tijdsbepaling was gesloten.
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a. afwijkingen
- 		beëindiging tijdens eerste helft
		In afwijking van deze regel kan elke
partij dergelijke overeenkomst tevens
beëindigen tijdens de eerste helft van de
overeengekomen duurtijd en zonder dat
de periode waarin opzegging mogelijk
is zes maanden kan overschrijden, mits
naleving van de opzeggingstermijnen voor
arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
Opmerkelijk hierbij is dat de betekende
opzeggingstermijn in dit geval moet
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eindigen vooraleer de helft van de duurtijd
bereikt wordt. Men dient dus vóór de helft
de samenwerking reeds te evalueren en
tijdig te beslissen of men deze wenst te
beëindigen. Is men te laat, dan speelt de
principiële regel zoals supra uiteengezet.
		De Raad van State merkte in haar advies
op de wet betreffende de invoering van
het eenheidsstatuut terecht op dat het
zeer moeilijk, zij het niet onmogelijk, is
om te bepalen wanneer de partijen zich
bij een arbeidsovereenkomst voor een
welomschreven werk in de helft van de
periode bevinden.
- 		arbeidsongeschiktheid
		De werkgever geniet in twee bijzondere
situaties de mogelijkheid om, in
afwijking van bovenstaande principes,
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd of voor een welomschreven werk
vroegtijdig op te zeggen in geval van een
arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
		Als de overeenkomst is gesloten voor
een bepaalde tijd van minder dan drie
maanden of voor een duidelijk omschreven
werk waarvan de uitvoering normaal
een tewerkstelling van minder dan drie

maanden vergt, mag de werkgever bij
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of
ongeval die meer dan zeven dagen duurt,
de overeenkomst zonder vergoeding
beëindigen. Dit slechts op voorwaarde dat
het tijdstip voor het bereiken van de eerste
helft van de periode reeds gepasseerd is.
		Ook als de overeenkomst is gesloten voor
een bepaalde tijd van ten minste drie
maanden of voor een duidelijk omschreven
werk waarvan de uitvoering normaal
een tewerkstelling van ten minste drie
maanden vergt, geniet de werkgever de
mogelijkheid om de overeenkomst te
beëindigen bij arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte of ongeval die meer dan zes
maanden duurt en indien de vastgestelde
tijd niet verstreken is of het werk dat het
voorwerp van de overeenkomst uitmaakt
niet verwezenlijkt is. In dit geval dient er
wel een opzeggingsvergoeding betaald
te worden, namelijk het loon dat nog
moest worden uitbetaald tijdens de
overeengekomen tijd of tijdens de termijn
die nog nodig is voor de verwezenlijking
van het werk waarvoor de werknemer werd
aangeworven, maar met een maximum
van drie maanden loon en onder aftrek van
hetgeen betaald werd sedert het begin van
de arbeidsongeschiktheid.

04 recht op outplacement

voor oudere werknemers
Oorspronkelijk bestond er slechts een recht op
outplacement voor oudere werknemers, zoals
ingevoerd door de Wet van 5 september 2001
tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad
van de werknemers. De werknemer van wie
de arbeidsovereenkomst door zijn werkgever
beëindigd wordt wanneer hij de leeftijd van 45
jaar of ouder heeft bereikt, kon genieten van
een outplacementbegeleiding.
Sinds 1 januari 2014 is dit recht op
outplacement veralgemeend naar alle
werknemers met een zekere anciënniteit
bij opzegging, ongeacht hun leeftijd. Beide
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systemen staan naast elkaar, maar kennen een
aantal gelijkenissen alsook enkele verschillen.
Een aantal toepassingsmodaliteiten werden
uitgewerkt door de Nationale Arbeidsraad in
cao nr. 82 op 10 juli 2002, gewijzigd door cao
nr. 82bis van 17 juli 2007. De wet betreffende
de invoering van het eenheidsstatuut, die
het meer algemene recht op outplacement
introduceerde, hernam grotendeels de
bepalingen van deze cao en voegde deze in de
wet van 5 september 2001 in. De bepalingen
van de cao zijn suppletief met betrekking tot de
45+-outplacement.
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De paritaire comités hebben op verschillende
vlakken de mogelijkheid eigen modaliteiten uit
te werken. Bij gebrek aan een sectorale cao,
gelden alle bepalingen en modaliteiten van cao
nr. 82.
Cao nr. 82 onderscheidt zich van
cao nr. 51 betreffende outplacement,
afgesloten op 10 februari 1992, aangezien

deze laatste de vrijwillige toevlucht tot
outplacementbegeleiding buiten elke wettelijke
verplichting om reglementeert.
Het outplacement dat hieronder besproken
wordt, moet worden onderscheiden van het
outplacement dat dient te worden aangeboden
in het kader van herstructureringen met behulp
van tewerkstellingscellen.

A. toekenningsvoorwaarden
a. algemeen stelsel outplacement
Om recht te hebben op outplacement binnen
het algemeen stelsel moet de betrokken
werknemer bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door zijn werkgever
minstens een opzeggingstermijn van 30
weken, of een daarmee overeenstemmende
opzeggingsvergoeding, genieten. Dit recht
wordt niet toegekend als de werknemer om
dringende reden wordt ontslagen.
b. specifiek stelsel outplacement
Deze specifieke outplacementregeling is
alleen van toepassing op werknemers die geen
aanspraak kunnen maken op de algemene
outplacementregeling.
Om recht te hebben op deze specifieke
outplacementregeling moet de werknemer
minstens 45 jaar zijn en recht hebben op
een opzeggingstermijn van minder dan 30
weken of een daarmee overeenstemmende
opzeggingsvergoeding. Verschillende sectoren
hebben de minimumleeftijd evenwel verlaagd.
Dat recht op outplacement wordt bovendien
niet toegekend:
-		wanneer de ontslagen werknemer
niet minstens één jaar ononderbroken
dienstanciënniteit bij de werkgever heeft;
-		wanneer het ontslag gegeven is om
dringende redenen;
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-		vanaf het ogenblik waarop het rustpensioen
aangevraagd kan worden.
De werkgever is er evenmin toe
gehouden om op eigen initiatief een
outplacementbegeleiding aan te bieden aan de
volgende categorieën van werknemers:
•		de deeltijdse werknemer met een
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die niet
de helft bedraagt van de arbeidsduur van
voltijdse werknemers in een vergelijkbare
situatie binnen dezelfde onderneming;
		Opgelet: ook al is de werkgever niet
verplicht om op eigen initiatief een voorstel
tot outplacementbegeleiding aan te bieden,
toch zal hij een outplacementaanbod
moeten doen maar dan enkel in de situatie
dat de werknemer exclusief behoort tot
deze eerste categorie en de werknemer
uitdrukkelijk om outplacement verzoekt.
Indien de werknemer (ook) valt onder
de hierna volgende tweede categorie,
moet er door de werkgever nooit een
outplacementaanbod worden gedaan.
•		de werknemer die, indien hij volledig
uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden
na het einde van de opzeggingstermijn
of de periode gedekt door een
opzeggingsvergoeding, niet beschikbaar
zou moeten zijn voor de algemene
arbeidsmarkt.
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B. aftrek van 4 weken
In de algemene outplacementregeling is
het de werkgever toegestaan om bij een
opzeggingsvergoeding van minstens
30 weken een aftrek toe te passen van
4 weken loon.
Sinds 1 januari 2016 mag de werkgever
steeds vier weken loon aftrekken van de
opzeggingsvergoeding, ongeacht de
wensen van de betrokken werknemer.
Voordien bestond de regel dat deze vier
weken opzeggingsvergoeding alsnog aan
de werknemer moest worden betaald indien
de werknemer het outplacementaanbod
weigerde.
De werknemer herwint het recht op een
volledige opzeggingsvergoeding indien de
werkgever:
-		hem geen enkele outplacementbegeleiding
aanbiedt na de procedure bepaald bij artikel
11/7 te hebben gevolgd;
-		hem een aanbod voorstelt dat niet in
overeenstemming is met de voorwaarden
en nadere regels vastgesteld bij of krachtens
de algemene regeling van outplacement;
-		hoewel hij een outplacementbegeleiding
heeft aangeboden overeenkomstig de
voorwaarden en nadere regels vastgesteld
in of krachtens de algemene regeling van
outplacement, de voormelde begeleiding
niet daadwerkelijk uitvoert.
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Sinds 15 februari 2018 kan een werknemer die
omwille van zijn medisch toestand ongeschikt
is om een outplacementbegeleiding te
volgen, binnen de 7 kalenderdagen na
kennisname van zijn ontslag een medisch
attest van zijn behandelende arts die dat
bevestigt, overmaken aan de werkgever.
De werkgever zal in voorkomend geval de
opzeggingsvergoeding van de werknemer
niet kunnen verminderen met 4 weken loon.
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan terminaal
zieke werknemers die reeds langdurig ziek
zijn op het moment dat ze worden ontslagen.
In dergelijke situaties is het onbillijk de
opzeggingsvergoeding van deze werknemers
met 4 weken loon te verminderen omwille van
een aangeboden outplacementbegeleiding
die de werknemer in kwestie nooit zal kunnen
volgen. De werkgever die dat zou willen, heeft
de mogelijkheid binnen dezelfde termijn van 7
kalenderdagen na kennisgeving van het ontslag
zelf een tweede arts aan te stellen om na te
gaan of de werknemer al dan niet medisch
ongeschikt is om een outplacementbegeleiding
te volgen. Attesteert deze arts dat de
werknemer medisch ongeschikt is om een
outplacementbegeleiding te volgen, mag ook
in dit geval door de werkgever geen 4 weken
loon van de opzeggingsvergoeding worden
ingehouden.

376

C. wat is outplacementbegeleiding?
Onder outplacementbegeleiding wordt
verstaan: een geheel van begeleidende
diensten en adviezen die in opdracht van een
werkgever door een derde, de ‘dienstverlener’,
individueel of in groep worden verleend,
om een werknemer in staat te stellen zo
snel mogelijk nieuw werk te vinden of
een beroepsbezigheid als zelfstandige te
ontplooien.
De outplacementopdracht houdt in dat een of
meer van de volgende diensten en adviezen
worden verstrekt:

-		psychologische begeleiding;
		het opmaken van een persoonlijke balans
en/of hulp bij het opbouwen van een
zoekcampagne naar betrekkingen en de
uitwerking ervan;
-		begeleiding met het oog op de
onderhandeling van een nieuwe
arbeidsovereenkomst;
-		begeleiding tijdens de integratie in het
nieuwe werkmilieu;
-		en ten slotte ook logistieke en
administratieve steun.

D. het outplacementbureau
a. kwaliteitsvereisten van het
outplacementbureau
De werkgever mag aan de
ontslagen werknemer slechts een
outplacementbegeleiding aanbieden
als hij daarvoor een beroep doet op een
dienstverlener die optreedt:
-		in het kader van een regeling bepaald op
het niveau van de bedrijfstak waartoe de
onderneming behoort of, bij gebrek hieraan,
in het kader van een regeling vastgesteld op
het niveau van een andere bedrijfstak;
-		in het raam van een regeling bepaald bij
een cao gesloten op het niveau van de
onderneming;
-		in de hoedanigheid van een openbaar
of privaat bureau, gespecialiseerd in het
verstrekken van outplacement;
-		in het kader van een regionaal, subregionaal
of lokaal initiatief dat opgezet wordt
in het kader van een gewestelijke
tewerkstellingsdienst.
Indien de werkgever een beroep doet op
een openbare of private dienstverlener,
moet die laatste erkend zijn in de zin van
de regelgeving over de publieke of private
bemiddelingsbureaus.
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verplichtingen van het outplacementbureau
Het outplacementbureau moet aan een
aantal kwaliteitscriteria voldoen en bepaalde
verbintenissen aangaan (art. 11/4, § 2, 3° wet;
artikel 5, 3° cao). Zo moet het:
-		een ongevallenverzekering afsluiten;
-		bij niet-naleving van deze laatste verbintenis
een aanvullende forfaitaire vergoeding
waarborgen, gelijk aan drie maanden loon;
-		de persoonlijke levenssfeer van de
werknemer eerbiedigen;
-		de werknemer, op zijn verzoek, na
beëindiging van de opdracht zijn dossier
teruggeven;
-		zich niet beroepen op de niet-uitvoering
van de verbintenissen van de werkgever
tegenover de dienstverlener om de
outplacementbegeleiding te schorsen of
stop te zetten;
-		zich niet inlaten met de contacten tussen de
werknemer en de potentiële werkgevers;
-		noch de ontslagbeslissing, noch de
onderhandeling daaromtrent beïnvloeden;
-		de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid
en vakkennis aanbieden door onder meer
enkel personeel in zetten dat voldoende
gekwalificeerd en opgeleid is voor de
opdracht;
-		de werknemer zo snel mogelijk oproepen
de outplacementbegeleiding aan te vatten
opdat die zo goed mogelijk zou verlopen en
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dit zowel op emotioneel vlak als wat betreft
het opmaken van een competentiebalans.
b. inhoud van het outplacementaanbod
Het outplacementaanbod moet een duidelijk
en objectief beeld geven van de diensten van
het bureau en van de werkingsmodaliteiten.
Daarom moet het aanbod samengevat de
volgende elementen bevatten:
-		de diensten die minimaal deel uitmaken van
de opdracht;

-		de nagestreefde doelstellingen;
-		de begeleidingsmethodes;
-		de startdatum van de begeleiding;
-		of er individueel en/of groepsoutplacement
wordt beoogd;
-		het programma van de werknemer;
-		de vermoedelijke plaats(en) waar de
outplacementbegeleiding wordt ingericht.
De afstand tussen de woon- of werkplaats
van de werknemer en de plaats waar de
outplacementbegeleiding wordt ingericht,
moet redelijk zijn.

E. duur van de outplacementbegeleiding
Tenzij hiervan bij sectorale cao wordt
afgeweken, beslaat de outplacementbegeleiding een maximumperiode van
twaalf maanden onder de hierna genoemde
voorwaarden en modaliteiten:
1ste fase
(opstellen persoonlijke balans en strategie)
20 uur begeleiding gedurende maximaal
2 maanden vanaf aanvang
2de fase (voortzetting begeleiding)
20 uur begeleiding gedurende de
daaropvolgende periode van maximaal
4 maanden
3de fase (voortzetting begeleiding)
20 uur begeleiding gedurende de volgende en
laatste termijn van maximaal 6 maanden
De overgang tussen de verschillende fases
gebeurt automatisch, behalve wanneer
de werknemer de werkgever verwittigt
dat hij nieuw werk heeft (als werknemer of
zelfstandige) en dat hij de begeleiding niet
wenst voort te zetten. Dergelijke verwittiging
gebeurt per aangetekend schrijven of
door overhandiging van een schrijven met
ontvangstbevestiging.
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Daarnaast gelden de volgende bijzonderheden:
bij verlies van een nieuwe betrekking
Wanneer de werknemer, die de werkgever
verwittigd heeft dat hij een betrekking
heeft bij een nieuwe werkgever, deze
betrekking verliest binnen drie maanden na
de indiensttreding, wordt op zijn verzoek de
outplacementbegeleiding aangevat of hervat.
Bij hervatting, gebeurt dit in de fase waarin
het programma werd onderbroken voor de
overblijvende uren. De begeleiding stopt in elk
geval twaalf maanden nadat zij begon.
bij tegenopzegging
De werknemer die, tijdens de opzeggingstermijn, aan de arbeidsovereenkomst een einde
maakt met een verkorte opzeggingstermijn
omdat hij een andere betrekking heeft gevonden, behoudt het recht op een outplacementbegeleiding tot drie maanden na het einde
van de arbeidsovereenkomst bij zijn vorige
werkgever. Werd de begeleiding reeds
aangevat, dan begint de hervatting in de fase
waarin het programma werd onderbroken en
voor de overblijvende uren. Ook hier stopt de
begeleiding in elk geval twaalf maanden nadat
zij werd aangevat.
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F. procedure
Tenzij er afwijkende regels zijn vastgesteld
in een sectorale cao, gelden de hierna
beschreven procedureregels:
a. standaardprocedure en standaardtermijnen
In de algemene outplacementregeling verschilt
de periode waarin het outplacementaanbod
dient te gebeuren afhankelijk van het feit of de
opzegging gebeurt met een opzeggingstermijn
of een opzeggingsvergoeding. In het eerste
geval moet het aanbod door de werkgever
geformuleerd worden binnen 4 weken na het
begin van de opzeggingstermijn; in het tweede
geval moet dat binnen 15 dagen gebeuren.
Deze 15-dagenregel sluit aan bij de specifieke
outplacementregeling: ten laatste binnen
een termijn van vijftien dagen nadat de
arbeidsovereenkomst effectief een einde
heeft genomen (d.i. het einde van de
opzeggingstermijn of de datum van de
verbreking), dient de werkgever schriftelijk een
geldig outplacementaanbod te doen aan de
werknemer. De werkgever dient dus op eigen
initiatief begeleiding aan te bieden.

De werknemer mag ten vroegste na de
betekening van de opzeggingstermijn of
van de onmiddellijke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zijn instemming geven
om de outplacementbegeleiding aan te
vatten. Het geschrift, waarbij de werknemer
zijn instemming geeft, mag enkel betrekking
hebben op outplacement als zodanig.
b. in geval van beëindiging met een
opzeggingstermijn
Indien de arbeidsovereenkomst door de
werkgever beëindigd wordt met inachtneming
van een opzeggingstermijn, kan de werkgever
vanaf de kennisgeving van de opzegging en
tijdens de opzeggingstermijn een outplacementaanbod doen. De werknemer is niet
verplicht om op dit aanbod in te gaan tijdens
de opzeggingsperiode. Hij beschikt in elk
geval over één maand na het einde van
de arbeidsovereenkomst om schriftelijk in
te stemmen. De werknemer die tijdens de
opzeggingstermijn het aanbod wil aanvaarden,
kan als voorwaarde stellen dat de begindatum
van de begeleiding uitgesteld wordt tot na
het einde van de opzeggingstermijn. Als de
werkgever met dit uitstel akkoord gaat, deelt
hij dit schriftelijk mee aan de werknemer en
wordt dit aanbod als aanvaard beschouwd.
Indien de werkgever niet met het uitstel
instemt, doet hij binnen vijftien dagen
nadat de arbeidsovereenkomst een einde
heeft genomen opnieuw schriftelijk een
outplacementaanbod.

Indien de werkgever binnen de voormelde
termijn van 4 weken of vijftien dagen geen
outplacementbegeleiding aan de werknemer aanbiedt, stelt deze laatste de
werkgever binnen 4 weken (algemene
outplacementregeling) of één maand
(specifieke outplacementregeling) na het
verstrijken van die termijn schriftelijk in
gebreke. Deze termijn wordt evenwel 39
weken of negen maanden wanneer de
Indien de arbeidsovereenkomst door de
arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang werkgever beëindigd wordt met inachtneming
is beëindigd.
van een opzeggingstermijn, kan de werknemer
na de kennisgeving hiervan en tijdens de
De werkgever doet binnen een termijn van 4
opzeggingstermijn, verzoeken die begeleiding
weken (algemene outplacementregeling) of
te genieten. De werkgever is niet verplicht
één maand (specifieke outplacementregeling)
tijdens de opzeggingstermijn op dit verzoek in
na het tijdstip van de ingebrekestelling
te gaan. Als hij weigert of niet op het verzoek
aan de werknemer schriftelijk een geldig
reageert, doet hij binnen een termijn van
outplacementaanbod. De werknemer beschikt vijftien dagen nadat de arbeidsovereenkomst
dan weer over een termijn van één maand, te
een einde heeft genomen schriftelijk een
rekenen vanaf het tijdstip van het aanbod door geldig outplacementaanbod. Indien de
de werkgever, om al dan niet zijn schriftelijke
werkgever ingaat op het verzoek van de
instemming met dit aanbod te geven.
werknemer en schriftelijk het aanbod doet

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst

379

tijdens de opzeggingstermijn, wordt de
startdatum van de begeleiding in onderling
akkoord schriftelijk vastgesteld.
c. voor werknemers die om outplacement
moeten verzoeken
De werkgever is er niet automatisch toe
gehouden een outplacementbegeleiding aan
te bieden aan:
-		een werknemer die minder dan halftijds
werkt;
-		bepaalde werknemers die, indien zij
volledig uitkeringsgerechtigde werkloze
zouden worden na het einde van de
opzeggingstermijn of de periode gedekt
door een opzeggingsvergoeding, niet
beschikbaar zouden moeten blijven voor
de algemene arbeidsmarkt (bv. ingevolge
brugpensioen).

e. voortzetting in geval van tegenopzegging
De werknemer die tijdens zijn
opzeggingstermijn een tegenopzegging
geeft, behoudt het recht op outplacement
begeleiding tot drie maanden na het einde
van de arbeidsovereenkomst bij zijn vorige
werkgever. Hij moet het schriftelijke verzoek
indienen binnen deze termijn indien hij de
begeleiding wil aanvatten of voortzetten.
Indien deze werknemer nog geen aanbod had
ontvangen, begint ook hier de termijn van
vijftien dagen te lopen vanaf het tijdstip van het
verzoek door de werknemer.
f. vormvereisten

De werknemer is verplicht, ofwel een aangetekend schrijven te versturen, ofwel een
geschrift te overhandigen dat voor ontvangst
door de werkgever wordt ondertekend voor:
Indien deze werknemers outplacement
-		het verzoek om een outplacementwillen, moeten zij het schriftelijke verzoek
begeleiding te bekomen, aan te vatten of te
indienen bij de werkgever binnen twee
hervatten;
maanden na de kennisgeving van het ontslag.
-		de ingebrekestelling;
In dat geval begint de termijn van vijftien
-		de instemming met de begeleiding of de
dagen binnen welke de werkgever een
eventuele weigering ervan;
outplacementbegeleiding moet aanbieden te
-		het verzoek tot verdaging van de
lopen vanaf het tijdstip van het verzoek door de
aanvangsdatum;
werknemer.
-		de verwittiging betreffende een nieuwe
betrekking of een zelfstandige activiteit.
d. voortzetting na verlies nieuwe baan
De werkgever moet een aangetekend schrijven
De werknemer die een nieuwe baan heeft
gebruiken voor:
gevonden en deze verliest tijdens de eerste
-		het outplacementaanbod;
drie maanden, kan het outplacement nog
-		de eventuele weigering van een verzoek tot
beginnen of het voortzetten. Hij moet zijn
begeleiding;
schriftelijke aanvraag indienen één maand na
-		de instemming met of de weigering tot
het verlies van zijn nieuwe baan. Indien hij nog
verdaging van de aanvangsdatum.
geen aanbod had ontvangen, begint de termijn
van vijftien dagen binnen welke de werkgever
g. gevolgen weigering
een outplacementbegeleiding moet aanbieden
te lopen vanaf het tijdstip van het verzoek door Indien de werknemer zonder motivering
de werknemer.
een geldig outplacementaanbod weigert of
niet op een geldig aanbod reageert, is de
werkgever bevrijd van zijn verplichting een
outplacementbegeleiding aan te bieden.

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst

380

G. principe goede trouw
De werknemer die met outplacementbegeleiding heeft ingestemd, moet er te
goeder trouw aan meewerken. Dit betekent
onder meer dat de werknemer verondersteld

wordt de dienstverlener te verwittigen bij
afwezigheid. De werkgever moet erop toezien
dat de opdracht van het outplacementbureau
te goeder trouw wordt uitgevoerd.

H. wie betaalt?
De outplacementbegeleiding dient te worden
betaald door de werkgever. De paritaire
comités kunnen hiervan afwijken en de
kostprijs van de outplacementbegeleiding
collectief ten laste nemen. Steeds meer
sectoren beslissen om de kostprijs van
outplacement te verdelen door de organisatie
ervan aan een specifiek orgaan toe te
vertrouwen (in het aanvullend nationaal PC
voor bedienden nr. 200 is dit bijvoorbeeld
CEVORA).

opgelet!
Dit ontslaat de werkgevers zelf niet van
hun verplichting om outplacement aan te
bieden binnen 15 dagen na het einde van de
arbeidsovereenkomst!
De toekenning van de begeleiding mag geen
afbreuk doen aan andere wettelijke bepalingen
i.v.m. ontslag, noch aan andere financiële
voordelen die in geval van ontslag door
sectorale cao’s verleend worden.

I. sollicitatieverlof
Wanneer de outplacementbegeleiding
plaatsvindt tijdens de opzeggingstermijn,
worden de begeleidingsuren aangerekend op

de tijd dat de werknemer afwezig mag zijn om
een nieuwe betrekking te zoeken.

J. de werkgever komt zijn verplichtingen niet na
a. sanctie
De werknemer die de voorwaarden vervult
en die een geldige aanvraag heeft ingediend
maar die niet heeft kunnen genieten van
een outplacementbegeleiding, deelt aan het
werkloosheidskantoor van de RVA waaronder
hij valt, zijn wens mee om ten laste van de RVA
outplacementbegeleiding te genieten. Dit
krachtens het KB van 23 januari 2003.
De werknemer moet zijn wens om hiervan te
genieten meedelen binnen een termijn van
zes maanden te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de werknemer de werkgever in
gebreke heeft gesteld. Indien de werknemer
intussen nieuw werk heeft, maar deze
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betrekking verliest binnen drie maanden na
de indiensttreding, dan wordt de termijn van
zes maanden geschorst voor de duur van deze
tewerkstelling.
-		De werknemer voegt bij zijn mededeling
het bewijs toe dat hij aan de voorwaarden
voldoet, zijnde:
-		een kopie van de ontslagbrief die hem werd
betekend;
-		het bewijs dat hij zijn werkgever tijdig op de
hoogte heeft gebracht van zijn wens gebruik
te maken van outplacement en dat hij,
indien hem geen voorstel werd gedaan, zijn
werkgever in gebreke heeft gesteld;
-		indien hij daarover beschikt, een kopie van
het werkloosheidsbewijs ‘formulier C4’.
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Het werkloosheidsbureau gaat na
of de werknemer recht heeft op
outplacementbegeleiding en vraagt aan
de werkgever, binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de mededeling
door de werknemer, om het gebrek aan
outplacementbegeleiding te rechtvaardigen.
De werkgever heeft vijftien dagen, te rekenen
vanaf de kennisgeving van deze vraag, om
hierop te antwoorden. Bij gebrek aan tijdig
antwoord wordt hij verondersteld de

verplichtingen niet te hebben nageleefd. Indien
de werkgever een rechtvaardiging aandraagt,
onderzoekt het werkloosheidsbureau deze,
doet het daarover uitspraak en deelt het zijn
beslissingen mee aan de werknemer en aan de
werkgever.
Indien het werkloosheidsbureau vaststelt dat
de aanvraag van de werknemer gegrond was,
voegt het bij zijn mededeling een lijst toe van
outplacementdiensten opgericht of erkend
door de gewestelijke instellingen.

K. de werknemer komt zijn verplichtingen niet na
In het kader van de uitvoering van het
generatiepact werden loodzware sancties
ingeschreven voor een werknemer die werd
ontslagen met een opzeggingstermijn of
-vergoeding van minder dan 30 weken maar
die 45 jaar of ouder is en die het niet zo nauw
neemt met de hem aangeboden kansen van
outplacement of de tewerkstellingscel.
Een werkloze ex-werknemer van meer dan
45 jaar wordt als vrijwillig werkloos beschouwd
als hij:
-		een voorstel tot outplacement van zijn exwerkgever of van een tewerkstellingscel van
zijn ex-werkgever geweigerd heeft of er niet
aan heeft willen meewerken;
-		geweigerd heeft zich in te schrijven in de
tewerkstellingscel van zijn ex-werkgever;
-		zijn werkgever niet schriftelijk in
gebreke stelt wanneer die geen
outplacementbegeleiding heeft

aangeboden waarop hij automatisch recht had.
De werkloze riskeert al naar het geval de
volgende sancties:
-		schorsing van de werkloosheidsuitkeringen
voor een periode van minimaal 4 tot
maximaal 52 weken;
-		het verlies van de werkloosheidsuitkeringen.
De hiervoor vermelde sancties gelden
volgens de RVA niet voor een werknemer die
ontslagen wordt met een opzeggingstermijn of
-vergoeding van minstens 30 weken. Voorlopig
heeft een werknemer die ontslagen wordt
met een opzeggingstermijn of -vergoeding
van minstens 30 weken dus nog de
mogelijkheid om een hem of haar aangeboden
outplacementbegeleiding te weigeren zonder
het recht op werkloosheidsuitkeringen te
verliezen.

L. besluit
Het belang van outplacement is de laatste
jaren flink toegenomen. De veralgemening van
outplacement sinds 1 januari 2014 voor alle
werknemers met een opzegging van minstens
30 weken sluit aan bij deze trend: niet alleen de
oudere werknemers, maar alle werknemers die
reeds gedurende een bepaalde tijd actief zijn
bij één vaste werkgever kunnen
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genieten van outplacement. Ook worden
er steeds vaker sectorale cao’s afgesloten
die de minimumleeftijd verlagen, de duur
verlengen en/of de kosten verdelen. Ook bij
collectieve ontslagen en sluitingen, wordt
outplacement nu bijvoorbeeld, in het kader
van de tewerkstellingscellen, ook verplicht aan
werknemers jonger dan 45 aangeboden.
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05 het ontslag om dringende
reden
A. begrip
Elk van de partijen kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen
omwille van een door de andere partij
begane dringende reden, zonder dat er een
opzeggingstermijn of –vergoeding moet
worden toegekend. Ontslag om dringende
reden kan dus zowel door de werkgever als
door de werknemer worden gegeven. In de
praktijk is het echter zeer uitzonderlijk dat
een werknemer de arbeidsovereenkomst om
dringende reden beëindigt.
Artikel 35 lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet
omschrijft een dringende reden als de
ernstige tekortkoming die elke professionele
samenwerking tussen de werkgever en
de werknemer onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt.
Daaruit volgt dat volgende voorwaarden
vervuld moeten zijn opdat er sprake zou zijn
van een dringende reden tot ontslag:
•		Het moet gaan om een ernstige
tekortkoming;
•		Die elke professionele samenwerking
onmogelijk maakt en een onherstelbare
vertrouwensbreuk tussen de partijen tot
gevolg heeft;
•		En dit op een definitieve en onmiddellijke
wijze.
Eerst en vooral dient er dus een tekortkoming
aan de wettelijke of contractuele verplichting
voorhanden te zijn. Het spreekt voor zich
dat een werknemer de contractuele en
wettelijke verplichtingen moet respecteren.
De tekortkoming moet daarbij ernstig
of zwaarwichtig zijn. Het moet daarbij
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noodzakelijk gaan om feiten die als een fout
moeten kunnen worden aangemerkt.
De ernstige tekortkoming in hoofde
van de werknemer moet bovendien de
professionele samenwerking tussen
werkgever en werknemer onmogelijk
maken. Fundamenteel criterium daarbij is de
schending van de vertrouwensrelatie vermits
de arbeidsverhouding gebaseerd is op het
wederzijds vertrouwen van de partijen.
Tot slot moet de professionele samenwerking
onmiddellijk en definitief onmogelijk zijn
geworden, reden waarom het ontslag om
dringende reden dient te worden gegeven
binnen de 3 werkdagen nadat de feiten
ter kennis zijn gekomen van de werkgever.
De ingeroepen feiten moeten voldoende
zwaarwichtig zijn, het moet gaan om feiten die
manifest in strijd zijn met de loyaliteitsplicht
van de werknemer ten aanzien van de
werkgever, dermate dat zij rechtsgeldig kunnen
gesanctioneerd worden met een ontslag om
dringende reden.
Het begrip “dringende reden” is geen absoluut,
maar wel een relatief en subjectief begrip. Niet
iedere beroepsfout is een dringende reden. Bij
de beoordeling moeten telkens de concrete
omstandigheden mee in acht genomen
worden
Omdat deze beëindigingstechniek uitzonderlijk
is en zij afwijkt van de normale regeling die
de naleving van een opzeggingstermijn of
de betaling van een opzeggingsvergoeding
vooropstellen, gelden bijzonder strenge
voorwaarden.
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B. de vormvereisten
a. ontslag binnen drie werkdagen na
kennisname van de feiten
Overeenkomstig artikel 35 derde lid van
de Arbeidsovereenkomstenwet mag een
ontslag om dringende reden niet meer zonder
opzegging of voor het verstrijken van de
termijn worden gegeven, wanneer het feit
ter rechtvaardiging van het ontslag zonder
opzegging of voor het verstrijken van de
termijn sedert ten minste 3 werkdagen bekend
is aan de partij die zich hierop beroept. Als
werkdag wordt in deze zin aanzien alle dagen
van de week behalve zon – en feestdagen.
Een zaterdag geldt aldus als werkdag, zelfs
wanneer er binnen de onderneming niet
gewerkt zou worden.
Bekendheid met het door de werkgever
als dringende reden aangevoerde feit doet
de termijn slechts ingaan wanneer dat feit
ter kennis is gekomen van diegene die
bevoegd is binnen de werkgever om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag
om dringende reden is aan de voor ontslag
bevoegde persoon bekend wanneer deze
omtrent het bestaan van dat feit en de
omstandigheden die daarvan een dringende
reden kunnen maken voldoende zekerheid
heeft om met kennis van zaken een beslissing
te kunnen nemen, inzonderheid voor haar
eigen overtuiging en tevens tegenover de
andere partij en het gerecht.
De termijn van drie werkdagen begint dus niet
te lopen van zodra er bepaalde vermoedens
zijn of verdenkingen worden gekoesterd, maar
er mag gewacht worden op zekerheid.
Alvorens tot ontslag om dringende reden
over te gaan, mag de werkgever onderzoeksmaatregelen treffen teneinde zijn overtuiging
te vormen en teneinde een overhaaste
beslissing te voorkomen. Het horen van de
werknemer en de getuigen, het verzamelen van
documenten,… kan onderdeel uitmaken van dit
onderzoek.
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Vaak zal het nuttig zijn de werknemer te
verhoren alvorens een beslissing tot ontslag
om dringende reden wordt genomen. In vele
gevallen is het trouwens slechts een dergelijk
gesprek dat de werkgever toelaat om de feiten
volledig te situeren. Het gebeurt dat de door de
werknemer gegeven uitleg zaken aan het licht
brengt waardoor de feiten veel van hun belang
verliezen.
Het ontslag zelf is in wezen aan geen enkele
vormvereiste verbonden en kan dus zelfs
mondeling worden doorgevoerd. Het verdient
absoluut aanbeveling om hiervan (voor het
bewijs) toch een schriftelijke bevestiging te
hebben, en dit zelfs aangetekend te doen.
Impliceert het voorgaande dat feiten uit het
verre verleden ongrijpbaar zijn geworden en
niet meer kunnen dienen als basis voor een
ontslag om dringende reden?
Neen. Het is perfect mogelijk dat feiten die
zich bijvoorbeeld vijf jaar geleden hebben
voorgedaan buiten het weten van de werkgever, toch nog als grondslag dienen voor een
dringende reden. De termijn begint immers
pas te lopen op het moment dat de werkgever
kennis krijgt van deze feiten, die trouwens vaak
het daglicht schuwen. Een klassiek voorbeeld
in deze context is dat bij een audit door een
accountantskantoor in het kader van een
overname van een bedrijf plotseling blijkt dat
een bepaalde werknemer enige jaren terug
systematisch goederen ten persoonlijke titel
liet betalen door de vennootschap. Welnu, de
termijn van drie werkdagen begint te lopen op
het ogenblik dat het rapport van de auditor ter
kennis wordt gebracht van de werkgever.
Niet het ogenblik waarop de feiten werden
begaan, maar wel het ogenblik waarop de
werkgever (d.w.z. de persoon die bevoegd is
om tot ontslag over te gaan) kennis neemt van
deze feiten, is cruciaal voor de beoordeling van
de tijdigheid van het ontslag.
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b. kennisgeving van de motieven
Alleen de reden waarvan kennis is gegeven
binnen drie werkdagen na het ontslag, kan
worden ingeroepen als dringende reden. Na
het ontslag ontstaat aldus een nieuwe termijn
van drie werkdagen waarbinnen de motieven
van het ontslag om dringende reden formeel
betekend moeten worden per aangetekend
schrijven of bij gerechtsdeurwaarderexploot.
In principe kan de kennisgeving van de
motieven ook gebeuren door afgifte aan
de andere partij van een geschrift mits
een duplicaat van het geschrift door de
ontvanger wordt ondertekend als bewijs
van die afgifte (de handtekening van de
partij die het geschrift ontvangt, is absoluut
noodzakelijk voor een geldige opzegging).
De betekening via aangetekend schrijven of
gerechtsdeurwaardersexploot valt echter
absoluut te verkiezen (o.a. gezien er bij die
betekeningswijzen geen enkele discussie
kan ontstaan over de effectieve datum van
betekening).
De dringende reden moet zodanig worden
omschreven dat de ontslagen partij op de
hoogte wordt gebracht van de haar verweten
tekortkomingen en dat de rechter bij een
eventuele betwisting het ernstig karakter van
de aangevoerde reden kan beoordelen en
kan nagaan of het dezelfde is als de reden die
voor hem wordt ingeroepen. De reden van het
ontslag om dringende reden dient bijgevolg
nauwkeurig beschreven te worden in de
motiveringsbrief.
Deze vereiste van nauwkeurigheid en
preciesheid wordt immers door de arbeidsrechtbanken en hoven zéér streng beoordeeld,
zodat een uitgebreide uiteenzetting van de ten
laste gelegde feiten absoluut noodzakelijk is.
Algemene stijlformules zoals: ‘ontslag om
dringende reden: diefstal’ zijn dan ook totaal
uit den boze. Men dient aan te geven wanneer
de diefstal werd vastgesteld, door wie, waar,
wat precies gestolen is, wat de waarde is
van de gestolen goederen … Men dient
tevens de verzwarende omstandigheden al
in deze aangetekende brief te vermelden
(bv. het feit dat de ontslagen werknemer een
vertrouwensfunctie bekleedt in het bedrijf, wat
de feiten erger maakt).
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Aan deze vereiste dient dan ook bijzondere
aandacht te worden gegeven. De sanctie
is immers niet min: een onnauwkeurige
uiteenzetting van de ten laste gelegde feiten
heeft als gevolg dat het ontslag om dringende
reden onregelmatig wordt verklaard en er dus
een opzeggingsvergoeding dient te worden
betaald, ook al waren de ten laste gelegde
feiten wel degelijk gegrond.
Het spreekt voor zich dat een dergelijke
motiveringsbrief ook in de correcte taal moet
zijn opgesteld.
c. ondertekening door bevoegde personen
Van belang is ook zeker dat de motiveringsbrief
wordt ondertekend door de persoon die
krachtens de statuten van de onderneming
bevoegd is ontslag te geven. Ondertekening
door een onbevoegde persoon kan ertoe leiden
dat het ontslag om dringende reden vernietigd
wordt en dat er een verbrekingsvergoeding
betaald moet worden, ook al was er een
gegronde reden!
let op!
In de praktijk hinkt de corporate housekeeping
vaak achter op de realiteit en blijkt een
persoon die het bedrijf verlaten heeft, nog
niet te zijn vervangen in de statuten. Deze
onachtzaamheid kan verstrekkende gevolgen
hebben bij een ontslag om dringende reden!
d. ten gronde
Hierna volgt een overzicht van feiten die
in de praktijk heel regelmatig worden
ingeroepen als dringende reden. Hierbij dient
ten zeerste onderstreept te worden dat niet
elke arbeidsrechtbank op gelijke wijze over
bepaalde feiten oordeelt. Men dient dus
zorgvuldig te toetsen of men in een bepaald
rechtsgebied bepaalde feiten ernstig genoeg
acht om als dringende reden te beschouwen.
diefstal
In principe wordt diefstal steeds als dringende
reden beschouwd in hoofde van een
werknemer. Een enkele diefstal volstaat om
de vertrouwensband tussen werkgever en
werknemer definitief te schaden. De waarde
van het gestolene is daarbij van geen belang.
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Waar diefstal zonder twijfel een dringende
reden uitmaakt, is het voor de werkgever
nochtans aangewezen om de zaak tot op
de bodem uit te spitten. Bij de minste twijfel
hebben de arbeidsgerechten immers de
neiging om de dringende reden te verwerpen,
waarbij het weinig verschil maakt of de door
de werknemer opgediste versie van de feiten al
dan niet geloofwaardig overkomt.
Toch is er een kleine minderheid in de
rechtspraak die oordeelt dat men bij de
beoordeling van diefstal rekening moet
houden met twee elementen die er samen
toe kunnen leiden dat de diefstal toch niet als
dringende reden wordt beschouwd: als het
een werknemer betreft met een zeer lange
staat van dienst van meer dan twintig jaar
anciënniteit, en als het ontvreemde goed
tegelijkertijd slechts een zeer geringe waarde
had. Als deze twee factoren samen aanwezig
zijn, is er een minderheidsrechtspraak die
oordeelt dat het ontslag om dringende reden
een te zware sanctie is.
valse onkostennota’s
Fouten waardoor de werkgever aan de
eerlijkheid van zijn werknemer gaat twijfelen,
zoals het indienen van valse onkostennota’s,
maken een dringende reden uit, ongeacht
de concrete omvang van de daardoor
veroorzaakte schade. Een belangrijke
anciënniteit en een onberispelijk professioneel
verleden zijn daarbij geen verzachtende, maar
veeleer verzwarende omstandigheden, omdat
zij van aard zijn elk gewettigd wantrouwen bij
de werkgever te doen verdwijnen.
Eerlijkheid is een essentiële verplichting
in de arbeidsrelaties. Het ontvangen van
steekpenningen, ontvreemdingen van
goederen en materialen, diefstallen en andere
oneerlijke gedragingen maken in de regel dan
ook een dringende reden uit.
alcoholgebruik
Dronkenschap en intoxicatie kunnen een
dringende reden uitmaken, zeker indien de
werknemer hiervoor herhaaldelijk in niet
mis te verstane bewoordingen mondeling
en schriftelijk in gebreke werd gesteld. Het
pathologisch karakter van de verslaving en
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het volgen van een ontwenningskuur in het
verleden doen daaraan geen afbreuk.
Probleem bij dronkenschap en intoxicatie is
vaak de bewijslast. Vermits een werknemer
niet verplicht kan worden tot een bloed– of
ademtest, dient de werkgever zich veelal te
steunen op getuigenverklaringen om de staat
van dronkenschap of de intoxicatie te bewijzen.
Dit is regelmatig problematisch.
verkeersovertredingen
Het feit, voor een taxichauffeur, om zware
snelheidsovertredingen te begaan niettegenstaande persoonlijke verwittigingen, is een
dringende reden. Hetzelfde geldt voor het
gebruik door de werknemer bij de uitvoering
van zijn arbeidsovereenkomst van een hem
toebehorend voertuig dat niet geldig is
verzekerd en ingeschreven.
insubordinatie
Opdat insubordinatie als een zware fout
zou kunnen worden beschouwd, moet de
werknemer een wettig bevel van zijn werkgever
naast zich hebben neergelegd. De herhaling
van de feiten maakt daarbij een verzwarende
omstandigheid uit.
De afwezigheid van een arbeider gedurende
meerdere dagen zonder enigerlei verwittiging
van de werkgever is een daad van insubordinatie die een dringende reden uitmaakt.
De niet – naleving door de werknemer van
de veiligheidsvoorschriften, waardoor hij zijn
eigen gezondheid in gevaar brengt, maakt een
dringende reden uit.
De weigering van een handelsvertegenwoordiger om, tijdens de door hem betekende
opzeggingstermijn, het gezelschap te aanvaarden van de collega die hem vermoedelijk zal
opvolgen ter gelegenheid van bezoeken aan
klanten, is een dringende reden.

plegen van geweld
Het toebrengen van slagen en verwondingen
aan een collega maakt onbetwistbaar een
dringende reden uit.
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beledigingen

valse activiteitsverslagen

Overeenkomstig artikel 16 Arbeidsovereenkomstenwet zijn de partijen elkaar eerbied
en achting verschuldigd. Gedurende de
uitvoering van de overeenkomst moeten zij
de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht
nemen.

Wanneer een handelsvertegenwoordiger
in zijn rapporten verklaart dat hij bepaalde
bezoeken heeft afgelegd, en uiteindelijk blijkt
dat dit niet het geval is, dan zal dit door de
meerderheid van de rechtspraak worden
beschouwd als een dringende reden. De
gegevens van handelsvertegenwoordigers
Beledigingen aan het adres van de werkgever
zijn niet alleen van vitaal belang om, voor
of aan het adres van een hiërarchische
elke commerciële activiteit, te zien hoe
meerdere, worden in de rechtspraak dan ook
de markt evolueert. Deze verslagen zijn
terecht aanvaard als dringende reden.
meestal ook de enige controlemiddelen
waarover de werkgever beschikt tegenover
Wanneer de beledigingen uitgesproken worden de handelsvertegenwoordiger. Maar bovenal
in aanwezigheid van andere personeelsleden
getuigen deze valse verslagen van het feit dat
of leveranciers worden deze in de rechtspraak
in deze werknemer geen enkel vertrouwen
nog strenger beoordeeld. Het feit dat de
meer kan worden gesteld. Is een dringende
beledigingen worden geuit door een persoon
reden, het uitschrijven van valse verklaringen,
met een verantwoordelijke functie, geldt als
zeker wanneer de werknemer hiervoor reeds
een verzwarende omstandigheid. Hetzelfde
op de vingers werd getikt.
geldt voor de herhaling.
allerlei vormen van bedrog
feiten uit het privéleven
Over het algemeen is de rechtspraak streng
In principe kunnen feiten uit het privéleven
voor oneerlijkheden. Het hoeft immers
geen grond zijn tot ontslag om dringende
geen betoog dat bedrieglijke praktijken het
reden, behalve wanneer deze feiten uit het
vertrouwen tussen werkgever en werknemer
privéleven ontegensprekelijk een invloed
fundamenteel ondergraven.
kunnen hebben op de professionele relatie
tussen werkgever en werknemer. Als
enkele voorbeelden:
bijvoorbeeld een kassierster in haar vrije tijd
bij een concurrerend warenhuis goederen
-		privé-onkosten door het bedrijf laten betalen
probeert te ontvreemden, kan men stellen
		Het kan niet ontkend worden dat door de
dat dit feit uit het privéleven elk vertrouwen
opmars van de kredietkaarten deze vorm
wegneemt uit de relatie met de eigen werkvan bedrog regelmatig voorkomt.
gever. Een kassierster dient op het vlak van
eerlijkheid immers onbesproken te zijn.
-		foutief registreren van arbeidsuren
Feiten die strikt genomen behoren tot het
		Een werknemer die fictief uren van aankomst
privéleven, zoals een veroordeling wegens
en vertrek laat registreren of periodes van
zedenfeiten, kunnen een dringende reden
afwezigheid omzet in aanwezigheden om
uitmaken wanneer zij in de onderneming
zich op die manier niet-gepresteerde uren
gevolgen hebben die de voortzetting van
toe te eigenen, maakt zich schuldig aan
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
dringende redenen.
onmogelijk maken.
afwezigheid op het werk
belangenvermenging
Het spreekt voor zich dat een verantwoorde
Wanneer een werknemer tijdens de uitvoering
afwezigheid (bv. gestaafd door een medisch
van de arbeidsovereenkomst manifest en op
attest) geen ontslag om dringende reden kan
bedrieglijke wijze zijn eigen persoonlijke belang verantwoorden.
laat primeren door bijvoorbeeld zijn eigen
privéfirma bestellingen toe te schuiven, is dat
Enkel een niet-verantwoorde afwezigheid kan
een dringende reden.
tot een ontslag om dringende reden leiden,
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maar hierbij dient wel onmiddellijk te worden
opgemerkt dat de kortstondigheid ervan
toch een ontslag om dringende reden in de
weg kan staan. Deze ‘kortstondigheid’ wordt
in de rechtspraak evenwel op diverse wijze
geïnterpreteerd afhankelijk van de concrete
omstandigheden van het dossier (enkele
uren, één dag, maar ook meerdere dagen
afwezigheid worden in de rechtspraak niet
altijd als voldoende beschouwd om een ontslag
om dringende reden te verantwoorden).
Vooraleer over te gaan tot een ontslag om
dringende reden, doet men er dan ook
goed aan de betrokken werknemer eerst in
gebreke te stellen voor diens ongewettigde
afwezigheid op het werk. Blijft de werknemer
ondanks dit schrijven nog steeds ongewettigd
afwezig op het werk, dan verantwoordt deze
omstandigheid in principe een ontslag om
dringende reden.
concurrentie
Elke daad van concurrentie die de werknemer
jegens zijn werkgever stelt tijdens de
duur van de arbeidsovereenkomst is
per definitie onrechtmatig en flagrante
overtreding van artikel 17, 3° b van de
Arbeidsovereenkomstenwet. Zolang de
arbeidsovereenkomst bestaat, dient de
werknemer zich inderdaad te onthouden van
elke concurrentie tegen zijn werkgever.

Deze partij dient het bewijs te leveren dat de
wettelijke termijnen werden geëerbiedigd,
alsook van het bestaan van de feiten die ter
rechtvaardiging van het ontslag om dringende
reden worden ingeroepen. Dat is niet altijd
een sinecure, gezien de talrijke discussies over
de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen. Zo
stuiten verklaringen van detectives veelal op
onbegrip van de rechtbanken en beroepen
ontslagen werknemers zich vaak op de
schending van een vormvoorwaarde of van
hun privéleven om de rechtmatigheid van
door de werkgever aangewende bewijsstukken
(bv. camerabeelden) te betwisten. Hoewel
de rechtspraak momenteel vrij algemeen
aanvaardt dat onrechtmatig verkregen bewijs
niet automatisch maar slechts onder bepaalde
voorwaarden buiten beschouwing dient te
worden gelaten, blijft extreme voorzichtigheid
geboden.
Wanneer bovengenoemd bewijs niet kan
worden geleverd of wanneer het bewijs naar
het oordeel van de rechtbank niet kan worden
toegestaan, dan is er geen dringende reden
en dient er dus een opzeggingsvergoeding te
worden betaald.
enkele praktische vragen
Kan een ontslag om dringende reden tijdens
een al betekende opzeggingstermijn?

Het basisprincipe is dat tijdens de duur van de
Opgemerkt weze nog dat rechtspraak
opzeggingstermijn de arbeidsovereenkomst
unaniem alle daden van concurrentie
blijft bestaan. De werknemer en
tijdens de arbeidsovereenkomst als oneerlijk
werkgever hebben in principe tijdens de
beschouwen en dat er dus, in tegenstelling tot opzeggingstermijn dezelfde rechten en
wat sommigen misschien zouden willen lezen
verplichtingen. Daarom is een ontslag om
in de tekst van artikel 17, niet zoiets bestaat als
dringende reden tijdens een opzeggingstermijn
toegelaten ‘eerlijke concurrentie’ tijdens de
mogelijk als er zich ernstige feiten voordoen
arbeidsovereenkomst. Of het daarbij gaat om
die een onmiddellijke vertrouwensbreuk
eerlijke of oneerlijke concurrentie tijdens de
impliceren. Hoewel hierover initieel enige
arbeidsovereenkomst, heeft geen belang.
discussie bestond, neemt men vrij algemeen
Het moet niet gaan om “deloyale” concurrentie, aan dat wanneer een werknemer tijdens de
het voeren van concurrentie lopende de
opzeggingstermijn om een dringende reden
arbeidsovereenkomst is voldoende.
wordt ontslagen, hij meteen het recht verliest
op de aanvullende opzeggingsvergoeding die
e. bewijs
hem verschuldigd was omdat de betekende
opzeggingstermijn ontoereikend was.
De partij die de dringende reden inroept (in
hoofdzaak de werkgever) moet hiervan het
Wat gebeurt er als voor dezelfde feiten een
bewijs leveren.
strafklacht wordt neergelegd?
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Het is niet ondenkbaar dat, in geval van diefstal
door een werknemer, de betrokkene niet alleen
ontslagen wordt om dringende reden, maar
dat tevens klacht met burgerlijke partijstelling
wordt neergelegd bij een onderzoeksrechter.
Als de ex-werknemer vervolgens zijn ontslag
om dringende reden betwist voor de
arbeidsrechtbank, dan zal deze, gelet op het
adagium ‘Le criminel tient le civil en état’, geen

uitspraak ten gronde kunnen doen, vooraleer
de strafrechter uitspraak heeft gedaan over de
strafrechtelijke kant van de zaak.
Het is niet ondenkbaar dat, in geval van diefstal
door een werknemer, de betrokkene niet alleen
ontslagen wordt om dringende reden, maar
dat tevens klacht met burgerlijke partijstelling
wordt neergelegd bij een onderzoeksrechter.

06 recht op een uitwinnings-

vergoeding voor handelsvertegenwoordigers
A. wie kan als handelsvertegenwoordiger worden
beschouwd?
Een handelsvertegenwoordiger is een
werknemer die zich ertoe verbindt om
cliënteel op te sporen en te bezoeken met
het oog op de onderhandeling of het sluiten
van zaken, verzekeringen uitgezonderd,
en dit voor rekening en in naam van één of
meer opdrachtgevers. Een vermelding van
de benaming ‘handelsvertegenwoordiger’
in de arbeidsovereenkomst is niet bepalend.
Uiteindelijk telt enkel en alleen de manier
waarop de overeenkomst in werkelijkheid werd
uitgevoerd. De persoon die aanspraak maakt
op het statuut van handelsvertegenwoordiger
moet zijn hoedanigheid van
handelsvertegenwoordiger bewijzen aan
de hand van de inhoud van de in werkelijk
uitgeoefende functie.
Er dienen drie constitutieve en cumulatieve
bestanddelen aanwezig te zijn opdat een
werknemer als handelsvertegenwoordiger kan
worden beschouwd:
- opsporen en bezoeken van cliënteel;
- met het oog op het onderhandelen over of
het afsluiten van zaken;
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- op permanente wijze, namelijk voor meer
dan 50% van de werktijd.
Er moet een onderscheid gemaakt worden
tussen een werknemer die wordt aangeworven
met het oog op een commerciële opdracht
enerzijds, en een handelsvertegenwoordiger
anderzijds. Het onderscheid zit erin dat de
activiteit van handelsvertegenwoordiging
veronderstelt dat men cliënteel opspoort en
(op verplaatsing) bezoekt met het oog op het
onderhandelen over of het sluiten van zaken. Is
bijvoorbeeld geen handelsvertegenwoordiger
aangezien het element ‘bezoeken’ ontbreekt:
de commercieel medewerker op afstand
die zijn activiteit uitoefent vanop kantoor
en waarvan de contacten met het cliënteel
telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.
De handelsvertegenwoordiger moet
rechtstreeks contact hebben met potentiële
klanten buiten de bedrijfsgebouwen van
de onderneming en moet beschikken over
de bevoegdheid om te onderhandelen
over zaken of zaken af te sluiten. De
handelsvertegenwoordiger is ‘op de baan’
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om de potentiële klanten te bezoeken en
te pogen zaken met hen af te sluiten. De
handelsvertegenwoordiger moet beschikken
over een zekere onderhandelingsmarge over
de prijzen, hoeveelheden, leveringswijzen.
Het is bovendien noodzakelijk dat de
handelsvertegenwoordiger minstens 50%
van zijn werktijd besteedt aan het bezoeken
van mogelijke klanten met het oog op
het onderhandelen over zaken en/of het
afsluiten van zaken. Als de werknemer een
functie uitoefent die tegelijk technische/
administratieve aspecten en aspecten van
commerciële vertegenwoordiging inhoudt,
moet hij bewijzen dat hij zich hoofdzakelijk
met commerciële vertegenwoordiging
bezighoudt. In een arrest van het arbeidshof
van Brussel van 1 juni 2018 heeft het hof
bijvoorbeeld geoordeeld dat een planning met
6 tot 8 klantenbezoeken per dag met het oog
op het afsluiten van zaken een activiteit van
handelsvertegenwoordiging als hoofdactiviteit
vertegenwoordigt.

tussenpersonen bezoekt, kan hij geen
aanspraak maken op de hoedanigheid van
handelsvertegenwoordiger. Een werknemer
die bijvoorbeeld kleinhandelaren bezoekt
om hen ervan te overtuigen een bestelling
te plaatsen bij groothandelaren die zelf
klanten van de onderneming zijn, is geen
handelsvertegenwoordiger. Zo oordeelde
het arbeidshof van Bergen in zijn arrest van
10 december 2019 ten gevolge van het feit
dat de werknemer geen contact had met de
groothandelaren, klanten van de onderneming,
maar met de kleinhandelaren om hen ervan
te overtuigen een bestelling te plaatsen bij
de groothandelaren. Evenzo zijn de medisch
afgevaardigden van een farmaceutisch bedrijf
die in contact staan met de artsen om die ervan
te overtuigen de door het bedrijf verkochte
geneesmiddelen voor te schrijven, geen
handelsvertegenwoordigers. Volgens het Hof
van Cassatie staan ze immers niet in contact
met de klanten van de onderneming, omdat de
artsen geen klanten zijn.

Opgelet, het is dus noodzakelijk dat de
handelsvertegenwoordiger de klanten van de
onderneming bezoekt. Als de werknemer

Of een werknemer al dan niet als handelsvertegenwoordiger wordt beschouwd, is
voornamelijk van belang bij het einde van zijn
arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft een
handelsvertegenwoordiger niet alleen recht op
een eventuele opzeggingsvergoeding, maar
ook op een uitwinningsvergoeding.

B. wat is de uitwinningsvergoeding?
Een uitwinningsvergoeding is een
vergoeding die door de werkgever aan de
handelsvertegenwoordiger wordt uitbetaald bij
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Ze dient als compensatie van de financiële
schade die de handelsvertegenwoordiger lijdt
door het verlies van de door hem aangebrachte
klanten.

C. voorwaarden om aanspraak te maken
op een uitwinningsvergoeding
Een handelsvertegenwoordiger kan slechts
aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding indien op de dag van de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst al de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
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a. uitoefening handelsvertegenwoordiging op
bestendige wijze en als hoofdactiviteit
De werknemer moet bewijzen dat de
uitoefening van de arbeidsovereenkomst in
concreto de handelsvertegenwoordiging als
voornaamste voorwerp heeft op het moment
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van het ontslag en dat hij deze activiteit op
bestendige wijze uitoefende. De vaststelling
van de hoofdactiviteit is een feitenkwestie
en moet gebeuren aan de hand van de
concrete tijd die wordt besteed aan elk van de
activiteiten. Om daartoe te komen, wordt er
gekeken naar de beschrijving van de functie
van de werknemer, het aantal rapporten van
eventuele activiteiten en de inhoud ervan, of
naar de lijst van verplaatsingen, enz.

om toekomstige bestellingen te bekomen.

Men neemt vrij algemeen aan dat het begrip
aanbreng van cliënteel een effectieve
vermeerdering van het aantal klanten van de
onderneming vereist en dat de instandhouding
van bestaand cliënteel niet voldoende is. De
reactivering en de uitbreiding van bestaand
cliënteel worden volgens een deel van
de rechtspraak echter wel in aanmerking
genomen om de aanbreng van cliënteel
Indien de werknemer tijdens zijn tewerkstelling te bewijzen. De aanbreng van cliënteel
wel een activiteit als handelsvertegenwoordiger wordt met name bewezen door de lijst van
heeft uitgeoefend maar op het moment
aangebrachte klanten voor te leggen en/of
van het ontslag niet langer in de functie van
door getuigenissen van die klanten.
handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld is,
kan deze werknemer geen aanspraak maken
De bewijslast van de aanbreng van cliënteel
op een uitwinningsvergoeding. De beoordeling rust op de handelsvertegenwoordiger,
van het recht op een uitwinningsvergoeding
tenzij er in de arbeidsovereenkomst een
moet gebeuren op de dag waarop de
concurrentiebeding werd ingelast. In dit
contractuele relaties beëindigd worden.
laatste geval wordt er immers vermoed dat er
een cliënteel werd aangebracht en moet de
b. anciënniteit van minstens één jaar in
werkgever bewijzen dat er geen cliënteel werd
hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger
aangebracht. Het vermoeden van de aanbreng
van cliënteel wordt echter door de werkgever
De werknemer moet bewijzen dat hij op het
niet weerlegd door het bewijs dat de betrokken
einde van zijn arbeidsovereenkomst minstens
klanten reeds voor de indiensttreding
één jaar als handelsvertegenwoordiger heeft
van de vertegenwoordiger bestellingen
gewerkt en dat hij op het ogenblik van het
hadden geplaatst, indien het tijdsverloop
ontslag nog als handelsvertegenwoordiger
tussen de laatste bestelling en de door de
werkte. Een periode van stage komt niet
vertegenwoordiger verwezenlijkte verkoop van
in aanmerking voor de berekening van
aard is te laten vermoeden dat de klant voor
de anciënniteit, periodes van schorsing
de werkgever was verloren gegaan en dat hij
van de arbeidsovereenkomst (door o.a.
door de handelsvertegenwoordiger opnieuw is
jaarlijkse vakantie, arbeidsongeschiktheid, ...)
geactiveerd.
daarentegen wel.
De meerderheid van de geldende rechtEr moet dus ook rekening worden gehouden
spraak is van oordeel dat ook in het
met de gepresteerde opzeggingstermijn.
geval in de arbeidsovereenkomst van de
handelsvertegenwoordiger een ongeldig
c. aanbreng van cliënteel
concurrentiebeding staat, er wordt vermoed
dat de handelsvertegenwoordiger effectief
Opdat een handelsvertegenwoordiger
cliënteel heeft aangebracht.
aanspraak kan maken op een uitwinningsvergoeding, dient hij aan te tonen dat hij tijdens Het Hof van Cassatie ging in zijn arrest van
de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst
19 maart 2018 (Cass. 19 maart 2018, S.16.0075.F,
cliënteel heeft aangebracht.
www.juridat.be) zelfs nog een stapje verder.
Het Hof heeft geoordeeld dat ook in het
Een ‘cliënteel’ is een geheel van klanten dat zich geval in de arbeidsovereenkomst van de
geregeld tot de onderneming wendt. In geval
handelsvertegenwoordiger een beding
van een aanbreng van een onbeduidend aantal staat waarin werd overeengekomen dat de
klanten kan men bezwaarlijk van een cliënteel
werknemer geen ‘professionele geheimen’ van
spreken. Er is daarenboven slechts sprake van
de werkgever mocht prijsgeven aan derden,
cliënteel wanneer er een mogelijkheid bestaat
geen daden van onwettige concurrentie
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mocht stellen en de naam of reputatie van
de werknemer niet mocht in diskrediet
brengen, eveneens wordt vermoed dat de
handelsvertegenwoordiger effectief cliënteel
heeft aangebracht. In de arbeidsovereenkomst
van de werknemer in kwestie werd deze
clausule verkeerdelijk de titel ‘Discretie en niet
concurrentiebeding’ gegeven, terwijl ze geen
enkele beperking inhield voor de werknemer
om na zijn tewerkstelling in dienst te treden
bij een concurrent. Deze beperking is normaal
gezien echter noodzakelijk opdat de het nietconcurrentiebeding geldig zou zijn.
let op!
Het is dus belangrijk dat een werkgever
steeds stilstaat bij de vraag of het wenselijk
is al dan niet enig concurrentiebeding
op te nemen in de arbeidsovereenkomst
van een handelsvertegenwoordiger.
Zelfs indien naderhand zou blijken dat
het concurrentiebeding ongeldig is, zal
de werknemer kunnen genieten van het
voordeel dat aanbreng van cliënteel wordt
vermoed waardoor de werknemer sneller
aanspraak zal kunnen maken op een
eventuele uitwinningsvergoeding aangezien
de werknemer niet langer de bewijslast
draagt om aan te tonen dat hij cliënteel heeft
aangebracht. Bovendien is het als werkgever
raadzaam ook uitermate voorzichtig om te
springen met het invoegen van eventuele
clausules inzake oneerlijke concurrentie en/of
het niet bekendmaken van bedrijfsgeheimen
in arbeidsovereenkomsten van
handelsvertegenwoordigers. Ook wat betreft
elke andere mogelijke clausule die bijvoorbeeld
verwijst naar de inhoud van artikel 17, 3° van de
Arbeidsovereenkomstenwet.

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst

d. nadeel
De uitwinningsvergoeding vergoedt de
schade die de werknemer lijdt doordat
hij een bepaald cliënteel verliest.
Bijgevolg is het vanzelfsprekend dat geen
uitwinningsvergoeding verschuldigd is
wanneer de werknemer geen nadeel lijdt indien
hij geen cliënteel verliest.
Het is aan de werkgever om aan te tonen dat
uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
(op het vlak van cliënteel) geen enkel nadeel
volgt voor de handelsvertegenwoordiger.
Deze afwezigheid van nadeel is moeilijk te
bewijzen. De rechtspraak aanvaardt een
gebrek aan nadeel in de volgende gevallen:
wanneer de werknemer na het ontslag het
‘oude’ cliënteel is blijven bezoeken en heeft
aangebracht aan zijn nieuwe werkgever,
wanneer de onderneming waarvoor de
handelsvertegenwoordiger werkte failliet
verklaard wordt …
Men kan daarentegen niet zomaar besluiten tot
een gebrek aan nadeel wanneer de werknemer
ontslagen wordt bij het bereiken van de
pensioenleeftijd en er niet bewezen is dat de
werknemer na de pensioenleeftijd niet meer
actief wou blijven. Hetzelfde principe geldt
voor brugpensioen: ook hier kan er sprake zijn
van een nadeel, tenzij de werkgever bewijst
dat de werknemer geen enkele intentie heeft
om ooit enige commerciële activiteiten voort
te zetten. Of er al dan niet enig nadeel volgt uit
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
wordt, net als de overige voorwaarden,
soeverein door de rechtbanken ingevuld.
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D. in welke gevallen is een uitwinningsvergoeding
verschuldigd?
De uitwinningsvergoeding is enkel
verschuldigd wanneer de werkgever de
arbeidsovereenkomst beëindigt zonder
dringende reden of indien de werknemer
de arbeidsovereenkomst beëindigt
terwijl hij een dringende reden inroept in
hoofde van de werkgever. Er kan dus geen
uitwinningsvergoeding verschuldigd zijn:

- wanneer de werkgever overgaat tot een
ontslag van de werknemer om dringende
reden;
- wanneer de werknemer de
arbeidsovereenkomst beëindigt met
toekenning van een opzeggingstermijn of
een opzeggingsvergoeding;
- wanneer de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur verstrijkt;
- wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd
wordt in onderling akkoord.

E. hoeveel bedraagt de uitwinningsvergoeding?
Het bedrag van de uitwinningsvergoeding
is gelijk aan drie maanden loon voor de
handelsvertegenwoordiger die bij dezelfde
werkgever was tewerkgesteld gedurende een
periode van (minstens) één tot vijf jaar. De
vergoeding wordt met het loon van één maand
verhoogd bij het ingaan van elke bijkomende
vijfjaarlijkse dienstperiode bij dezelfde
werkgever. Bij de bepaling van het loon wordt
er niet enkel rekening gehouden met het
lopende loon, maar ook met alle voordelen
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.
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Wanneer de handelsvertegenwoordiger
de overeenkomst beëindigt wegens een
aan de werkgever te wijten dringende
reden en het gewone bedrag van de
uitwinningsvergoeding het werkelijk geleden
nadeel niet volledig vergoedt, dan kan de
handelsvertegenwoordiger, mits hij de omvang
van het beweerde nadeel bewijst, bovenop
die uitwinningsvergoeding schadeloosstelling
verkrijgen ten belope van het verschil tussen
het bedrag van het werkelijk geleden nadeel en
het bedrag van die vergoeding.
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07 stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag
Toen het brugpensioen werd ingevoerd
in de jaren ‘70 werd dat beschouwd als
een manier om de oudere werknemers op
een zachte manier uit de arbeidsmarkt te
begeleiden om zo plaats te maken voor de
jonge werknemers. In die tijd kon er nog naar
hartenlust worden afgeweken van de algemene
leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar.
Door de vergrijzing van de bevolking is de
overheid sedert eind 2005 begonnen met het
nemen van een hele resem maatregelen om
de gevolgen van die vergrijzing in te perken,
en de financiering van de sociale zekerheid
leefbaar te houden. Het Generatiepact bracht
belangrijke wijzigingen aan met betrekking
tot de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden,
de sociale en fiscale bijdragen op het
brugpensioen en het doorvoeren van een
activerend beleid bij herstructureringen.
Sindsdien is het brugpensioen jaarlijks
onderhevig aan verstrengingen.
Eerst en vooral werd de naam brugpensioen
gewijzigd naar ‘Stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag’, afgekort SWT.
Daarnaast worden de leeftijds- en
anciënniteitsvoorwaarden telkens verstrengd
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alsook de werkgeversbijdragen op de
aanvullende vergoeding.
Het SWT is eigenlijk een vorm van werkloosheid. De werknemer krijgt, nadat hij
werd ontslagen door de werkgever en
na afloop van de opzeggingstermijn of
na afloop van de periode gedekt door de
opzeggingsvergoeding/ontslagcompensatievergoeding, een werkloosheidsuitkering
van de RVA. Wanneer de ontslagen werknemer
aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor
SWT voldoet, is de werkgever (of in sommige
sectoren het fonds voor bestaanszekerheid)
verplicht om een aanvullende vergoeding te
betalen bovenop de werkloosheidsuitkering.
Die aanvullende vergoeding moet in principe
betaald worden tot wanneer de werknemer
de normale wettelijke pensioenleeftijd bereikt
(momenteel 65 jaar, vanaf 2025 wordt dat
66 jaar en vanaf 2030 67 jaar). Vroeger kon
iemand die met SWT was niet met vervroegd
wettelijk pensioen gaan, hij bleef in het SWTstelsel tot aan de normale pensioenleeftijd.
Sinds 2019 is het wel mogelijk dat een SWT’er
overschakelt naar het vervroegd wettelijk
pensioen als hij daarvoor aan de leeftijds- en
loopbaanvoorwaarden voldoet.
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A. ontslag door de werkgever
Om recht te hebben op SWT moet de
werknemer ontslagen worden door de
werkgever. Wanneer de arbeidsovereenkomst
op een andere manier een einde neemt zoals
bijvoorbeeld omwille van ontslag door de
werknemer, in onderling akkoord, wegens
overmacht of omdat een contract van
bepaalde duur de overeengekomen einddatum
heeft bereikt, dan heeft de werknemer geen
recht op SWT.
Wanneer de werknemer ontslagen worden om
een dringende reden die daarna succesvol
door de werknemer wordt aangevochten voor
de arbeidsrechtbank, dan is het SWT wel van
toepassing.
Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer geeft lopende
de opzeggingstermijn een tegenopzeg,
dan gaat volgens de RVA het recht op SWT
verloren.
In de praktijk is het vaak de werknemer die aan
de werkgever vraagt om met SWT te mogen
gaan. De beslissing om een werknemer te
ontslaan, ligt echter altijd bij de werkgever.
Als die werkgever niet op het verzoek van de
werknemer wil ingaan dan kan de werknemer
op geen enkele manier zijn ontslag afdwingen.
Het is de werkgever die de touwtjes in handen
heeft.
Omgekeerd, als een werknemer niet komt
vragen naar SWT, maar de werkgever
staat op het punt een oudere werkgever
te ontslaan, moet hij voorafgaand aan het
ontslag de reflex hebben om na te gaan of
de betrokken werknemer na afloop van de
opzeggingstermijn of periode gedekt door de
opzeggingsvergoeding niet in aanmerking zou
komen voor SWT, want dat betekent een extra
kost bovenop de normale ontslagkost.

Arbeidsovereenkomsten van arbeiders
aangevangen vóór 1 januari 2014 die worden
opgezegd met het oog op SWT, kunnen
voor wat betreft het eerste deel van de
opzeggingstermijnen nog genieten van de
verkorte opzeggingstermijnen die op 31
december 2013 van toepassing waren in de
meeste sectoren.
Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomsten van bedienden aangevangen vóór
1 januari 2014. De praktijk die men voor
1 januari 2014 toepaste voor bedienden,
namelijk het opzeggen met toepassing van het
toenmalig wettelijk minimum (3 maanden per
periode van 5 jaar anciënniteit), kan met de
inwerkingtreding van het eenheidsstatuut niet
meer toegepast worden.
De werknemer die werd opgezegd met het oog
op SWT heeft recht op sollicitatieverlof volgens
de normale wettelijke regels.
Werknemers die ontslagen worden met het
oog op SWT hebben in sommige gevallen
recht op outplacement. Wanneer de
werknemer niet om dringende reden werd
ontslagen, niet in het kader van een collectief
ontslag en de werknemer heeft recht op een
opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding
van minstens 30 weken, dan is de werkgever
verplicht om een outplacementaanbod te
doen. Wanneer de werknemer echter recht
heeft op een opzeggingsvergoeding of
opzeggingstermijn van minder dan 30 weken
en minstens 1 jaar anciënniteit heeft, dan moet
de werkgever enkel outplacement aanbieden
als de werknemer daar om verzoekt.
Cao nr. 109 inzake kennelijk onredelijk ontslag
geldt niet wanneer een werknemer wordt
ontslagen met het oog op SWT.
let op!
Met het ontslag van oudere beschermde
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werknemers. Personeelsafgevaardigden
van de OR of het CPBW en niet-verkozen
kandidaten bij de sociale verkiezingen genieten
een bijzondere bescherming tegen ontslag.
Zij kunnen enkel ontslagen worden mits het
naleven van een bepaalde procedure. Volgt
men deze procedures niet, dan is de werkgever
een beschermingsvergoeding verschuldigd
die in extreme gevallen zelfs tot 8 jaar loon
kan bedragen. Ook vakbondsafgevaardigden
genieten een ontslagbescherming waarbij
meestal voorafgaand aan het ontslag
de vakbond moet verwittigd worden
van de intentie van de werkgever om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze
ontslagbescherming geldt evenzeer als men
een werknemer

ontslaat met het oog op SWT, ook al heeft
die werknemer zelf gevraagd om met SWT te
kunnen gaan. Een beschermde werknemer
zijn mandaat laten neerleggen biedt jammer
genoeg geen soelaas, omdat in dat geval de
bescherming als kandidaat herleeft. De enige
manier om een beschermde werknemer te
ontslaan met het oog op SWT zonder een
beschermingsvergoeding te moeten betalen,
is de werknemer afstand te laten doen van
de volledige beschermingsvergoeding, wat
pas rechtsgeldig kan nadat het recht op die
volledige beschermingsvergoeding is ontstaan.
Een gouden tip: laat u juridisch bijstaan
wanneer u een oudere beschermde werknemer
wil ontslaan met het oog op SWT.

B. leeftijds- en loopbaanvoorwaarden SWT
De werknemer moet een bepaald aantal
loopbaanjaren kunnen bewijzen om van
SWT te kunnen genieten. De wetgeving
bepaalt dat naast gewerkte perioden ook
bepaalde perioden van inactiviteit worden
gelijkgesteld en dus ook worden meegeteld
voor de loopbaanvereiste. De gelijkstellingen
zijn afhankelijk van het stelsel van SWT. De
werknemer kan aan de hand van het formulier
C.17 Beroepsverleden dat kan gedownload
worden van de website van de RVA, vragen om
zijn loopbaan te berekenen om zo te weten of
hij in aanmerking komt voor SWT. Die aanvraag
kan ingediend worden ten vroegste in de loop
van de zesde maand vóór de maand waarin
de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of
verbroken.
De vereiste leeftijd moet ten laatste bereikt zijn:
1) op het einde van de arbeidsovereenkomst;
2) en ofwel gedurende de periode waarin de
cao van toepassing is, ofwel gedurende de
periode waarin de cao van toepassing is die
deze cao verlengt, voor zover de verlengende
cao dezelfde leeftijdsvoorwaarde voorziet.
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De opzeggingstermijn mag verstrijken na de
geldigheidsduur van de cao.
De vereiste loopbaan moet bereikt zijn ten
laatste tegen het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen op het einde
van de opzeggingstermijn of op het moment
van de verbreking indien de overeenkomst
wordt beëindigd met onmiddellijke ingang. De
loopbaanvoorwaarde nog worden bereikt na
het einde van de cao.
Voor ondernemingen in moeilijkheden of
herstructurering gelden nog bijkomende
voorwaarden. Zo moet de opzeggingstermijn
of de door de opzeggingsvergoeding gedekte
periode verstrijken tijdens de looptijd van de
cao.
Hierna vindt u een overzicht van de
verschillende SWT-stelsels met hun bijhorende
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.
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SWT-stelsel
cao 17

tot 30/06/2021

vanaf 1/07/2021

leeftijd

loopbaan

leeftijd

loopbaan

62 jaar

Mannen: 41 jaar

62 jaar

Mannen: 41 jaar

Vrouwen:
Tot 31/12/2020:
36 jaar

Vrouwen:
Tot 31/12/2021:
37 jaar

Vanaf 1/1/2021:
37 jaar

Vanaf 1/1/2022:
38 jaar

Lange loopbaan

59 jaar

40 jaar

60 jaar

40 jaar

Zwaar beroep*
(residuair stelsel)

59 jaar

35 jaar waarvan:

60 jaar

35 jaar waarvan:

Nacht/Bouw/
Zwaar beroep*

59 jaar

5 jaar in een
zwaar beroep
tijdens de laatste
10 jaar

5 jaar in een
zwaar beroep
tijdens de laatste
10 jaar

Of 7 jaar in een
zwaar beroep in
de laatste 15 jaar

Of 7 jaar in een
zwaar beroep in
de laatste 15 jaar

33 jaar waarvan:

60 jaar

33 jaar waarvan:

Ofwel 20 jaar
in stelsel van
nachtarbeid

Ofwel 20 jaar
in stelsel van
nachtarbeid

Ofwel 5 of 7 jaar
in een zwaar
beroep tijdens
de laatste 10
respectievelijk
15 jaar

Ofwel 5 of 7 jaar
in een zwaar
beroep tijdens
de laatste 10
respectievelijk
15 jaar

Ofwel tewerkstelling in de
bouw met attest
van arbeidsongeschiktheid

Ofwel tewerkstelling in de
bouw met attest
van arbeidsongeschiktheid

*Wordt als zwaar beroep beschouwd:
- het werk in wisselende ploegen, meer
bepaald de ploegenarbeid in minstens twee
ploegen van minstens twee werknemers
die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud
als qua omvang, en die elkaar in de loop
van de dag opvolgen zonder dat er een
onderbreking is tussen de opeenvolgende
ploegen en zonder dat de overlapping meer
bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op

terug naar inhoud xxxxx

voorwaarde dat de werknemer van ploegen
alterneert;
- het werk in onderbroken diensten waarbij de
werknemer permanent werkt in dagprestaties
waarvan de begintijd en de eindtijd minimaal
11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking
van minstens 3 uur en minimumprestaties
van 7 uur. Onder permanent verstaat men
dat de onderbroken dienst de gewone
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arbeidsregeling van de werknemer vormt
en dat hij niet occasioneel in een dergelijke
dienst wordt tewerkgesteld;
- het werk in een arbeidsregime met
nachtarbeid.
Voor mindervaliden of voor mensen
met ernstige lichamelijke problemen is
de leeftijdsvoorwaarde tot 31/12/2020
58 jaar en geldt er tot 31/12/2020 een
loopbaanvoorwaarde van 35 jaar. Na 31/12/2020
valt het af te wachten of de Nationale
Arbeidsraad een nieuwe cao sluit dit voorziet in
een verlenging van dit stelsel.
Voor ondernemingen in moeilijkheden en
herstructurering geldt tot 30/12/2020 een
leeftijdsvereiste van 59 jaar. Vanaf 31/12/2020
wordt dat 60 jaar.

De loopbaanvereiste blijft ongewijzigd:
- Ofwel 10 jaar binnen de sector in de laatste 15
jaar;
- Ofwel 20 jaar.
Bij SWT in kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is
er een ondernemings-cao vereist inzake SWT.
Bovendien moet de opzeggingstermijn of
de door de opzeggingsvergoeding gedekte
periode verstrijken binnen de geldingsduur van
de cao en binnen de periode van de erkenning.
Om deze erkenning te kunnen bekomen moet
er vooraf een volledig dossier worden ingediend
bij de federale minister van Werk

C. het bedrag van de bedrijfstoeslag
De bedrijfstoeslag is gelijk aan de helft van
het verschil tussen het netto referteloon en de
werkloosheidsuitkering.
Het netto referteloon is gelijk aan het begrensd
bruto maandloon verminderd met de
persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de
bedrijfsvoorheffing.
Tijdens het verplicht overleg wordt in onderling
akkoord beslist met welke refertemaand
en dus ook met welk brutoloon rekening
wordt gehouden. Indien geen refertemaand
is vastgesteld, wordt de kalendermaand
die de datum van het ontslag voorafgaat in
aanmerking genomen. Het bruto maandloon is
begrensd tot € 4.166,10 (bedrag sinds 1 maart
2020).

terug naar inhoud xxxxx

De werkloosheidsuitkering van een SWT’er
bedraagt 60% van het bruto maandloon
begrensd tot € 2.313,97 (bedrag sinds 1 maart
2020). De werkloosheidsuitkering bedraagt
maximaal € 1.388,4 per maand.
Het is mogelijk dat er op sectoraal of op
ondernemingsvlak een gunstigere regeling is
uitgewerkt. U dient er dus steeds de sectorale
en ondernemings-cao’s op na te slaan.
De werkgever is bovenop het bruto bedrag
van de bedrijfstoeslag een bijzondere bijdrage
verschuldigd aan de RSZ. De omvang van
die bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van
de werknemer op het moment dat het SWT
ingaat. Hoe jonger de werknemer, hoe duurder
voor de werkgever. Volgende tabel geeft de
werkgeversbijdragen weer voor de profitsector.
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profit sector
algemene regel

leeftijd op het moment
van ingaan SWT

percentage

forfait
in EUR

< 55
≥ 55 en < 58
≥ 58 en < 60
≥ 60 en < 62
≥ 62

142,50%
75,00%
75,00%
37,50%
31,25%

50,00
50,00
50,00
37,60
37,60

tijdens periode erkend als in
herstructurering

< 55
≥ 55 en < 58
≥ 58 en < 60
≥ 60 en < 62
≥ 62

142,50%
75,00%
75,00%
30,00%
30,00%

50,00
50,00
50,00
37,60
37,60

tijdens periode erkend als in
moeilijkheden

< 55
≥ 55 en < 58
≥ 58 en < 60
≥ 60 en < 62
≥ 62

16,88%
12,50%
8,13%
4,38%
4,38%

8,00
8,00
8,00
6,00
6,00

Wanneer de werknemer het werk hervat als werknemer bij een andere werkgever dan diegene
die hem heeft ontslaan met het oog op SWT, of als zelfstandige, dan moet de werkgever de
bedrijfstoeslag doorbetalen.

D. het statuut van de SWT’er
Een SWT’er moet aangepast beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt.
Aangepaste beschikbaarheid houdt in dat de
SWT’er:
• ingeschreven is als werkzoekende;
• passend werk of een passende opleiding moet
aanvaarden;
• het werk niet mag verlaten zonder wettige
reden;
• niet mag zijn ontslagen wegens een foutieve
houding;
• zich moet aanbieden bij de gewestinstelling
voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
of bij een werkgever, wanneer hij door de
gewestinstelling was opgeroepen;
• moet meewerken aan een begeleidingsplan

of inschakelingsparcours dat hem door de
gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is
aangeboden.
Daarnaast zal de gewestinstelling voor
arbeidsbemiddeling hem begeleiden in het
kader van een individueel actieplan. Die
instelling zal een actieplan voorstellen uiterlijk 9
maanden na de aanvang van de werkloosheid.
De SWT-er die zijn verplichtingen niet nakomt,
kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van
het recht op uitkeringen.
Sommige SWT’ers kunnen wel vrijgesteld zijn
van de aangepaste beschikbaarheid als ze
een bepaalde leeftijd of een bepaald aantal
loopbaanjaren hebben bereikt:

SWT stelsel

vereiste leeftijd of loopbaan

Cao 17

43 jaar loopbaan

Medische redenen

Geen vereisten

Lange loopbaan
Nachtarbeid
Zwaar beroep

62 jaar of 42 jaar loopbaan

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

65 jaar of 43 jaar loopbaan

De vrijstelling moet aangevraagd worden, ze wordt niet automatisch gegeven.

terug naar inhoud het einde van de arbeidsovereenkomst
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E. de vervangingsplicht van de werkgever
De werkgever is verplicht de SWT’er die op
het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog
geen 62 jaar is, te vervangen door één of twee
uitkeringsgerechtigde volledige werklozen
of gelijkgestelden. Het is niet vereist dat de
vervanger dezelfde functie uitoefent als de
SWT’er. Wanneer de werknemer op het einde
van de arbeidsovereenkomst minstens 62 jaar
is, dan is er geen vervangingsplicht.
De vervanger moet in dienst komen tijdens
de periode die start op de eerste dag van de
vierde maand voorafgaand aan de maand
waarin het SWT aanvangt en die eindigt
op de eerste dag van de derde maand
daaropvolgend. De vervangingsplicht geldt
gedurende een periode van 36 maanden.
In volgende gevallen kan de werkgever
vrijgesteld worden van de vervangingsplicht.
a. wegens schaarste op de arbeidsmarkt
De RVA kan een vrijstelling verlenen als de
werkgever kan aantonen dat geen enkele
vervanger voorhanden is:
- van hetzelfde niveau als de functie
uitgeoefend door de ontslagen werknemer;
- of van het niveau van een andere functie
die ten gevolge van dit ontslag in de
onderneming is vrijgekomen.
De werkgever moet de aanvraag tot vrijstelling
aangetekend opsturen naar de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur van de RVA.
De aanvraag moet gebeuren in de periode:
- vanaf de eerste dag van de tiende maand
voorafgaand aan de maand van de
vermoedelijke ingangsdatum van het SWT;
- tot en met 8 kalenderdagen na de werkelijke
einddatum van de opzeggingstermijn of 8
kalenderdagen na de laatste dag gedekt door
de opzeggingsvergoeding.
De aanvraag moet bovendien vergezeld zijn
van een attest van de waaruit blijkt dat er geen
vervanger voorhanden is voor de gevraagde
functie.
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b. wegens een structurele vermindering van het
personeelsbestand
De minister van Werk kan een vrijstelling
toekennen als de werkgever kan aantonen dat:
- er een structurele vermindering van het
personeelsbestand is;
- en door de vrijstelling het ontslag kan
vermeden worden van werknemers die net
met SWT gaan.
Als er een vakbondsafvaardiging is, moet de
werkgever het akkoord hebben van alle in de
vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde
werknemersorganisaties.
De aanvraag moet aangetekend verstuurd
worden en moet de Minister van Werk bereiken
uiterlijk de laatste dag van de derde maand
na de maand waarin het SWT werkelijk is
ingegaan. De aangetekende brief wordt
geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na
verzending.
1. Voor lopende SWT’s voor ondernemingen
in moeilijkheden of in herstructurering of bij
sluiting
De minister van Werk kan een vrijstelling
toekennen voor de lopende SWT’s van
de ondernemingen in moeilijkheden of in
herstructurering of in geval van sluiting van
een onderneming. Dit heeft betrekking op
werknemers die reeds met SWT zijn vóór
de onderneming erkend wordt en waarvoor
de vervangingsplicht ook na de erkenning
nog loopt. De aanvraag moet aangetekend
verstuurd worden en moet de minister van
Werk bereiken uiterlijk op het einde van de
tweede maand na de maand waarin geen
geldige vervanging meer is doorgevoerd. De
aangetekende brief wordt geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na verzending.
2. Voor nieuwe SWT’s voor ondernemingen in
moeilijkheden of in herstructurering
Wanneer de werkgever erkend wordt als
onderneming in moeilijkheden of in
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herstructurering en de toelating krijgt om
de opzeggingstermijnen in te korten en/
of af te wijken van de normale leeftijds- en
loopbaanvoorwaarden, dan is hij automatisch

vrijgesteld van de vervangingsplicht. Er moet
dan geen aparte aanvraag ingediend worden
om vrijstelling van vervangingsplicht te
bekomen.

08 Canada Dry-regeling
Het is voor een werkgever nog steeds mogelijk
om een zogenaamde Canada Dry-regeling/
stelsel van werkloosheid met aanvullende
vergoedingen oudere werknemers (SWAV) te
organiseren voor werknemers die bijvoorbeeld
niet voldoen aan de geldende loopbaan- en
anciënniteitsvoorwaarden voor het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). De
werkgever betaalt hierbij aan een werknemer
een aanvullende vergoeding als toeslag bij de
werkloosheidsuitkering opdat de werknemer na
zijn/haar ontslag minder inkomensverlies zou
leiden.
Een stelsel werkloosheid met aanvullende
vergoedingen oudere werknemers (SWAV)
kan zowel collectief via een cao als
individueel worden georganiseerd. Er is geen
leeftijdsvoorwaarde waardoor het systeem in
principe voor werknemers van elke leeftijd kan
worden georganiseerd. Bovendien is ook niet
in een anciënniteitsvoorwaarde voorzien, wat
een werkgever een grote mate van flexibiliteit
geeft. Uiteraard dient een werkgever hierbij
wel rekening te houden met het feit dat de
Antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007
moeten worden gerespecteerd.
Het bedrag van de (in principe maandelijks
betaalde) aanvullende vergoeding kan vrij
worden bepaald met dien verstande dat de
nettovergoeding van de werkloosheidsuitkering
en de aanvullende vergoeding samen niet
hoger zal kunnen zijn dan het vroeger door de
werknemer gemiddeld verdiende nettoloon.
De werkgeverskost voor het opzetten van
een dergelijk systeem is echter aanzienlijk.
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Op de aanvullende vergoedingen die worden
betaald in het kader van een dergelijk stelsel
werkloosheid met aanvullende vergoedingen
oudere werknemers (SWAV), zijn bijzondere
sociale bijdragen verschuldigd. De bijzondere
bijdrage SWAV is verschuldigd voor de
werknemers die een aanvullende vergoeding
krijgen, vanaf de maand dat de werknemer 50
jaar wordt tot de gewone pensioenleeftijd.
De bijzondere bijdragen moet betaald worden
op aanvullende vergoedingen bij:
• de uitkeringen bij volledige werkloosheid;
• de uitkeringen in het geval van volledige
loopbaanonderbreking;
• de uitkeringen in het geval van
vermindering van de arbeidsprestaties tot
een halftijdse betrekking, tijdskrediet en
loopbaanvermindering.
De bijzondere bijdrage is niet verschuldigd
als de werkgever een aanvulling op
werkloosheidsuitkeringen in het kader van
de thematische verloven (ouderschapsverlof,
palliatief verlof, medische bijstand,
mantelzorgverlof).
Op aanvullingen bij loopbaanonderbreking,
tijdskrediet en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking is een bijzondere maandelijkse
werkgeversbijdrage van 48,53% verschuldigd.
Voor aanvullingen bij de werkloosheid na
ontslag, dient een werkgever in de profitsector
rekening te houden met de volgende bijzondere
werkgeversbijdragen:
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leeftijd op het moment dat de werknemer de eerste
keer werkloosheidsuitkering krijgt
< 52
≥ 52 en < 55
≥ 55 en < 58
≥ 58 en < 60
≥ 60 en < 62
≥ 62

percentage
werkgeversbijdrage
150,00%
142,50%
75,00%
75,00%
58,24%
48,53%

09 activeringsbijdrage
1. inleiding
In de loop der jaren zijn de mogelijkheden
voor oudere werknemers om de arbeidsmarkt
vroeger te verlaten, zoals het SWT, steeds
strenger geworden. Men stelde dan ook
vast dat, bijvoorbeeld ook naar aanleiding
van herstructureringen, werkgevers oudere
werknemers tot aan de pensioenleeftijd
gewoon vrijstelden van prestaties, al dan niet
met behoud van hun volledige loon, om zo de
striktere regels inzake SWT te omzeilen. Om
deze werkwijze te ontmoedigen werd er sinds
1 januari 2018 een activeringsbijdrage ten laste
van de werkgever ingevoerd.
2. toepassingsgebied
De activeringsbijdrage is van toepassing op alle
werkgevers die onder het toepassingsgebied
van de cao-wet vallen en op de autonome
overheidsbedrijven.
De activeringsbijdrage is verschuldigd voor de
werknemers die geen enkele prestatie leveren
tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde
werkgever, met uitzondering van:
• 		de wettelijke volledige schorsingen van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
bijvoorbeeld in geval van ziekte, voltijds
tijdskrediet of thematisch verlof;
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●		vrijstelling van prestaties tijdens de
opzeggingstermijn;
• 		indien gedurende het kwartaal een periode
van wettelijke schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst aan de periode
van vrijstelling voorafgaat;
• 		indien gedurende het kwartaal de periode
van vrijstelling gevolgd wordt door het
ontslag, pensionering of een periode
van vrijstelling van prestaties tijdens de
opzeggingstermijn.
De bijdrage is niet verschuldigd voor de
werknemers:
• 		die effectief in een systeem van volledige
vrijstelling van prestaties zijn gestapt vóór
29 december 2017;
• 		of die in een systeem van volledige
vrijstelling van prestaties zijn gestapt in
toepassing van een cao van bepaalde duur
neergelegd vóór 29 december 2017;
• 		of die in een systeem van volledige
vrijstelling van prestaties zijn gestapt
in toepassing van een individuele
overeenkomst afgesloten vóór 29 december
2017;
• 		of die, in het geval van een autonoom
overheidsbedrijf, in een systeem van
volledige vrijstelling van prestaties zijn
gestapt in toepassing van een regeling
afgesloten in het PC vóór 29 december 2017.
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3. bedrag van de bijdrage
percentage op het loon
(verhoogd tot 108 %
voor de handarbeiders)

minimum
per kwartaal
(EUR)

< 55 jaar

20 %

300,00

� 55 < 58 jaar

18 %

300,00

� 58 < 60 jaar

16 %

300,00

� 60 < 62 jaar

15 %

225,60

� 62 jaar

10 %

225,60

leeftijd bij het begin
van de vrijstelling

Indien de werknemer gedurende de periode
van vrijstelling van prestaties de verplichting
had om een opleiding te volgen die
georganiseerd wordt door zijn werkgever voor
tenminste 15 dagen gedurende een periode
van vier opeenvolgende kwartalen, dan wordt
het bijdragepercentage verminderd met 40%
gedurende die vier kwartalen.
De werkgever wordt vrijgesteld van de bijdrage,
indien de werknemer gedurende de eerste
vier kwartalen van vrijstelling van prestaties
daadwerkelijk een opleiding georganiseerd door
zijn werkgever, verplicht heeft gevolgd, waarvan
de kostprijs tenminste 20% bedraagt van het
brutojaarloon waarop hij voor de vrijstelling van
prestaties recht had.
De bijdrage is niet verschuldigd wanneer de
werknemer die volledig van prestaties werd
vrijgesteld gedurende het volledige kwartaal
een nieuwe, minstens een derde berekend op
basis van en voltijds equivalent, tewerkstelling
aanvat, hetzij bij een of meerdere andere
werkgever(s), hetzij in de hoedanigheid
van zelfstandige. De bijdrage is opnieuw
verschuldigd van zodra de werknemer de
nieuwe tewerkstelling niet langer uitoefent.
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Aandachtspunt.
Vanaf 1 januari 2018 heeft de Vlaamse Overheid
een nieuwe bijkomende voorwaarde ingelast
om van de Vlaamse doelgroepvermindering
oudere werknemers te kunnen genieten:
• de oudere werknemer moet in het volledige
kwartaal effectieve arbeidsprestaties leveren.
Dit betekent dat de doelgroepvermindering
oudere werknemers niet zal worden toegekend
als in een overeenkomst tussen de werkgever
en de werknemer wordt bepaald dat de
werknemer wordt vrijgesteld van prestaties.
Op deze regel bestaan er wel uitzonderingen.
De doelgroepvermindering zal wel worden
toegepast als de vrijstelling van prestaties het
gevolg is van:
• hetzij een schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst als vermeld
in de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten (ziekte, vakantie,
etc.);
• hetzij een door de werkgever toegestane
vrijstelling van prestaties tijdens de
opzegperiode.
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deel 5

controleinstanties.
terug naar inhoud xxxxx
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01 de sociale inspectie
op bezoek.

terug naar inhoud variabel !!!
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inleiding
Veel werkgevers slaat de angst
om het hart als ze, al dan
niet onverwacht, een bezoek
ontvangen van een inspectiedienst. Van de inspectiediensten
is doorgaans slechts geweten
dat zij toezicht dienen te houden
op de naleving van de sociale
wetgeving. Wie deze diensten
zijn en wat hun precieze
bevoegdheden zijn,

is vaak onbekend, evenals de
gevolgen die de vaststelling van
een overtreding kan hebben.
Hieronder proberen we dan
ook op een bevattelijke wijze in
te gaan op de identiteit en de
taken van de onderscheiden
diensten die samen wel eens
als ‘de arbeidsinspectie’ worden
aangeduid.

01 wie zijn de inspectiediensten?
Hoe verrassend het ook mag zijn, er bestaat
in België niet zoiets als dé arbeidsinspectie. In
werkelijkheid bestaat er een hele reeks diensten
waarvan de opdrachten enigszins op elkaar
lijken, maar die diensten werden nooit één
gemaakt. De individuele leden van die diensten
worden dan ‘sociale inspecteurs’ genoemd.
‘Sociale inspecteurs’ is een verzamelnaam van
verschillende inspectiediensten met elk hun
eigen bevoegdheid.

–
–
–
–

–
De sociale inspecteurs zijn in hoofdzaak
belast met het opsporen van inbreuken op
sociaalrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk
of administratiefrechtelijk zijn beteugeld. De
belangrijkste drie inspectiediensten zijn de
Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten, de
RSZ Inspectie en de Inspectie Toezicht op het
Welzijn op het Werk.

–

–

–
De Inspectie Toezicht op de Sociale
Wetten is o.a. belast met het toezicht op de
arbeidsreglementering, namelijk:
– arbeidsduur: de minimale prestaties per
werkperiode, de maximale prestaties per dag
en per week, de betaling van het overloon,
de naleving van de uurroosters;
– de pauzes: de minimale pauze tijdens de
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–
–
–
–
–
–

prestaties, tussen twee prestaties en de rust
op weekbasis;
zondagsrust en zondagsarbeid;
verbod op kinderarbeid en de wettelijke
afwijkingen;
nachtarbeid en de maximale duur van de
nachtprestaties;
moederschapsbescherming: verbod
van tewerkstelling en toekenning pre- en
postnatale rust;
feestdagen: verbod van tewerkstelling op
feestdagen en de wettelijke afwijkingen,
betalingen van het loon voor feestdagen;
loonbescherming: loonbeslag en
loonoverdracht, verboden inhoudingen op
het loon;
de regeling van tijdelijke arbeid,
terbeschikkingstelling van personeel en
uitzendarbeid;
het educatieve verlof en de
loopbaanonderbreking;
de strijd tegen racisme en discriminatie;
gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
het bijhouden van de loondocumenten;
de onmiddellijke aangifte van de
tewerkstelling;
de vergunningsplicht;
…
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De RSZ Inspectie waakt in het algemeen over
de naleving van de wetgeving op het gebied
van de sociale zekerheid, zoals de inhoudingen
en de doorstortingen van de bijdrage. Tevens
heeft haar toezicht betrekking op:
–
–
–
–
–
–

de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
de arbeidsongevallenverzekering;
de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens;
de onkostenvergoedingen;
de berekening van de lonen;
de toekenning en de berekening van het
vakantiegeld;
– de tewerkstelling van vreemde werknemers;
– de aansluiting van de werkgever bij een
kinderbijslagfonds;
– …
De Inspectie Toezicht op het Welzijn op
het Werk focust zich op het toezicht op de
welzijnsreglementering. Die bestaat uit het
controleren en vaststellen van zowel inbreuken
inzake arbeidsveiligheid op het werk (o.a.
inzake het onderzoek naar arbeidsongevallen)
als inbreuken inzake welzijn op het werk (bv.
arbeidshygiëne), alsmede het informeren en
adviseren van de ondernemingen daaromtrent.
Andere inspectiediensten zijn: de
controledienst van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening die zich bezighoudt met
fraude door uitkeringsgerechtigde werklozen.
Daarnaast zijn er ook de controlediensten
van de socialezekerheidsinstellingen
(o.a. de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie, het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers, het Fonds
voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor
Beroepsziekten en het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekering der Zelfstandigen).
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Uit het feit dat er geen tot één gemaakte
inspectiedienst bestaat, mag niet worden
afgeleid dat er geen samenwerking bestaat
tussen de verschillende diensten. Dat heeft tot
gevolg dat er door de verschillende diensten
tegenwoordig vaak gezamenlijke acties worden
ondernomen die veelal gericht zijn op een
welbepaalde sector of een welbepaalde streek.
Aan die acties wordt vaak ook deelgenomen
door fiscale administraties.
Voorbeelden van samenwerking zijn ook
de jaarlijkse “sociale flitscontroles”. Deze
controles kaderen in het actieplan tegen
sociale fraude, opgesteld door de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Ook
de inspectiediensten van de RVA nemen deel
aan die actie. Voor 2020 zijn dat:
•
•
•
•
•
•

schoonmaaksector: januari 2020
elektronische en bouwsector: maart 2020
taxi- en vervoersector: mei 2020
land- en tuinbouwsector: juli 2020
carwashsector: september 2020
vleessector: november 2020

Bovendien werd in 2016 een duidelijk
initiatief genomen om in de toekomst tot één
inspectiedienst te komen. In navolging van dit
initiatief werden de inspectiedienst van de RSZ
en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale
Zekerheid sinds 1 juli 2017 samengevoegd
tot één gezamenlijke inspectiedienst die
bij de RSZ werd ondergebracht. De nieuwe
inspectiedienst zal de krachten van de RSZ
en FOD Sociale Zekerheid bundelen zodat de
strijd tegen sociale fraude verder kan worden
opgevoerd. Enkele opdrachten van de Sociale
Inspectie werden hierbij overgeheveld naar
andere gespecialiseerde diensten zoals het
Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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02 de bevoegdheden van
de sociale inspecteurs
A. toegang tot de arbeidsplaatsen
De sociale inspecteurs die zich kunnen
legitimeren, hebben het recht om, op elk
ogenblik van de dag of nacht, zonder voorafgaande kennisgeving, vrij binnen te gaan in
alle arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan
hun toezicht onderworpen zijn, of waarvan zij
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar
personen tewerkgesteld zijn die onderworpen
zijn aan de wetgevingen waarover zij toezicht
uitoefenen.
De periode van controle is zeer ruim: zeven
dagen op zeven, vierentwintig uur op
vierentwintig. Ook ’s nachts en in het weekend
moeten controles kunnen plaatsvinden.
De sociale inspecteurs oefenen hun opdrachten uit voorzien van het legitimatiebewijs van
hun ambt. De sociale inspecteurs zijn niet in
uniform en kunnen zich alleen identificeren aan
de hand van een legitimatiebewijs. De sociale
inspecteurs moeten hun legitimatie steeds
voorleggen. De legitimatiekaart moet zo vlug
mogelijk worden voorgelegd en zeker zodra
hij overgaat tot onderzoeksdaden zoals een
verhoor of een identificatie.
Het recht op toegang bestaat derhalve ook
‘s nachts. Voorafgaande kennisgeving is niet
nodig. Dat heeft tot gevolg dat de inspecteurs
niet noodzakelijk hun aankomst eerst bij
de werkgever dienen aan te melden. Het
feit dat de sociale inspecteurs vrij mogen
binnengaan, houdt automatisch ook in dat zij
niet onderworpen zijn aan de toegangsregeling
van de werkgever (bv. inschrijving in een
aanwezigheidsregister).
Anderzijds is, opdat zij het recht op toegang
zouden hebben, zelfs niet vereist dat er
effectief personeel wordt tewerkgesteld. Een
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vermoeden van tewerkstelling is voldoende:
het volstaat inderdaad dat de inspecteurs
redelijkerwijze konden vermoeden dat er
personeel werd tewerkgesteld. Zo zouden
inspecteurs bijvoorbeeld kunnen beslissen
zich ‘s nachts toegang te verschaffen tot
bedrijfsinstallaties omdat er wagens staan op
de parking, omdat er binnen licht brandt en er
lawaai van de machines is, enzovoort.
Bovendien hebben de sociale inspecteurs niet
alleen vrije toegang tot de arbeidsplaatsen,
maar ook tot de andere plaatsen die aan
hun toezicht onderworpen zijn. Typische
voorbeelden daarvan zijn toiletten en refters.
In tegenstelling tot de arbeidsplaatsen,
hebben de inspecteurs slechts toegang tot de
bewoonde lokalen in de volgende gevallen:
–		wanneer de sociale inspecteurs zich ter
plaatse begeven om op heterdaad een
inbreuk vast te stellen;
–		op verzoek of met toestemming van de
persoon die het werkelijk genot heeft
van de bewoonde ruimte. Dat verzoek
of die toestemming moet schriftelijk en
voorafgaand worden gegeven;
–		in geval van oproep vanuit die plaats;
–		in geval van brand of overstroming;
–		wanneer de sociale inspecteurs in het
bezit zijn van een machtiging tot visitatie
uitgereikt door een onderzoeksrechter.
Met zo een machtiging mogen ze wel
de woning betreden, maar niet volledig
onderzoeken. Dit in tegenstelling tot een
huiszoekingsbevel in het kader van een
gerechtelijk onderzoek.
Van zodra een lokaal bewoond is, ongeacht of
er daarnaast ook een professionele activiteit
wordt uitgeoefend, kan de sociaal inspecteur
het lokaal niet zomaar betreden.
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Het begrip ‘bewoond lokaal’ houdt verband
met het begrip ‘woning’, zijnde de plaats die
een persoon bewoont om er zijn verblijf of
zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en
waaruit hij uit dien hoofde recht heeft op een
eerbiedigen van zijn persoonlijke levenssfeer,
zijn rust en meer algemeen zijn privéleven.
Voorbeeld: een garage of loods kan niet
gelijkgesteld worden met een bewoond lokaal.
Bovendien moet het lokaal effectief bewoond
zijn opdat er sprake zou zijn van een bewoond
lokaal. Voorbeeld: een woning in opbouw

waar op het ogenblik van de controle geen
bewoning mogelijk was, is geen bewoond
lokaal. Ook een vrachtwagen, zelfs wanneer
deze voorzien is van een slaapbank, is geen
bewoonde ruimte. Hetzelfde geldt voor een
hotelkamer.
Toch moeten de sociale inspecteurs soms een
bewoonde ruimte kunnen betreden teneinde
de tewerkstelling vast te stellen. Het gaat dan
om de specifieke gevallen van dienstboden,
huisarbeiders, telewerkers,…

B. identificatie van personen
De sociale inspecteurs mogen de identiteit
opnemen van de personen die zich op de
arbeidsplaatsen bevinden alsook van eenieder
van wie zij de identificatie nodig achten voor de
uitoefening van het toezicht. Het opnemen van
identiteiten is dus niet beperkt tot werknemers.
Zo kan bij een controle van een horecazaak ook
een toevallige klant geïdentificeerd worden.
Het kan ook betrekking hebben op personen
van wie de sociale inspecteurs redelijkerwijze
kunnen vermoeden dat zij werkgevers, aangestelden of lasthebbers, werknemers of
gerechtigden zijn.
Zij kunnen daartoe van die personen de
overlegging van officiële identificatiedocumenten eisen. Deze documenten hebben
als functie de identiteit van de dragers ervan te
bepalen. Als officiële identificatiedocumenten
worden o.a. beschouwd: de (elektronische)
identiteitskaart en de elektronische
identiteitskaart voor vreemdelingen. De
sociale inspecteurs hebben toegang tot
de databanken van het Rijksregister om de
identificatiedocumenten te controleren.
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Bij een weigering tot voorlegging van een
officieel identificatiedocument, kan een
procesverbaal voor belemmering van toezicht
opgesteld worden.
Zij kunnen bovendien die personen identificeren met behulp van niet-officiële
documenten, die niet als functie hebben de
identiteit van de dragen te bepalen, maar
wel gegevens bevatten inzake de identiteit.
Denk bijvoorbeeld aan het paspoort, de
arbeidskaart, het rijbewijs … of door middel
van beeldmateriaal, zoals foto’s of videoopnames. Ook kan het bijvoorbeeld gaan
om een toegangsbadge, een bankkaart, een
lidkaart … De sociale inspecteurs kunnen
de niet-officiële documenten gebruiken
om personen te identificeren die vrijwillig
die niet-officiële documenten voorleggen
wanneer die personen geen officiële
identificatiedocumenten kunnen voorleggen
of wanneer de sociale inspecteurs twijfelen
aan de authenticiteit of aan de identiteit van
de betrokken persoon. De sociale inspecteurs
hebben het recht om in die omstandigheden
naar de niet-officiële documenten te vragen,
maar zij kunnen die niet eisen. Het voorleggen
van officiële identificatiedocumenten kan wel
worden geëist.
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C. verhoren afnemen
De sociale inspecteurs mogen overgaan tot elk
onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook
inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om
zich ervan te vergewissen of de bepalingen
van de wetgeving waarop zij toezicht
uitoefenen, werkelijk worden nageleefd. Uit die
bewoordingen blijkt dat de bevoegdheden van
de sociale inspecteurs zeer ruim zijn.
De sociale inspecteurs kunnen iedereen
ondervragen wiens verhoor zij nuttig achten.
Zo mogen de sociale inspecteurs hetzij
alleen, hetzij samen, hetzij in aanwezigheid
van getuigen, gelijk welke persoon wiens
verhoor zij noodzakelijk achten, ondervragen.
Zij mogen derhalve niet alleen de werkgever
ondervragen, maar ook de werknemers, de
klanten en leveranciers van de onderneming
en zelfs derden. De betrokkenen kunnen
zowel afzonderlijk als in de aanwezigheid van
anderen verhoord worden en de werkgever
kan dus niet eisen dat hij aanwezig is bij het
verhoor van zijn werknemers. De werknemer
kan afzonderlijk verhoord worden. Weigert
de werkgever op verzoek van de sociaal
inspecteur om de plaats van verhoor te
verlaten, kan er een procesverbaal voor
belemmering van toezicht opgesteld worden.
De verhoorde heeft een aantal rechten. Die
houden in dat bij het verhoren van personen,
ongeacht in welke hoedanigheid zij worden
verhoord, ten minste de volgende regels in
acht genomen moeten worden:
1° Ieder verhoor begint met de mededeling
aan de ondervraagde persoon dat:
a) hij kan vragen dat alle vragen die hem
worden gesteld en alle antwoorden die hij
geeft, worden genoteerd in de gebruikte
bewoordingen;
b) hij kan vragen dat iedere maatregel
behorende tot de bevoegdheid van de
sociale inspecteurs krachtens dit Wetboek
wordt verricht;
c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen
worden gebruikt.
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2° Eenieder die wordt ondervraagd, mag
gebruikmaken van de documenten in zijn
bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt
uitgesteld. Hij mag, tijdens de ondervraging of
later, eisen dat die documenten bij het procesverbaal van verhoor worden gevoegd.
3° Het proces-verbaal vermeldt nauwkeurig
het tijdstip waarop het verhoor wordt
aangevat, eventueel onderbroken en hervat,
alsook beëindigd. Het vermeldt nauwkeurig de
identiteit van de personen die in het verhoor,
of in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en
het tijdstip van hun aankomst en vertrek. Het
vermeldt ook de bijzondere omstandigheden
en alles wat op de verklaring of de
omstandigheden waarin zij is afgelegd, een
bijzonder licht kan werpen.
Aan het einde van het verhoor geeft men de
ondervraagde persoon het proces-verbaal
van zijn verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat
het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem
gevraagd of hij zijn verklaringen wil verbeteren
of daaraan iets wil toevoegen. Aan de
ondervraagde wordt tevens de mogelijkheid
geboden kosteloos een kopie te ontvangen
van zijn proces-verbaal van verhoor. De
kopie wordt in principe onmiddellijk na het
verhoor overhandigd of verstuurd binnen
de maand, tenzij er omstandigheden zijn die
een uitstel van aflevering van een afschrift
van het verhoor voor maximaal 3 maanden
verantwoorden.
Indien de ondervraagde persoon zich in een
andere taal dan die van de procedure wenst
uit te drukken, wordt ofwel een beroep gedaan
op een beëdigde tolk, ofwel worden zijn
verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel wordt
hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren.
Als het verhoor plaatsheeft met bijstand
van een tolk, dan worden diens identiteit en
hoedanigheid vermeld. Het proces-verbaal van
verhoor geeft de tekst van dit artikel weer.
Sinds 1 januari 2012 geeft ook de Wet
consultatie- en bijstandsrecht een aantal
bijkomende rechten aan de verhoorde
persoon, ongeacht zijn hoedanigheid van
getuige, klager, slachtoffer of verdachte.
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Die wet bepaalt immers dat vooraleer wordt
overgegaan tot het verhoor van een persoon
aangaande misdrijven die hem ten laste
kunnen worden gelegd, aan de te ondervragen
persoon op beknopte wijze kennis wordt
gegeven van de feiten waarover hij zal worden
verhoord en hem wordt meegedeeld dat:
1° hij niet verplicht kan worden zichzelf te
beschuldigen;
2° hij de keuze heeft, na bekendmaking van zijn
identiteit, om een verklaring af te leggen, te
antwoorden op de hem gestelde vragen of te
zwijgen.
Wanneer u door de sociale inspectie wordt
verhoord, hebt u dus minstens het recht dat u
op beknopte wijze kennis wordt gegeven van
de feiten waarover u zult worden verhoord,
evenals zult u erop worden gewezen dat

u niet verplicht kunt worden om uzelf te
beschuldigen.
Bovendien voorziet dezelfde wet dat u voor
een aantal misdrijven van het hoogste niveau
(categorie 4) het recht heeft om voor het
eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te
hebben met een advocaat naar keuze of een
u toegewezen advocaat. Dat zogenaamde
consultatierecht kan maximaal dertig minuten
duren. Inzake sociaalrechtelijke misdrijven gaat
het onder meer om inbreuken op de regeling
van het verbod op kinderarbeid, de wetgeving
inzake de deeltijdse arbeid, de tewerkstelling
van illegaal in België verblijvende werknemers,
tewerkstelling zonder arbeidskaart, de
Dimona-aangifte (onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling), het verplicht bijhouden van
sociale documenten, de belemmering van het
toezicht …

D. documenten doen voorleggen
De sociale inspecteurs mogen alle informatiedragers, onder welke vorm ook zoals
boeken, registers, digitale informatiedragers,
schijven, enz., opsporen en onderzoeken
die zich bevinden op de arbeidsplaats of
op de andere plaatsen die aan hun toezicht
zijn onderworpen, op voorwaarde dat die
informatiedragers hetzij sociale gegevens
bevatten of gegevens die overeenkomstig de
wet moeten worden opgemaakt, bijgehouden
of bewaard (bv. personeelsregister, individuele
rekening, aanwezigheidsregister), hetzij
andere gegevens bevatten (bv. onkostennota’s,
verslagen, agenda,…).
Deze informatiedragers kunnen aldus worden
opgespoord in de lokalen van de onderneming
maar niet in de lokalen van een mandataris,
bijvoorbeeld in de lokalen van de externe
boekhouder.
Deze opsporingsbevoegdheid van de sociale
inspecteurs doet wel geen afbreuk aan de
bescherming van de bewoonde lokalen. In
geval van visitatie van bewoonde ruimten
beschikkende de sociaal inspecteurs niet over
het recht om informatiedragers op te sporen.
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Het onderscheid tussen beide soorten
informatiedragers is van groot belang. Voor
de informatiedragers die sociale gegevens
bevatten of gegevens die overeenkomstig de
wet moeten worden opgemaakt, bijgehouden
of bewaard, kan de sociale inspectie niet alleen
om de overlegging verzoeken, man kan hij deze
informatiedragers ook actief opsporen.
Wat betreft de informatiedragers met andere
gegevens kan de sociale inspectie deze enkel
ter inzage doen voorleggen.
Tussen actief opsporen en louter doen
voorleggen is een groot verschil. Op grond
van de bevoegdheid van het louter voorleggen
van die informatiedragers, mogen de sociale
inspecteurs immers geen lokalen doorzoeken,
sloten of kasten forceren, matrassen
opensnijden of tegels wegnemen.
Zij mogen de werkgever niet verplichten die
stukken zelf naar de kantoren van de inspectie
te brengen. De wet laat hen inderdaad enkel
toe kennis te nemen van de betrokken stukken
‘zonder verplaatsing’.
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De sociaal inspecteurs kunnen ook overgaan
tot het opsporen en onderzoeken van deze
informatiedragers wanneer de werkgever
niet bereikbaar is op het moment van de
controle. De sociale inspecteur neemt dan wel
de nodige maatregelen om de werkgever te
contacteren om de informatiedragers te doen
voorleggen. Wanneer de werkgever echter niet
bereikbaar is op het moment van de controle,
kunnen de sociale inspecteurs tot opsporing
of onderzoek van de informatiedragers
overgaan op voorwaarde dat de aard van de
opsporing dit vereist. Denk bijvoorbeeld aan de
situatie waarbij er gevaar bestaat dat dat deze
informatiedragers zouden verdwijnen.

De sociale inspecteurs mogen van de
gegevens, andere dan diegene toegankelijk
zijn via een informaticasysteem, kopies
nemen, in welke vorm ook, zowel van de
informatiedragers die zij mogen opsporen, als
van de informatiedragers die zij enkel kunnen
laten voorleggen.
Voor de informatiedragers die ze mogen
opsporen, beschikken de sociaal inspecteurs
ook over de bevoegdheid om kopies te nemen
wanneer de gegevens worden bijgehouden via
een informaticasysteem.

E. varia
De sociale inspecteurs hebben het recht de
identiteit van deze personen na te gaan of zelfs
te achterhalen met behulp van foto-, film- en
video-opnamen.
De inspecteurs kunnen de informatiedragers
eveneens in beslag nemen. Anders dan de
gewone politiediensten hebben zij daartoe
geen bevel nodig. De inspectiediensten
kunnen stukken meenemen of kopiëren. Ze
moeten de nodige inspanningen doen om de
werkgever te contacteren en als dat niet lukt,
moeten ze nadien de werkgever schriftelijk
informeren over de opsporing en over de
informatiedragers die werden gekopieerd.
Zij kunnen ook roerende goederen in beslag
nemen of verzegelen wanneer zij dat nodig
achten voor het bewijs van overtredingen, of
wanneer het gevaar bestaat dat deze goederen
zullen worden aangewend om overtredingen te
plegen. Dit ongeacht het feit of de werkgever
al dan niet eigenaar is van deze goederen. Zo
gebeurt het dat bijvoorbeeld computers door
de inspectie in beslag worden genomen als
vermoed wordt dat zich op de harde schijf
bewijsmateriaal bevindt. Het kan hierbij ook
bijvoorbeeld gaan om de inbeslagname van
een machine, wanneer er een arbeidsongeval
heeft plaatsgevonden.
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Gaat het om documenten die de werkgever wettelijk dient bij te houden
(personeelsregister, individuele rekening,
aanwezigheidsregister enzovoort), dan kan
de weigering om ze aan de inspectie voor te
leggen, beschouwd worden als verhindering
van toezicht, wat degene die zich daaraan
schuldig maakt, blootstelt aan strafvervolging.
De inspectiediensten mogen verder nog stalen
nemen en vaststellingen doen door middel van
foto-, film- en video-opnamen.
Zij mogen er ten slotte op toezien dat bepaalde
documenten metterdaad worden opgemaakt
en aangeplakt, en eventueel zelf deze
documenten opmaken. Zo zal bijvoorbeeld de
controledienst van de RSZ zelf tot ambtshalve
regularisatie van aangifte overgaan als zij van
oordeel is dat bepaalde RSZ-bijdragen ten
onrechte niet werden betaald.
Het behoeft geen betoog dat de sociale
inspectie aldus zeer vergaande bevoegdheden heeft. Om die reden werd een
legaliteitscontrole ingevoerd. Een werkgever kan zich naar aanleiding van een
onderzoek richten tot de voorzitter van de
arbeidsrechtbank. In kortgeding zal dan
de wettelijkheid en de opportuniteit van
bijvoorbeeld een inbeslagname kunnen
beoordeeld worden.
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F. inlichtingen overmaken en opvragen
a. mededeling van inlichtingen door de sociale
inspecteurs aan andere administraties
Wanneer zij dit nodig achten, delen de
sociale inspecteurs op eigen initiatief de
inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek
hebben ingewonnen mee aan de openbare
en aan de meewerkende instellingen van
sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs
van andere inspectiediensten, alsook aan
alle ambtenaren belast met het toezicht op
een andere wetgeving of met de toepassing
van een andere wetgeving, in de mate dat
die inlichtingen laatstgenoemden kunnen
aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht
waarmee zij belast zijn of voor de toepassing
van een andere wetgeving.
Deze inlichtingen moeten verplicht worden
meegedeeld wanneer de openbare instellingen
van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs
van de andere inspectiediensten of de andere
ambtenaren belast met het toezicht of met de
toepassing van een andere wetgeving erom
verzoeken.
De vrijheid van mededeling van de sociaal
inspecteur geldt niet voor inlichtingen die
werden ingewonnen tijdens de uitoefening van
plichten voorgeschreven door de rechterlijke
overheid slechts worden meegedeeld mits
uitdrukkelijke machtiging van deze laatste,
zijnde de onderzoeksrechter, de procureur des

Konings of de arbeidsauditeur. Het geheim van
het onderzoek verbiedt de politiemensen de
door hen bij een strafonderzoek verzamelde
gegevens mee te delen aan de sociale
inspectie zonder de uitdrukkelijke machtiging.
Inlichtingen betreffende medische gegevens
van persoonlijke aard mogen slechts worden
meegedeeld of gebruikt met inachtneming van
het medisch beroepsgeheim.
b. mededeling van inlichtingen aan de sociale
inspecteurs door andere administraties
Alle diensten van de Staat, met inbegrip van
de parketten en de griffies van de hoven
en van alle rechtscolleges, de provincies,
de gemeenten, de verenigingen waartoe
ze behoren, de openbare instellingen die
ervan afhangen, alsmede van alle openbare
en meewerkende instellingen van sociale
zekerheid, zijn gehouden aan de sociale
inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te
geven die laatstgenoemden nuttig achten voor
het toezicht op de naleving van de wetgeving
waarmee zij belast zijn, alsmede gelijk welke
informatiedragers ter inzage over te leggen en
kopieën ervan te verstrekken onder gelijk welke
vorm.
Alle voornoemde diensten zijn verplicht
die inlichtingen en die kopieën kosteloos te
verstrekken.

G. waarschuwingen geven
Wanneer een sociaal inspecteur een
overtreding vaststelt, kan hij op verschillende
wijze optreden: van het verschaffen van
inlichtingen en adviezen, het geven van
waarschuwingen, het stellen van een termijn
voor regularisatie van de vastgestelde
inbreuken, tot het opstellen van een procesverbaal. De sociale inspecteur beschikt
dus over een zekere beoordelingsruimte of
appreciatierecht. Het appreciatierecht zal
afhangen van een aantal factoren, zoals daar
zijn de ernst en de aard van de overtreding, het
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recidivisme van de werkgever, de belangen van
de RSZ,…
De sociaal inspecteurs zijn dus niet verplicht
om te verbaliseren bij elke inbreuk die zij
vaststellen.
De inspecteur kan er zich inderdaad toe
beperken de nalatige werkgever een
waarschuwing te geven. In de praktijk gaat het
dan veelal om éénmalige lichtere inbreuken.
In de praktijk zal hij dan doorgaans een termijn
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bepalen waarbinnen de werkgever zich in regel
dient te stellen, bv. voor het opmaken van een
loonfiche.
Na het verstrijken van die termijn zal de
inspecteur dan nagaan of de werkgever zijn

waarschuwing niet in de wind heeft geslagen.
Blijkt dat wel het geval te zijn, dan zal uiteraard
veelal een proces-verbaal worden opgesteld.
De sociaal inspecteurs zijn wel niet verplicht
om eerst een waarschuwing te geven vooraleer
zij een proces-verbaal kunnen opstellen.

H. opmaken van een proces-verbaal
De inspecteur oordeelt zelf over de
opportuniteit van het opstellen van een procesverbaal.
Een dergelijk proces-verbaal stelt uiteindelijk
het mechanisme van de strafprocedure in
werking, echter niet elk proces-verbaal geeft
aanleiding tot vervolging door het Openbaar
Ministerie. Het proces-verbaal kan om allerlei
reden zonder gevolg geklasseerd worden,
bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg bewijzen
zouden zijn.
Een processenverbaal van de inspectie heeft
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel, voor
zover een afschrift ter kennis wordt gebracht
van de overtreder binnen de wettelijke termijn
van 14 dagen. Dat wil zeggen dat van de
vaststellingen die de inspecteur heeft gedaan,
deze feiten worden geacht bewezen te zijn
zolang het tegenbewijs niet wordt geleverd.
Het gaat daarbij uiteraard slechts om de
zintuiglijke waarnemingen van de sociale
inspecteur, en niet om de conclusies die hij
daaruit trekt.
De termijn van 14 dagen neemt een aanvang
na de vaststelling van de inbreuk. Wanneer
de vervaldag op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag valt, dan wordt deze termijn
verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Ontvangt de overtreder binnen veertien dagen
geen afschrift van het proces-verbaal, verliest
het wel zijn bewijskracht. Het heeft dan nog
slechts de waarde van een gewone inlichting,
waarmee de rechter uiteindelijk kan doen wat
hij wil. Hetzelfde geldt wanneer het procesverbaal niet werd ondertekend of niet voldoet
aan andere vormvoorwaarden.
De werkgever heeft het recht het tegenbewijs
te leveren en kan dit doen met alle
bewijsmiddelen die tot zijn beschikking staan.
Dit geldt evenwel alleen als van het procesverbaal binnen veertien dagen kennis is
gegeven aan de overtreder. In de praktijk
gebeurt dit meestal per aangetekende brief.
praktisch
Het is van vitaal belang dat het proces-verbaal
woordelijk weergeeft wat de ondervraagde
heeft gezegd. Niet-gebruikte woorden of
zinnen dienen op vraag van de ondervraagde
geschrapt te worden. Als de sociale inspectie
juridische termen hanteert in plaats van het
‘dagelijkse’ taalgebruik, dan kan dit in het
kader van een gerechtelijke procedure immers
gevolgen hebben voor de ondervraagde.

I. politie opvorderen
De sociale inspecteurs kunnen, wanneer zij
dat nodig achten, de bijstand van de politie
vorderen. In de praktijk gebeurt dit relatief
zelden. Het kan evenwel nodig zijn als blijkt
dat de werkgever weigert de leden van de
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inspectie toegang te verschaffen tot het
bedrijf. De werkgever begaat op dat ogenblik
overigens het misdrijf van verhindering van
toezicht en zal ook daarvoor al kunnen worden
vervolgd.
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03 waarom krijgt men

bezoek van de inspectie?
De redenen waarom een werkgever het bezoek
ontvangt van de inspectie kunnen velerlei zijn.
In de eerste plaats kan het gaan om een
gewoon routinebezoek. Dit is vaak, maar niet
noodzakelijk, aangekondigd.
Een bezoek kan vanzelfsprekend ook het
gevolg zijn van een klacht of een aangifte
vanwege een werknemer, de vakbond of zelfs
een concurrent. Dergelijke aangiften gebeuren
in de praktijk wel eens anoniem. Niets belet
de inspectie evenwel daaraan toch gevolg te
geven, voor zover het gaat om een anonieme
klacht met voldoende concrete gegevens. De
praktijk wijst trouwens uit dat een anonieme
klacht vaak aan de basis ligt van het optreden
van de sociale inspectie.
Verder kan het bezoek van de inspectie
uiteraard het gevolg zijn van een onderzoek
door de arbeidsauditeur omdat het
arbeidsauditoraat nu eenmaal over de
vervolgingsbevoegdheid in sociale zaken
beschikt.
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Het is inderdaad uiteindelijk bij de arbeidsauditeur dat het proces-verbaal van de
inspectie terechtkomt. Het is ook de auditeur
die beslist of er strafvervolging wordt ingesteld,
dan wel of de zaak wordt geklasseerd.
Indien de arbeidsauditeur de inbreuken
niet strafrechtelijk vervolgt, bestaat wel
de mogelijkheid dat de administratie een
administratieve geldboete oplegt.
In de praktijk geven de meeste inbreuken
geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging.
De meeste inbreuken worden afgehandeld
door een administratieve geldboete. Enkel
voor de zware inbreuken (zwartwerk, illegale
tewerkstelling van vreemdelingen) volgt bijna
systematisch strafrechtelijke vervolging.
Dient een geïdentificeerde werknemer klacht
in, dan heeft de inspecteur niet het recht de
naam van de klager mee te delen. Zelfs voor
de rechtbank mag de naam van de werknemer
die klacht heeft ingediend, niet bekend worden
gemaakt, tenzij de werknemer daarmee heeft
ingestemd.
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04 verhinderen van toezicht?
Verhinderen van toezicht is trachten te
beletten dat het toezicht verloopt zoals
wettelijk voorgeschreven. Volgens die
wettelijke voorschriften is een zekere
medewerking van de werkgever vereist.
Verhinderen van toezicht wordt strafbaar
gesteld.
Opgemerkt dient te worden dat niet enkel
de werkgever gestraft kan worden wegens
verhindering van toezicht. Iedereen die
de inspecteurs verhindert de nodige
vaststellingen te doen, begaat een misdrijf.
Ingevolge rechtspraak van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg is evenwel duidelijk geworden
dat niet elke verhindering van toezicht ook tot
strafvervolging kan leiden.

om voorlegging vraagt van documenten die
wettelijk bijgehouden moeten worden.
De sociale inspecteurs kunnen ook documenten opvragen waarvan zij vermoeden
dat zich daarin aanwijzingen bevinden, maar
waarvan het bijhouden niet verplicht is door
een wet waarop zij toezicht uitoefenen. In
dat geval kunnen zij de werkgever er niet toe
verplichten deze documenten voor te leggen
op straffe van vervolging wegens verhindering
van toezicht.
Als er echt potentieel strafrechtelijke
problemen zijn, dan kan de werkgever dus
maar tot op zekere hoogte worden verplicht
mee te werken met de inspectie.

besluit
Niemand kan er inderdaad toe worden
gedwongen verklaringen af te leggen
waardoor hij zichzelf beschuldigt.
Het gevolg is dat de werkgever, zoals
iedereen die wordt verdacht van een misdrijf,
tegenwoordig zwijgrecht heeft.
Niettemin zullen bepaalde gevallen van
verhindering van toezicht nog wel degelijk
aanleiding kunnen geven tot vervolging. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de werkgever
(of een andere persoon) de inspecteurs
de toegang tot het bedrijf ontzegt. Het
zwijgrecht zal evenmin kunnen worden
ingeroepen wanneer de sociale inspecteur
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In de praktijk verdient het niettemin zo veel
mogelijk aanbeveling, een vertrouwensband
met de inspectiediensten op te bouwen.
Zoals hierboven al werd opgemerkt, hebben
de inspecteurs in de eerste plaats geen
repressieve opdracht, maar is het hun taak
ervoor te zorgen dat de sociale wetgeving
wordt nageleefd. Het kan in bepaalde gevallen
dan ook nuttig zijn bij de inspectie om
informatie te vragen. Vaak is het beter zelf de
inspectie op de hoogte te stellen van bepaalde
problemen dan deze met kunst- en vliegwerk
op te lossen, om dan achteraf vast te stellen
dat men de wet heeft overtreden.
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05 sociaal strafwetboek
Sinds 6 juni 2010 werd in het sociaal recht een
algemeen sociaal strafwetboek ingevoerd.

een grotere duidelijkheid en doorzichtigheid
gegeven, waardoor een grotere rechtszekerheid
wordt geboden.

De invoering van dat wetboek heeft als één
van de belangrijkste doelstellingen om de
inbreuken en hun bestraffing in het sociaal
recht te groeperen in één wetboek, teneinde
de wanorde, de versnippering en het gebrek
aan samenhang in het sociaal strafrecht op te
lossen.

Zo wordt door het sociaal strafwetboek een
coherent strafschema ingevoerd dat bestaat uit
vier sanctieniveaus. Alle sociale inbreuken in het
sociaal recht worden per materie gerangschikt
en worden bestraft volgens één van de vier
sancties naargelang de ernst van de inbreuk.

Doordat de inbreuken en hun bestraffing
voortaan limitatief zijn opgesomd in één
wetboek, wordt aan de rechtsonderhorigen

Op basis van die vier niveaus zijn volgende
sancties mogelijk indien een zaak voor de
strafrechtbank wordt afgehandeld:

niveau

strafrechtelijke geldboete

gevangenisstraf

administratieve geldboete

Niveau 1

/

/

€ 80 tot € 800

Niveau 2

€ 400 tot € 4.000

/

€ 200 tot € 2.000

Niveau 3

€ 800 tot € 8.000

/

€ 400 tot € 4.000

Niveau 4

€ 4.800 tot € 48.000

6 maanden
tot 3 jaar

€ 2.400 tot € 24.000

In bepaalde gevallen moet het bedrag van de
geldboete vermenigvuldigd worden met het
aantal werknemers, kandidaat-werknemers,
kinderen, stagiairs, zelfstandigen of zelfstandige
stagiairs waarvoor de inbreuk gepleegd is.
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Wanneer deze vermenigvuldiging voorzien is,
geldt dit zowel voor de strafrechtelijke als voor
de administratieve geldboete.
De vermenigvuldigde geldboete mag
evenwel niet meer bedragen dan 100 keer het
maximumbedrag van de geldboete.
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02 de rijksdienst
voor sociale zekerheid.
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De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
gaat in essentie na of fysieke personen al
dan niet onderworpen zijn aan de sociale
zekerheid van de werknemers. Tevens wordt
nagegaan of op bepaalde voordelen al dan
niet socialezekerheidsbijdragen betaald
moeten worden. Een belangrijk gegeven
voor de praktijk is dat de RSZ niet onbeperkt
in de tijd kan teruggaan om achterstallige
socialezekerheidsbijdragen te claimen.
Schuldvorderingen van de RSZ op de werkgevers (of zijn lasthebbers zoals een sociaal
secretariaat) verjaren na drie jaar met uitzondering van de schuldvorderingen van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die het
gevolg zijn van ambtshalve regularisaties na de
vaststelling, bij de werkgever, van bedrieglijke
handelingen of valse of opzettelijk onvolledige
aangiften, zij verjaren na 7 jaar (art. 42 RSZ-wet
dd. 27 juni 1969).
RSZ-bijdragen worden eisbaar de laatste dag
van de maand die volgt op het kwartaal waarop
de bijdragen betrekking hebben.
De verjaringstermijn van drie jaar loopt in
de regel vanaf de dag waarop de bedragen
eisbaar zijn geworden.
Voor achterstallen en beëindigingsvergoedingen geldt een bijzondere termijn voor de
betaling, die dan ook als aanvangstijdstip van
de verjaring geldt.
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De loonachterstallen en beëindigingsvergoedingen moeten uiterlijk worden aangegeven
in de maand volgend op het kwartaal
waarin de beëindigingsvergoeding of de
loonachterstallen verschuldigd zijn, erkend
zijn door de werkgever of erkend zijn door een
in kracht van gewijsde getreden rechterlijke
beslissing.
De verjaringstermijn begint te lopen op de
eerste dag van de tweede maand volgend op
het kwartaal waarin de verbrekingsvergoeding
of de loonachterstallen verschuldigd waren,
erkend werden door de werkgever of erkend
werden door een in kracht van gewijsde
getreden rechterlijke beslissing.
opmerking
De strafvordering wegens overtreding van
de bepalingen van de RSZ-wet en haar
uitvoeringsbesluiten verjaart vijf jaar na het feit
waaruit de vordering is ontstaan.
de intresten
Op de RSZ-bijdragen die niet betaald zijn
binnen de gestelde termijnen, is de werkgever
verschuldigd:
-		een bijdrageopslag van 10% op hun bedrag;
-		een verwijlintrest per jaar te rekenen vanaf
het verstrijken van deze termijnen tot op de
dag waarop de betaling plaats heeft.
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deel 6

praktische
info.
terug naar inhoud

01 nuttige adressen
A. arbeid
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
tel. 02 233 41 11
fax 02 233 44 88
e-mail: fod@werk.belgie.be
website: www.werk.belgie.be
Nationale Arbeidsraad (NAR)
Blijde Inkomstlaan 17/21
1040 Brussel
tel. 02 233 88 11
fax 02 233 89 38
e-mail: griffie@nar-cnt.be
website: www.nar-cnt.be
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 515 41 11
fax 02 514 11 06
website: www.rva.be
Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen
werknemers (FSO)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
tel. 02 513 77 56
fax 02 513 44 88
e-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be
website: www.rva.be/nl/fso
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Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Brabantstraat 62
1210 Brussel
tel. 02 209 13 00
fax 02 209 13 97
e-mail: info@hvw.fgov.be
website: www.hvw.fgov.be
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)
Keizerslaan 11
1000 Brussel
tel. 0800 30 700
fax 02 506 15 90
e-mail: info@vdab.be
website: www.vdab.be
Actiris
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
tel. 0800 35 123
e-mail: Info@actiris.be
Inspectie van de Sociale Wetten
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
tel. 02 235 55 55
e-mail: info.tsw@werk.belgie.be
website: www.werk.belgie.be
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B. sociale zekerheid
Rijksdienst voor sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
tel. 02 509 59 59		
website: www.rsz.fgov.be
Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
tel. 02 739 71 11
fax 02 739 72 91
website: www.riziv.fgov.be
e-mail: communication@riziv.fgov.be
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
tel. 1765
website: www.onprvp.fgov.be
Federaal Agentschap voor de
Kinderbijslag (FAMIFED)
Trierstraat 70 bus 1
1000 Brussel
tel. 0800 35 950
fax 02 237 21 10
website: www.famifed.be
e-mail: info@famiris.brussels
Vlaamse Uitbetaler
Groeipakket (FONS)
Trierstraat 9
1000 Brussel
tel. 078 79 00 07
website: www.fons.be
email: welkom@fons.be
Waals Publiek Kinderbijslagfonds
(FAMIWAL)
Boulevard Pierre Mayence 1
6000 Charleroi
tel. 0800 13 008
website: www.famiwal.be
e-mail: info@famiwal.be
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Federaal Agentschap
voor Beroepsrisico’s (FEDRIS)
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
tel. 02 272 20 00
e-mail: info@fedris.be
website: www.fedris.be
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Warmoesberg 48
1000 Brussel
tel. 02 627 97 60
fax 02 648 79 44
e-mail: rjv@rjv.fgov.be
website: www.rjv.fgov.be
Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Troonstraat 30 B
1000 Brussel
tel. 02 229 35 00
e-mail: info@caami-hziv.fgov.be
website: www.hziv.be

Vlaams Agentschap voor
personen met een handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
tel. 02 225 84 11
fax 02 225 84 05
e-mail: informatie@vaph.be
website: www.vaph.be
Rijksinstituut voor de sociale verzekering
der zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
tel. 02 546 42 11
fax 02 511 21 53
e-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
website: www.rsvz.be
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Overzeese Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
tel. 02 509 59 59
e-mail: contact@rsz.fgov.be
website: www.international.socialsecurity.be
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
tel. 02 741 83 11
fax 02 741 83 00
e-mail: management@ksz-bcss.fgov.be
website: www.ksz-bcss.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO)
Joseph II-straat 47
1000 Brussel
tel. 02 239 12 11
fax 02 239 14 09
e-mail:
management.socialsecurity@rszppo.fgov.be
website: www.rszppo.fgov.be
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de
Landsbonden van Ziekenfondsen
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
tel. 02 209 19 11
fax 02 209 19 60
e-mail: info@ocm-cdz.be
website: www.ocm-cdz.be

C. andere
Federgon
Tour & Taxis – Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel
tel. 02 203 38 03
fax 02 203 42 68
e-mail: info@federgon.be
website: www.federgon.be
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
gratis nummer: 1700
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tel. 02 552 41 29
fax 02 552 48 00
e-mail: info@vlaamseombudsdienst.be
website: www.vlaamseombudsdienst.be
Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
tel. 0800 999 62
tel. 02 289 27 27
fax 02 289 27 28
e-mail: contact@federaalombudsman.be
website: www.federaalombudsman.be
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