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Leeswijzer

Elke bediende raakt wel eens in de knoop met onze sociale wetgeving. bijna 
alle werknemers zitten wel eens met vragen rond bijvoorbeeld contracten, 
opzeggingstermijnen, cAO’s of overuren… met deze brochure tracht de bbtK 
deze knoop te ontwarren. Want om je rechten te kunnen doen naleven, moet je ze 
natuurlijk eerst kennen! Je vindt hier een samenvatting terug van de belangrijkste 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor de kaderleden, die bovenop 
de algemene wetgeving komen. Indien je meer wil weten over de algemene 
wetgeving, moet je de brochure Je Rechten Op Zak ter hand nemen. Die vind je 
trouwens ook in de bbtK-zakagenda terug.

Veel leesplezier.

Man/Vrouw: alle verwijzingen naar personen en functies hebben uiteraard op zowel mannen als vrouwen betrekking.

Hoe volledig we ook proberen te zijn, deze brochure blijft een (erg complete) vereenvoudiging van de juridische realiteit. De nieuwe 
regering is bezig heel wat sociale wetgeving te wijzigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor cAO-bepalingen. bij problemen raden wij 
je aan contact op te nemen met je bbtK-afgevaardigde of met de juridische dienst in je bbtK-afdeling.



Een kaderlid heeft een specifieke functie die in vele 
opzichten verschilt van deze van andere bedienden. Zijn 
plaats in de hiërarchie, het niveau van zijn verantwoorde-
lijk heden en het loon zijn van doorslaggevende aard voor 
de arbeidsovereenkomst.

To be or not to be… een kaderlid?



De kaderleden: “bevoorrecht”?
“Ze” werken 10 tot 12 uur per dag… maar “ze” zijn zó gemotiveerd en goed 
betaald! Het stereotiepe beeld van de kaderleden, dat in feite gebruikt wordt 
om hen abnormale arbeidsomstandigheden of illegale statuten zoals dat van de 
“schijnzelfstandigen” te doen aanvaarden, begint in diskrediet te raken.

Een aantal maatregelen die door de werkgevers en bepaalde politieke kringen 
werden opgesteld, zijn bedoeld om de voordelige aspecten voor de werkgever te 
behouden (grote flexibiliteit, niet-vastgelegde werkuren…), terwijl toch geleidelijk 
aan wordt beknibbeld op wat nog tot de voordelen van het kaderstatuut behoorde 
(duur van de opzegtermijn bijvoorbeeld).

Hierbij enkele voorbeelden:
�� de duur van de arbeidstijd: is het normaal dat kaderleden overal voor 
moeten opdraaien onder het voorwendsel dat ze tot een specifieke werk-
nemers categorie behoren? Is deze arbeidstijd zonder maat of grens 
werkelijk gunstig voor het bedrijf en de kwaliteit van het werk? En dan 
hebben we het nog niet eens over de levenskwaliteit!
�� telewerk en alle bijhorende uitwassen. Wat zijn de regels en de grenzen?
�� de toenadering van de arbeiders  en bediendestatuten in een hybride 
statuut dat het bediendestatuut (en dus het statuut van de kaderleden) 
ontmantelt;
�� de tendens om kaderleden aan te werven met het statuut van zelfstandige 
met een minder grote rechtszekerheid en sociale bescherming. De veral-
gemening van dit statuut inzake sociale rechten, duur van de opzegtermijn, 
het pensioen houdt heel wat gevolgen in...
�� wat de sociale zekerheid betreft, maken we een verschuiving mee van de 
verzekering naar de bijstand! Wat zijn de rechten van de kaderleden als ze 
ziek of werkloos zijn, of de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt? Als 
het bedrijf failliet gaat, zullen ze dan een rechtvaardige vergoeding krijgen? 
�� uitsluiting uit het toepassingsgebied van bepaalde collectieve arbeids-
overeenkomsten (cAO’s). cAO nr.77 bis betreffende het tijdskrediet 
voorziet uitdrukkelijk dat bepaalde personeelscategorieën via bedrijfs-  of 
sectorale cAO’s uitgesloten kunnen worden uit het toepassingsgebied van 
die cAO’s. men denkt hierbij uiteraard aan de kaderleden…
�� aanvullende pensioenen;
�� enz.

Bestaat er een wettelijke definitie
van het begrip “kaderlid”?
In het belgische sociale recht wordt er enkel een onderscheid gemaakt tussen 
arbeiders, bedienden en een aantal andere categorieën zoals handels vertegen-
woordigers, dienstboden, huisarbeiders en studenten. Er bestaat geen generieke 
definitie van het kaderpersoneel.

De notie “kaderleden” komt enkel voor in de procedure voor de verkiezing van 
een ondernemingsraad. Onder “kaderlid” wordt verstaan een bediende:

�� die een hogere functie uitoefent;
�� die geen lid is van het leidinggevend personeel;
�� die houder is van een diploma van een bepaald niveau of die een even-
waardige beroepservaring heeft;

De bepaling van wie tot het kaderpersoneel behoort, gebeurt dus op het terrein, in 
de onderneming. Daartoe houdt men rekening met de aard van de onderneming 
(internationaal karakter, complexiteit van de onderneming, enz.) en met de 
uitgeoefende functie (beslissingsmacht, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
enz.).

Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat is dat? 
In de arbeidswet staan een aantal regels die een duidelijk onderscheid maken ten 
aanzien van het leidinggevend en vertrouwenspersoneel. Zo gelden een aantal 
bepalingen inzake arbeidsduur niet voor de leidinggevenden en vertrouwens-
personen van de onderneming. Het gaat bijvoorbeeld om de regelgeving rond 
de maximale arbeidsduur per week, de overuren, het verbod op nachtarbeid, de 
arbeidsroosters vastgelegd in het arbeidsreglement.

Die personen mogen dus meer dan 8 uur/dag en 38 uur/week werken. Ook hier 
is het niet gemakkelijk om te bepalen wie de betrokken werknemers zijn. De 
functies die beschouwd worden als leidende functies of vertrouwensposten staan 
opgesomd in een koninklijk besluit van 10 februari 1965.

Het probleem is dat die limitatieve lijst van functies verouderd is en helemaal 
niet meer beantwoordt aan de realiteit van vandaag (zo praat men er nog over 
“stalmeester” of “chef van de mechanografie”). Op het terrein lopen de me-
ningen uiteen en evolueert de rechtspraak verder. Werden bijvoorbeeld reeds  
beschouwd als werknemers belast met een leidende functie of vertrouwenspost: 
de hoofdboekhouder, het hoofd informatica, enz.
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Over de vraag of werknemers met een directie- of vertrouwensfunctie recht 
hebben op (over)loon voor overwerk is de rechtspraak verdeeld.

sommige rechtbanken vinden dat er geen loon moet worden betaald voor 
overuren. Anderen zijn van mening dat er wél loon (doch geen overloon) 
verschuldigd is voor de gepresteerde overuren (bijvoorbeeld als zou blijken dat 
het overeengekomen loon te laag is om de uren gepresteerd buiten het normale 
uurrooster te vergoeden).

Arbeidstijd van de kaderleden
Wat is de arbeidsduur van kaderleden?
De arbeidsduur is altijd al een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst 
geweest. steeds vaker echter verplichten werkgevers hun kaderleden om 
onbetaalde overuren te presteren. Het cliché gaat al lang mee: het kaderlid is een 
bevoorrecht persoon, die dicht bij de directie staat, zware verantwoordelijkheden 
toebedeeld krijgt, maar daarvoor wel een ”fenomenaal” loon ontvangt. Het is dus 
normaal dat hij zijn uren niet telt. sommige werkgevers drijven het zelfs zover dat 
ze beweren dat de kaderleden zelf niet willen prikken. 

Wat voorziet de wetgeving?
De arbeidswet bepaalt dat je normale arbeidsduur niet méér dan 8 uur per dag 
en 38 uur per week mag bedragen. In veel sectoren werd via een collectieve 
overeenkomst een lagere duur vastgelegd.

In een aantal situaties kan een collectieve overeenkomst de werkgever toestaan 
om de uurroosters en de arbeidsduur aan te passen naargelang van de noden 
en behoeften van de onderneming. En dit zonder dat hij een loontoeslag moet 
betalen. Dat is de zogenaamde “omkaderde flexibiliteit”.

Wat met overuren?
Overuren geven recht op inhaalrust waarvoor je een normaal loon ontvangt. 
je moet de inhaalrust opnemen hetzij binnen het lopende kwartaal, hetzij het 
volgende kwartaal. bovenop de inhaalrust heb je recht op een loontoeslag van 
minstens 50%, die wordt verhoogd tot 100% voor overuren op zon- en feestdagen. 

Als er overuren worden gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeer-
der ing van het werk of omwille van een onvoorziene noodzaak, heb je voor de 
eerste 65 gepresteerde overuren de keuze tussen betaling of recuperatie van 
deze uren.

Vermits het aantal per kalenderjaar te presteren overuren via sector- of bedrijfs-
cAO kan worden opgetrokken tot 130 uur, kan er overigens ook voor die tweede 
schijf worden gekozen tussen betaling of recuperatie.

Het basisprincipe blijft evenwel de recuperatie van de overuren. je zal dus, 
individueel, uitdrukkelijk moeten afzien van deze recuperatie. 

Dit moet je doen tussen het moment waarop je overuren presteert en de verval-
datum van de loonperiode waarin de uren werden gepresteerd. De verzaking zal 
dus geformuleerd moeten zijn vóór het eind van de maand waarin de overuren 
werden gepresteerd.

Als je besluit om niet te recupereren, ontvang je, aan het eind van de loonperiode, 
zowel je normale loon aan 100% als je wettelijke loontoeslag van 50% of 100%. 
Als je besluit om te recupereren, zal je, aan het eind van de loonperiode, enkel je 
wettelijke loontoeslag van 50% of 100% ontvangen, aangezien je normaal loon 
wordt betaald bij de recuperatie. 

Een cAO kan toestaan dat de loontoeslag wordt vervangen door bijkomende 
betaalde inhaalrust. In het kader van zo’n overeenkomst geeft elk overuur 
waarvoor een loontoeslag van 50% (of zelfs 100%) verschuldigd is ook recht op 
bijkomende inhaalrust van minstens een half uur (of zelfs 1 uur).

ÔÔ Een overuur aan 50% geeft recht op een inhaalrust 
van anderhalf uur, hetzij een half uur inhaalrust 
voor de bijkomende prestatie en een half uur voor 
omzetting van het loon in inhaalrust. 

ÔÔ Een overuur aan 100% geeft recht op een betaalde 
inhaalrust van 2 uur, hetzij een uur inhaalrust voor 
de bijkomende prestatie en een half uur voor de 
omzetting van het loon in inhaalrust.

De Vlinderregering voorziet de goedkeuring van maatregelen die de 
regelgeving over de overuren moeten moderniseren en vereenvoudigen. 



Hoe kan ik bewijzen dat ik overuren heb gepresteerd? 
In de rechtspraak is een eenzijdig bewijs niet toegestaan. Het volstaat dus niet 
om een systematisch overzicht op te stellen van de gepresteerde uren, tenzij 
je dit door een hiërarchische overste laat ondertekenen. Een prikklok is niet 
voorzien voor kaderleden en al helemaal niet voor leidinggevend personeel. Er 
bestaan evenwel andere manieren om een afrekening van de gepresteerde uren 
op te maken. 

In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de arbeidsinspectie het gebruik voorgesteld 
van toegangskaarten van het personeel als bewijsmiddelen. Deze kaarten, die 
aanvankelijk werden ingevoerd uit veiligheidsoverwegingen, geven informatie 
over de identiteit van de werknemer en over de uren van aankomst en vertrek. Ook 
de PC-klokken zouden de aanwezigheidstijd van de werknemer kunnen bewijzen.

We weten bovendien dat kaderleden vaak dienen deel te nemen aan 
vergaderingen buiten het normale uurrooster. Het is dan ook belangrijk dat je je 
naam doet voorkomen in de verslagen om de betaling van de gepresteerde uren 
te verkrijgen.

De mening van de bbtK hieromtrent is de volgende:
�� De kaderleden moeten over een referentie-arbeidstijd beschikken die 
collectief is bepaald. Op basis hiervan kunnen we een zekere flexibiliteit 
aanvaarden (gekoppeld aan het loon en met meting van de arbeidstijd).

�� De arbeidstijd moet gemeten worden en ieder overuur moet betaald worden.
�� De overuren moeten worden verantwoord door een reële, niet-structurele 
behoefte van de onderneming en mogen geen aanwervingen vervangen. 
Hun aantal moet beperkt zijn zodat werk en privéleven met elkaar kunnen 
worden verzoend. Ze moeten in ieder geval worden gecompenseerd, te meer 
daar de nieuwe fiscale regelgeving ze voor de werkgever goedkoper maakt.
�� Het begrip “leidinggevend en vertrouwenspersoneel” moet erg strikt 
worden omschreven op basis van de definitie die momenteel geldt in het 
kader van de wetgeving rond de sociale verkiezingen.
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meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming 
een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever 
heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen bij 
ontslag, bijvoorbeeld). sommige kaderleden hopen hier 
op korte termijn financieel voordeel uit te halen. Belangrijk 
om weten is echter wel dat het bestaan van een band van 
ondergeschiktheid primeert op elke andere overweging. 
Als er in de praktijk een dergelijke band bestaat, gaat de 
wet ervan uit dat er een feitelijke arbeidsovereenkomst is, 
met alle rechten die hieruit voortvloeien…

Loontrekker of zelfstandige?



Arbeidsovereenkomst
Wanneer is er een arbeidsovereenkomst?
Volgens de wet (van 03/07/78) is er een arbeidsovereenkomst als men aan de 
volgende drie voorwaarden voldoet:

�� uitvoeren van een werk;
�� onder het gezag van een andere persoon;
�� tegen betaling van een loon.

In het geval van een kaderlid kan de voorwaarde “onder het gezag van” problemen 
geven. Voldoe je aan deze voorwaarde als je een bepaalde beslissingsautonomie 
hebt? Het volstaat niet aan deze voorwaarde te voldoen op papier. De reële 
situatie moet duidelijk een band van ondergeschiktheid vertonen.

Wat is “ondergeschiktheid”?
De notie ondergeschiktheid wijst op het bestaan van een hogere autoriteit die 
opdrachten geeft en controleert. Dit gezag moet mogelijk zijn, permanent of 
tijdelijk, direct of indirect.

Juridische of economische ondergeschiktheid?
juridische ondergeschiktheid mag je niet verwarren met economische 
ondergeschiktheid. Een geneesheer bijvoorbeeld die in een ziekenhuis werkt, 
heeft niet noodzakelijk een arbeidsovereenkomst, ook al is er economische 
afhankelijkheid (gebruik van lokalen en materiaal van het ziekenhuis…). De 
geneesheer in kwestie is immers zeer gespecialiseerd en bezit een quasi totale 
wetenschappelijke en technische autonomie. 

In het kader van een arbeidsovereenkomst “is de loontrekker onderworpen 
aan een permanent gezag, in die zin dat hij opdrachten kan krijgen en op elk 
moment kan worden gecontroleerd bij de uitoefening van zijn taken, in zoverre 
hij is gebonden door een middelenverbintenis.” Een zelfstandige met een 
aannemingscontract daarentegen is enkel aan zijn medecontractant gebonden 
met een resultaatsverbintenis. In dit geval telt enkel het resultaat en niet de 
manier waarop het resultaat wordt bereikt.

Het is dus nodig de grens te bepalen tussen de noodzakelijke richtlijnen in een 
aannemingscontract en de band van ondergeschiktheid kenmerkend voor de 
arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de persoon 
die het werk levert gezag uitoefent over de persoon die het werk doet (zie 
voorbeelden in onderstaande tabel).

Kan ik zelf mijn statuut kiezen?
Net zoals bij de definitie van een kaderlid is ook hier de reële situatie 
doorslaggevend. Het al dan niet bestaan van een band van ondergeschiktheid 
tussen de werknemer en de werkgever op papier is van geen belang. Als deze 
band in de feiten bestaat, wordt daar rekening mee gehouden.

bestaan er gevallen waarbij het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst wordt verondersteld?
De wet van 03/07/78 beschouwt volgende personen als zijnde gebonden door 
een arbeidsovereenkomst (zolang er geen bewijs van het tegendeel is):

�� handelsvertegenwoordigers;
�� apothekers die in een apotheek werken die niet hun eigendom is;
�� studenten.

In de praktijk
Arbeidsovereenkomst of aannemingscontract: enkele concrete gevallen

ÔÔ Een “zelfstandige” gerante van een winkel werkte 
in de winkel van haar “medecontractant”. De 
overeenkomst bevatte een niet-concurrentiebeding, 
zij moest de opgelegde prijzen respecteren, alsook de 
openingstijden. Zij mocht evenmin vakantie nemen 
wanneer ze wou. De arbeidsrechtbank oordeelde 
dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. In 
realiteit had deze persoon geen enkele autonomie 
over haar arbeidsorganisatie, wat de band van 
ondergeschiktheid aantoont. 

ÔÔ Het aannemingscontract van een winkelgerant 
gaf de medecontractant het recht om op eender 
welk moment de lokalen te bezoeken en de 
inventaris van de koopwaar en de inrichting van 
de winkel te controleren. Daarbij had de gerant 
de verplichting enkel en alleen producten van de 
maatschappij te verkopen en de inkopen vooraf 
te laten goedkeuren. In dit geval waren het de 
clausules van het contract zelf die het bestaan van 
een band van ondergeschiktheid en dus van een 
arbeidsovereenkomst aantoonden.
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ÔÔ Een aantal kinesitherapeuten had aanvankelijk een 
contract met een medische instelling afgesloten. 
Daarna sloten ze met dezelfde instelling een 
aannemingscontract af. Op basis van deze nieuwe 
overeenkomst ontvingen zij hun patiënten op 
afspraak, bepaalden ze hun vakantieperiodes en 
werden ze in functie van een percentage van de 
geleverde prestaties betaald. De arbeidsrechtbank 
oordeelde dat er geen band van ondergeschiktheid 
was aangezien er geen autoriteit werd uitgeoefend.

ÔÔ Een aannemingscontract werd door een arbeids-
overeen komst voorafgegaan. De rechtbank besliste 
dat dezelfde contractuele relatie werd verder gezet. 
De werknemer in kwestie behield immers dezelfde 
functie onder dezelfde voorwaarden. Enkel de 
betalingsmodaliteiten werden gewijzigd. 

Is het mogelijk om loontrekkende en zelfstandige te zijn in dienst 
van dezelfde werkgever?
Loontrekkers die bijkomende prestaties leveren, worden altijd verondersteld dit 
te doen in het kader van hun arbeidsovereenkomst. Deze maatregel maakt het 
je onmogelijk voor dezelfde werkgever in een gelijkaardige functie te werken, de 
ene keer als loontrekker en de andere keer als zelfstandige.

Welk statuut voor beheerders van een vennootschap?
Om een arbeidsovereenkomst te kunnen afsluiten tussen een vennootschap 
en een beheerder die het dagelijks beheer opvolgt, moet er een band van 
ondergeschiktheid zijn. maar deze band bestaat enkel indien de beheerder zijn 
opdracht uitoefent onder de controle van een orgaan, een andere beheerder of een 
aangestelde van de onderneming. Afgevaardigd beheerders die een vennootschap 
leiden waarvan ze meerderheidsaandeelhouder zijn, kunnen dus onmogelijk met 
een arbeidsovereenkomst werken. Elke band van ondergeschiktheid is in de feiten 
immers onbestaande. Indien de beheerder geen enkel bewijs van deze band kan 
aanbrengen, kan het bestaan van de arbeidsovereenkomst niet worden erkend. 
De onderwerping aan de rsZ is niet van doorslaggevende aard. 

Welk statuut voor de werkende vennoten?
Om het statuut van een “werkende vennoot” in een bvba te hebben, volstaat het 
niet aandelen te bezitten, een activiteit uit te oefenen of een winstdeelname te 
krijgen. Het is noodzakelijk dat deze activiteit wordt uitgeoefend met het oog op de 
toename van het kapitaal, en dat de winstdeelname wordt verleend om deze reden.

men heeft geen recht op het statuut van werkende vennoot indien de 
vergoedingen worden toegekend als compensatie voor een uitgevoerd werk 
waarbij de werknemer niet de intentie heeft een meerwaarde te leveren aan 
het sociale vermogen. Ook indien er sprake is van een gedeeld gezag samen met 
andere leden van de vennootschap, is er een arbeidsovereenkomst .

Bediende of werkende vennoot?
De houder van enkele aandelen van een bedrijf oefende er enkel de functie van 
chauffeur uit. Hij werd er slechts betaald naargelang van de uitgevoerde pres-
taties en niet van de winst die door de onderneming werd geboekt. Er werd  
geoordeeld dat hij zich in het kader van een ar-
beidsovereenkomst be-
vond. Hoewel de verwer-
ving van één enkel aandeel 
in theorie volstaat om de 
hoedanigheid van werkende 
vennoot te verkrijgen, is de 
werkende vennoot in de 
praktijk een vennoot die een 
activiteit uitoefent met het 
oog op de toename van het 
kapitaal dat hem ten dele 
toebehoort (affectio societa-
tis). De verwerving van enkele 
aandelen is eerder een omzei-
ling van de sociale wetgeving 
dan een teken van de wil om 
deel te nemen aan de uitbrei-
ding van het bedrijf 



Nieuwe reglementering
ter bestrijding van de schijnzelfstandigen
sinds 1 januari 2007 is een nieuwe reglementering van kracht ter bestrijding van 
de schijnzelfstandigen. Deze wetgeving legt 4 algemene criteria vast die toelaten 
om de arbeidsrelatie te beoordelen:

�� de wil der partijen zoals uitgedrukt in hun al dan niet schriftelijke 
overeenkomst, voor zover deze strookt met de werkelijkheid;
�� de vrijheid van organisatie van de werktijd;
�� de vrijheid van organisatie van het werk;
�� de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.

tevens zijn uitdrukkelijk een aantal criteria voorzien die worden beschouwd als 
ontoereikend om de arbeidsrelatie behoorlijk te kwalificeren (de benaming van 
de overeenkomst, de inschrijving bij een organisme van de sociale zekerheid, 
bij de kruispuntbank van ondernemingen of bij de administratie van de btw, de 
wijze waarop de inkomsten worden aangegeven aan de belastingadministratie).

Als de algemene criteria geen oplossing bieden voor de problemen van onzeker-
heid over de aard van de arbeidsrelatie, voorziet de wet een complexe procedure 
om criteria eigen aan een bepaalde sector te bepalen.

Deze criteria worden opgesteld door de commissie ter regeling van de arbeids-
relatie. Deze commissie is samengesteld uit twee afdelingen:

�� een normatieve afdeling die de specifieke criteria in een bepaalde sector 
moet opstellen. Deze bestaat uit een paritaire vertegenwoordiging van de 
zelfstandige en loontrekkende werknemers alsook uit deskundigen met 
een voor de functie nuttige beroepservaring;
�� een administratieve afdeling die tot taak heeft beslissingen te nemen 
betreffende de aard van een bepaalde arbeidsrelatie. Deze zal de adviezen 
inzamelen van de NAr en de Hoge raad voor de Zelfstandigen en de KmO’s. 
Beide instanties zullen hun advies verstrekken op basis van een verslag (over 
de problematiek van de aard van de arbeidsrelatie in een bepaalde sector) 
overgemaakt door de ministers bevoegd voor sociale zaken, middenstand 
en werk.
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Het loon van een kaderlid



Het loon in het algemeen
Hoe wordt het bedrag van je loon bepaald? 
In principe moet je dit afspreken met je werkgever wanneer je je contract 
ondertekent. De lonen kunnen eveneens worden vastgelegd via cAO. meestal 
leggen deze cAO’s een functieclassificatie vast en preciseren ze de vereiste 
voorwaarden om tot een bepaalde beroepscategorie te behoren. 

Voor de kaderleden verschilt de situatie inzake de functieclassificatie sterk 
naargelang de sectoren. Niet elke sector heeft een classificatie waarin de 
kaderleden vervat zijn. Nochtans zijn zij statutair gezien bedienden. De 
belangrijkste sectoren waarin de kaderleden opgenomen zijn in de classificatie zijn 
de thuiszorg en de rustoorden, de banken en verzekeringen, de grootwarenhuizen. 
In sommige sectoren hebben de vakorganisaties in hun eisenbundel de oprichting 
van een nieuw analytisch systeem of de herziening van de classificaties opgenomen 
om zodoende de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te waarborgen. 

Waaruit bestaat mijn loon?
Naast je vast loon heb je in bepaalde gevallen recht op zogenaamde voordelen 
van alle aard.

Voordelen van alle aard
Wat verstaat men onder “voordeel van alle aard”?
Er bestaat geen wettelijke definitie van het voordeel van alle aard. Het kan worden 
gedefinieerd als elk voordeel dat door de werkgever wordt toegekend omwille 
van of naar aanleiding van je beroepsactiviteit. Deze voordelen worden toegekend 
bovenop je gewone loon. 

terbeschikkingstelling van een gsm
soms stelt de werkgever een gsm of smartphone ter beschikking voor 
professioneel gebruik. Het kan voorkomen dat je toestemming krijgt om de gsm 
te gebruiken voor privédoeleinden. In dat geval wordt de terbeschikkingstelling 
van de gsm beschouwd als een voordeel van alle aard waarop sociale bijdragen en 
belastingen moeten worden betaald. Er kunnen zich meerdere gevallen voordoen.

Je gebruikt je GSM of smartphone voor beroepsdoeleinden
In dat geval zijn er geen voordelen voor de werknemer.

Je gebruikt je GSM of smartphone eveneens voor privédoeleinden en je 
werkgever maakt een duidelijk onderscheid tussen professioneel en privé-
gebruik (bijvoorbeeld door een aparte of gescheiden facturatie, een procen-
tuele verhouding tussen het professionele en privégebruik,…)
In dat geval zullen enkel sociale bijdragen verschuldigd zijn op het privégebruik, 
behalve als je de kost van dit privégebruik integraal aan je werkgever terugbetaalt. 
Indien de RSZ het systeem dat je werkgever heeft uitgewerkt verwerpt, moet je 
een forfaitair bedrag betalen van € 12,5 per maand (werkgeversbijdragen van 37% 
en persoonlijke bijdragen van 13,07% op dit bedrag).

Je gebruikt je GSM voor privédoeleinden en je werkgever maakt geen onder-
scheid tussen privé- en professioneel gebruik
In dat geval moet je een forfaitair bedrag betalen van € 12,5 per maand (werkgevers-
bijdragen van 37% en persoonlijke bijdragen van 13,07% op dit bedrag).

Op fiscaal vlak geniet de werknemer geen enkel belastbaar voordeel indien de 
werkgever de kosten voor het beroepsgebruik betaalt. Het privégebruik van een 
gsm van het bedrijf is echter wél een voordeel van alle aard dat wordt geraamd 
aan de reële waarde voor de werknemer.

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een gsm 
moet worden vermeld op de belastingfiche 281.10 of 281.20.
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terbeschikkingstelling voor privégebruik van een pc of 
Internetaansluiting en –abonnement
Als je werkgever je gratis een pc en/of een internetverbinding en –abonnement voor 
privégebruik ter beschikking stelt, dan geniet je een voordeel van alle aard waarop 
sociale bijdragen en belastingen worden ingehouden. Dit voordeel wordt op jaarbasis 
forfaitair geraamd op € 180 voor de terbeschikkingstelling door de werkgever van 
een personal computer en op € 60 voor een internetverbinding en –abonnement. 

Op fiscaal vlak wordt de kosteloze terbeschikkingstelling door je werkgever 
van een volledige informaticaconfiguratie voor privédoeleinden beschouwd als 
een voordeel van alle aard dat forfaitair vastgelegd wordt op € 180 per jaar. De 
kosteloze terbeschikkingstelling door je werkgever van een internetverbinding 
voor privédoeleinden is een voordeel van alle aard dat forfaitair vastgelegd wordt 
op € 60 per jaar. 

Dezelfde bepalingen gelden bij gebruik van een tablet. beide voordelen zijn 
cumuleerbaar (pc + tablet).

Het voordeel van alle aard voortkomend uit het privégebruik van een computer en/
of een Internetverbinding moet worden vermeld op de fiscale fiche 281.10 of 281.20.

privégebruik van een bedrijfswagen
Als je een bedrijfswagen voor privédoeleinden gebruikt, wordt dit beschouwd 
als een voordeel van alle aard en word je op dit voordeel belast. De belasting op 
bedrijfswagens werd door de Vlinderregering gewijzigd. Deze nieuwe regelgeving 
is van kracht geworden op 1 januari 2012.

Het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking 
gestelde wagen, wordt vanaf 2012 berekend door een cO2-coëfficiënt toe te passen 
op 6/7de van de cataloguswaarde van de wagen. concreet levert dit volgende 
formule op:

[ cataloguswaarde x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt

De cataloguswaarde
Onder cataloguswaarde verstaat men:

�� bij aankoop van een nieuw voertuig: de gefactureerde waarde, opties en BTW 
inbegrepen, zonder rekening te houden met enige korting of vermindering. 
�� in de andere gevallen: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij 
verkoop aan een particulier, opties en btW inbegrepen en zonder rekening 
te houden met enige korting of vermindering.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage dat is vastgelegd 
in onderstaande tabel, zodat rekening wordt gehouden met de verstreken periode 
vanaf de datum van de eerste inschrijving van het voertuig in de Dienst voor 
Inschrijving van de Voertuigen (DIV):

periode verstreken sinds de eerste inschrijving 
van het voertuig (een aangevatte maand telt als 
een volledige maand)

percentage van de cataloguswaarde die in aan-
merking moet worden genomen bij de bereke-
ning van het voordeel 

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 70%

De cataloguswaarde omvat de werkelijk betaalde btW.

De CO2-coëfficiënt
De basis-cO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van:

�� 95 gr/km voor dieselvoertuigen;
�� 115 gr/km voor voertuigen met benzine-, Lpg- of gasmotor.

Deze referentie cO2-uitstoot zal jaarlijks herzien worden in functie van de 
evolutie van de CO2-uitstoot van voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven. Het 
referentiecijfer wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt. 

Als de cO2-uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt 
verhoogd met 0,1% per cO2-gram (tot een maximum van 18%). Als de CO2-uitstoot 
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lager ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% 
per cO2-gram (tot een minimum van 4%).

Elektrische wagens worden duurder
Het minimumpercentage van 4% zal steeds van toepassing zijn op wagens zonder 
cO2-uitstoot (elektrische wagens). rekening houdend met het hoge prijskaartje dat 
aan dergelijke wagens hangt, komt dit neer op een forse verhoging van het voordeel 
alle aard voor de werknemer die met een elektrische wagen rijdt! Volgens de «oude» 
berekening werd dat immers begrensd tot € 500 of € 750 op jaarbasis, afhankelijk van 
de enkele afstand woon-werk (respectievelijk minder of meer dan 25 km).

Uitstoot niet gekend
Als de cO2-uitstoot van een voertuig niet gekend is, worden de volgende cO2-
uitstootcijfers gebruikt

�� 195 gr/km indien aangedreven door een dieselmotor (wat resulteert in een 
cO2-coëfficiënt van 15,5%);
�� 205 gr/km indien aangedreven door een benzine-, Lpg-, of aardgasmotor 
(wat resulteert in een cO2-coëfficiënt van 14,5%).

Ondergrens
Het voordeel mag nooit minder bedragen dan € 820 (niet-geïndexeerd) per jaar. 
Voor het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) is de ondergrens vastgesteld op 
€ 1.200. Ook deze ondergrens zal jaarlijks herzien/geïndexeerd worden. 

Wat is het aandeel van de werkgever? 
Het werkgeversaandeel in de last vertaalt zich in een bepaald bedrag aan verworpen 
uitgaven (niet-aftrekbare beroepskosten). Deze verworpen uitgave is gelijk aan 
17% van het berekende voordeel alle aard voor de werknemer. Hierop is belasting 
verschuldigd a rato van 33,99%. Deze belasting is zowel van toepassing op entiteiten die 
onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting als aan de rechtspersonenbelasting. 

Let op! In de vennootschapsbelasting komt deze extra belasting bovenop de reeds 
bestaande aftrekbeperkingen voor brandstofkosten (75%) en andere autokosten 
(gedifferentieerd aftrekpercentage in functie van de CO2-uitstoot en het gebruikte 
brandstoftype - variërend van 50% voor de meest vervuilende wagens tot 120% 
voor de elektrische wagens).

Er bestaan nog andere voordelen in natura zoals bijvoorbeeld de rentevrije lening of de 
lening met een beperkte rentevoet, de tussenkomst van je werkgever in de huurprijs, 

de gas- en elektriciteitskosten,… Er kunnen je ook sommige sociale voordelen worden 
toegekend zoals maaltijdcheques, cadeaucheques, cultuurcheques. Deze voordelen 
vallen niet onder de betaling van sociale bijdragen en zijn vrijgesteld van belastingen.

Het variabel loon 
Een variabel loon wordt ook bonus of commissie genoemd. Een deel van je 
inkomen kan dus bestaan uit een loon dat afhangt van je prestaties of van die 
van je team.

Verschillende soorten bonussen
Er bestaan verschillende soorten bonussen: 

�� de bonus per prestatie: het bedrag van die bonus hangt volledig af van je 
persoonlijke prestaties;
�� de teambonus: de teambonus beloont een groep werknemers. Het kan om 
een groep gaan die hetzelfde werk verricht of om een volledige afdeling 
van het bedrijf;



�� de winstparticipatie: een wet van 22 mei 2001 heeft een systeem ingevoerd 
dat winstdeling van de werknemers mogelijk maakt via de toekenning 
van aandelen of de toewijzing van winst van hun bedrijf. Deze wet werd 
nauwelijks toegepast en nog minder sinds de invoering van het systeem van 
de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (zie hieronder);
�� de loonbonus of de niet-resultaatsgebonden voordelen.

Sinds 1 januari 2008 heeft CAO nr.90 een systeem ingevoerd – ook loonbonus 
genoemd - waardoor de bedrijven hun werknemers niet-resultaatsgebonden 
voordelen kunnen toekennen. Op 1 april 2011 werd cAO nr. 90 gewijzigd door 
cAO 90 bis. 

Wat zegt de cAO? 
De bedrijven mogen hun werknemers jaarlijks een bijkomend voordeel tot 
maximaal € 2.430 netto (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2012) toekennen, dat 
de andere vormen van loon niet vervangt, maar er bovenop komt.

Deze bonus is niet noodzakelijk een periodiek terugkerend verschijnsel, zoals 
bijvoorbeeld de jaarlijkse eindejaarspremie. Hij is verbonden aan welomschreven 
doelen, te realiseren binnen vooraf bepaalde termijnen, met een minimale 
referentieperiode van drie maanden. beschouw dit dus niet als een sociale 
verworvenheid, maar als een mogelijk extraatje.

je werkgever moet op voorhand duidelijk maken waarover het gaat, op 
verschillende vlakken. Dit betekent dat de te behalen doelen duidelijk gedefinieerd 
en transparant moeten zijn. Deze doelen hoeven niet beperkt te blijven tot de 
winstcijfers van het bedrijf: het kan even goed gaan om het behalen van een 
kwaliteitslabel of het doen dalen van het aantal arbeidsongevallen.

Deze doelen mogen niet verbonden zijn aan individuele arbeidsprestaties, maar 
moeten gaan over collectieve inspanningen. Het is dus mogelijk een bepaald 
doel, met een vooraf bepaalde bonus, op te leggen aan een bedrijfsafdeling. De 
doelstellingen moeten ook duidelijk meetbaar kunnen zijn, zodat er nadien geen 
discussie kan ontstaan over het feit of de doelstellingen wel degelijk gehaald 
werden.

Is je werkgever verplicht een dergelijk systeem in te voeren?
Je werkgever is vrij om dit systeem in te voeren. Hij heeft geen enkele verplichting 
om de overlegorganen te raadplegen vóór hij deze beslissing neemt.

Hoe wordt dit systeem in de praktijk ingevoerd in je bedrijf?
Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang er al dan niet een syndicale 
afvaardiging bestaat in je bedrijf. 

Het systeem van de loonbonus moet verplicht worden ingevoerd via een 
collectieve arbeidsovereenkomst die een plan bevat voor de toekenning van de 
voordelen.

Als er geen syndicale afvaardiging bestaat, kan je werkgever kiezen tussen een cAO 
en een toetredingsakte. Dit geldt eveneens voor de categorie(ën) werknemers 
die niet door een syndicale afvaardiging worden vertegenwoordigd. In dit geval 
moet je werkgever de betrokken werknemers inlichten over het ontwerp van 
toetredingsakte en van het plan voor de toekenning van de voordelen.

Je hebt twee weken de tijd om je opmerkingen te noteren in een daartoe ter 
beschikking gesteld register of ze rechtstreeks en anoniem mee te delen aan de 
ambtenaar belast met het toezicht op de wet. Zodra de termijn verstreken is, 
wordt het register naar de bevoegde ambtenaar gestuurd.

Als er geen enkel bezwaar wordt geformuleerd, moet je werkgever het ontwerp-
plan neerleggen op de Griffie van de Collectieve Betrekkingen op de 15de dag 
na de overhandiging van het register aan de ambtenaar. Het bevoegde paritair 
Comité zal binnen de twee maanden nagaan of aan alle wettelijke voorschriften 
is voldaan. Als er opmerkingen zijn gemaakt, wordt een verzoeningspoging 
georganiseerd door de ambtenaar, binnen een termijn van dertig dagen.

Ingeval van akkoord wordt het ontwerpplan ingediend op de griffie van de 
Collectieve Betrekkingen en wordt het gecontroleerd door het bevoegd paritair 
comité. bij mislukking wordt het dossier teruggestuurd naar het bevoegd paritair 
comité dat een ultieme verzoeningspoging onderneemt. Als de poging mislukt, 
zal het PC een beslissing nemen met gekwalificeerde meerderheid.

De cAO en de toetredingsaktes moeten worden opgemaakt op basis van verplichte 
modellen. De toetredingsakte en het toekenningsplan moeten vervat zijn in één 
enkel document. 
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Wat moet dit toekenningsplan bevatten? 
Een aantal verplichte punten moeten opgenomen zijn in het plan, ongeacht of er 
al dan niet een syndicale afvaardiging is. Dit zijn de belangrijkste:

Groep van betrokken werknemers
Dit kan gaan van een volledig bedrijf tot een kleinere groep werknemers. Deze 
moeten gedefinieerd worden op basis van objectieve en niet-discriminerende 
criteria. 

Doelstellingen
Deze moeten objectief meetbaar en controleerbaar zijn en mogen geen 
voorwaarden opleggen aan een individuele werknemer.

Referentieperiode
Deze mag niet korter zijn dan 3 maanden.

Opvolgingsmethode
In het plan dient ook vermeld te worden wie zal bepalen of de doelstellingen 
worden bereikt, en hoe dit zal gebeuren. Het is mogelijk daarvoor externe 
experten in te schakelen.

Het manier waarop de bonus zal berekend worden
Dit moet in detail beschreven staan, zodat iedereen nadien kan controleren of 
de beloning in verhouding staat tot wat werd gepresteerd. bijvoorbeeld bij een 
gedeeltelijke bonus (als een deel van de resultaten werd behaald) is dit van belang. 

Openen deze nieuwe voordelen ook socialezekerheidsrechten?
Neen, noch wat de sociale zekerheid (berekening van het pensioen, vergoedingen 
voor arbeidsongeval,…) noch wat het arbeidsrecht (geen enkel effect op de 
opzeggingsvergoeding, op het gewaarborgd loon,…) betreft.

Wat zijn de gelijkstellingen voor de berekening van het voordeel? 
De cAO’s en de toetredingsaktes moeten volgende periodes gelijkstellen: 

�� de sluitingsperiode van het bedrijf wegens jaarlijkse vakantie en de jaarlijkse 
vakantie die door de werknemer wordt genomen buiten de genoemde 
sluitingsperiode;
�� de feestdagen en de vervangingsdagen van die feestdagen;
�� de periodes van moederschapsverlof.

Hoe worden deze voordelen fiscaal behandeld?
Voor de werkgever worden deze voordelen onderworpen aan een bijzondere 
bevrijdende bijdrage van 33% van het voordeel met een maximumbedrag van 
€ 2.430 (bedrag geïndexeerd op 1 januari 2012). Voor de werknemers is er altijd 
een volledige fiscale vrijstelling ten belope van het plafond van € 2.430 per jaar. 
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steeds meer werknemers krijgen te maken met telewerk 
en vooral kaderleden. Daarom is er een collectieve 
arbeidsovereenkomst (nr. 85), gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, die je rechten wettelijk regelt. Je bent best 
op de hoogte van die rechten. 

Telewerk



Definitie
Wat is telewerk?
Telewerk is een vorm van arbeidsorganisatie waarbij de werknemer zijn werk 
op regelmatige basis in zijn woning of op een andere door hem gekozen plaats 
verricht. telewerk dat wordt verricht in een satellietkantoor van de werkgever 
(gedecentraliseerd lokaal van de werkgever) valt buiten het toepassingsgebied 
van cAO nr. 85.

Voor wie is telewerk van toepassing? 
Voor alle werknemers behalve:

�� de zogenaamde mobiele werknemers (handelsvertegenwoordigers, thuis-
verpleegsters, ...). Zij vallen onder de wet op de arbeidsovereenkomsten.
�� de werknemers die vallen onder de bepalingen betreffende de 
arbeidsovereen komst voor thuiswerk zoals geregeld door de wet op de 
arbeids  overeenkomsten.

Principes
ben ik verplicht om te telewerken? 
Neen, telewerk gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat je werkgever je niet 
mag verplichten om te telewerken als je daar niet mee akkoord gaat. Anderzijds 
is je werkgever evenmin verplicht je verzoek tot telewerk te aanvaarden. Voor 
iedere telewerker afzonderlijk moet een schriftelijke overeenkomst worden 
opgesteld uiterlijk op het ogenblik dat je begint te telewerken. Voor de lopende 
arbeidsovereenkomsten moet een schriftelijk aanhangsel worden opgesteld.

In beide gevallen moet dat geschrift een aantal verplichte vermeldingen bevatten, 
nl. de voorwaarden en nadere regels voor terugkeer en/of de duur van het 
telewerk, de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke je bereikbaar moet 
zijn en via welke middelen, en de tijdstippen waarop je een beroep kan doen op 
technische ondersteuning. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst 
heb je het recht je werkzaamheden op de bedrijfslocatie van je werkgever te 
verrichten of terug te keren naar de bedrijfslocatie van je werkgever.

In tegenstelling tot de overeenkomst voor thuiswerk heb je niet het recht om een 
einde te stellen aan het contract zonder opzegging noch vergoedingen. 

Indien een of andere verplichte vermelding in de schriftelijke overeenkomst 
ontbreekt, wordt geen specifieke sanctie opgelegd. 

Wat zijn mijn rechten? 
Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, geniet je dezelfde rechten als vergelijkbare 
werknemers die op de bedrijfslocatie van je werkgever werken. Er kunnen 
collectieve en/of individuele overeenkomsten worden gesloten om rekening te 
houden met de bijzondere kenmerken van het telewerk. 

je hebt dezelfde rechten op opleidingsfaciliteiten en mogelijkheden voor 
loopbaanontwikkeling als de andere werknemers. je geniet ook hetzelfde 
beoordelingsbeleid.

Je hebt ook dezelfde collectieve rechten als de andere werknemers. Je hebt het 
recht te communiceren met je syndicale afgevaardigden. Zij moeten geïnformeerd 
en geraadpleegd worden over de invoering van het telewerk. je hebt het recht om 
deel te nemen aan de sociale verkiezingen en wordt meegeteld bij de berekening 
voor de vastlegging van de drempels. 

binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur organiseer je 
zelf je werk. Voor jou gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor 
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vergelijkbare werknemers die hun werkzaamheden op de bedrijfslocatie van je 
werkgever verrichten.

Wat is mijn arbeidsduur? 
De flexibiliteit van de telewerker is niet onbegrensd. De schriftelijke telewerk-
overeenkomst moet steeds een clausule bevatten die aangeeft hoe en binnen 
welke periodes de telewerker bereikbaar moet zijn.

Het arbeidsreglement kan de periodes vermelden waarin, op vraag van de 
werkgevers, telewerkprestaties kunnen plaatsvinden, of omgekeerd, periodes 
waarin er niet mag worden getelewerkt. 

Wat met de bescherming van je persoonlijke levenssfeer?
je hebt recht op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Alle Europese en 
Belgische wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zijn op jou van toepassing, en in het bijzonder de collectieve 
Arbeidsovereenkomst nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-
linecommunicatiegegevens (controle van de e-mails).

controle van je e-mails door je werkgever is volgens deze overeenkomst enkel 
toegestaan ter voorkoming van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die 
strijdig zijn met de goede zeden of de waardigheid van een andere persoon 
kunnen schaden, ter bescherming van de economische, handels- en financiële 
belangen van de onderneming die vertrouwelijk zijn, ter verzekering van de 
veiligheid en/of de goede technische werking van de It -netwerksystemen en 
ter naleving te goeder trouw van de in de onderneming geldende gedragscode. 

De controle mag evenwel niet overmatig zijn en geen inmenging in je persoonlijke 
levenssfeer tot gevolg hebben. Als je werkgever een dergelijke controle wil 
invoeren, moet hij daar de ondernemingsraad over inlichten. Als er geen 
ondernemingsraad is, wordt deze informatie verstrekt aan het cpbW of, bij 
ontstentenis ervan, aan je syndicale afvaardiging.

Wat zijn de plichten van je werkgever?
Apparatuur
je werkgever moet de voor telewerk benodigde apparatuur voor jou beschikbaar 
stellen, installeren en onderhouden. Hij vergoedt of betaalt de kosten van de 
verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. Indien 
je je 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 je werkgever. De 
kosten voor rekening van je werkgever worden vóór de aanvang van het telewerk 
berekend naar rato van de prestaties van telewerk of volgens een door de partijen 
overeengekomen verdeelsleutel. je werkgever moet je behoorlijke faciliteiten 
inzake technische ondersteuning beschikbaar stellen.

je werkgever moet de ondernemingsraad en/of het cpbW en/of de syndicale 
afvaardiging inlichten wanneer telewerk in het bedrijf wordt ingevoerd. 

Bescherming van gegevens 
je werkgever moet alle maatregelen nemen zodat de bescherming van de 
gegevens die door jou voor professionele doeleinden worden gebruikt en 
verwerkt, gewaarborgd is. cAO nr. 81 (zie hierboven) is volledig op jou van 
toepassing. De werkgever moet je informeren omtrent de beperkingen ten 
aanzien van het gebruik van IT -apparatuur of -faciliteiten en de sancties ingeval 
de telewerker zich niet aan die beperkingen houdt. Neem ook contact op met je 
afgevaardigden, want het is mogelijk dat er hierover binnen de ondernemingen 
nog specifieke overeenkomsten gesloten zijn.

Veiligheid en gezondheid
je werkgever moet je informeren omtrent het ondernemingsbeleid ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Wat gebeurt er als ik een arbeidsongeval krijg?
Als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, wordt dit tot bewijs van het 
tegendeel verondersteld plaatsgevonden te hebben tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst:

�� als het zich heeft voorgedaan op de plaats(en) die je schriftelijk hebt 
uitgekozen als plaats voor de uitvoering van je werk;
�� als het zich voordoet tijdens de periode van de dag die schriftelijk is 
vastgelegd als de periode waarbinnen het werk kan worden uitgevoerd. bij 
ontstentenis van een dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst, 
zal het vermoeden worden toegepast tijdens de werkuren die je had moeten 
presteren als je in de lokalen van de werkgever tewerkgesteld was.



Een aanvullend pensioen is een aanvulling bovenop het 
wettelijk pensioen, d.i. bovenop het wettelijke rust- en/of 
overlevingspensioen. Deze aanvulling kan eenmalig onder 
de vorm van een kapitaal of periodiek onder de vorm van 
een rente worden uitgekeerd.

Aanvullende pensioenen



Welke zijn de verschillende pensioenstelsels in belgië?
Vaak spreekt men in de context van aanvullende pensioenen over het zgn. 
3-pijlerstelsel. Hierbij worden de verschillende soorten pensioenen, wettelijke 
en aanvullende pensioenen, ingedeeld in functie van de initiatiefnemer. Als het 
over het pensioen gaat, onderscheidt men drie pijlers:

De 1ste pijler
Het wettelijk pensioen (pensioen opgebouwd in het kader van de sociale 
zekerheid) maakt integraal deel uit van de sociale zekerheid. Het werkt via 
repartitie: het zijn de actieven van vandaag die betalen voor de gepensioneerden 
van vandaag.

De 2de pijler
Het collectief aanvullend pensioen (extralegale voordelen – pensioenfonds of 
groepsverzekering – opgebouwd in het kader van de bedrijven).

De 3de pijler
De individuele verzekeringen (pensioensparen of levens verzekering). 

Deze laatste twee systemen (behalve de pensioenen “te bereiken doel”) werken 
via kapitalisatie: elkeen legt zijn eigen spaarpot aan. De aanvullende pensioenen 
zijn samengesteld uit de stortingen van de bedrijven ten gunste van hun 
werknemers (of van een deel van hen) onder de vorm van groepsverzekering of 
pensioenfonds. Tenslotte is er het aanvullend pensioen dat elk voor zich aanlegt 
via een individuele spaarpot.

Het wettelijk pensioen: onze absolute prioriteit!
Voor de meeste Belgen is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van 
inkomsten eens men de pensioenleeftijd heeft bereikt. Dit is gebaseerd op 
de solidariteit tussen de generaties: de actieven van vandaag betalen voor de 
gepensioneerden van vandaag. Dit is een systeem gebaseerd op de repartitie.

Hoe wordt een aanvullend pensioen opgebouwd?
Om een aanvullend pensioen op te bouwen, bestaan er verschillende 
mogelijkheden:

Via de bedrijfstak: het sectoraal pensioen (2de pijler)
De werknemer werkt in een sector waar op het niveau van de bedrijfstak (het paritair 
comité of subcomité) een aanvullend pensioen wordt georganiseerd en opgebouwd.

Heel wat sectoren hebben reeds, in navolging van de nieuwe wet aanvullende 
pensioenen (W.A.p.) of de Wet Vandenbroucke zoals die genoemd wordt zo’n 
aanvullend pensioen op bedrijfstakniveau ingericht.

Het gaat onder andere om de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, 
internationale handel, vervoer en logistiek, haven van Antwerpen, 
vermakelijkheidsbedrijf, betonindustrie, metaal-, machine- en elektrische 
bouw, garagebedrijf, voedingsnijverheid, metaalhandel, schoonmaak- en 
ontsmettingsondernemingen…

Via de werkgever: het ondernemingspensioen (2de pijler)
Het aanvullend pensioen kan ook via de werkgever opgebouwd worden. Dit 
aanvullend pensioen kan zowel aan alle werknemers of aan slechts een deel 
hiervan (bv. enkel de bedienden) worden aangeboden.

Op eigen initiatief: het individuele pensioensparen (3de pijler)
Kan je als werknemer niet genieten van een aanvullend pensioen via de bedrijfstak 
of via je werkgever, dan is het mogelijk zelf voor een aanvullend pensioen te sparen.
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Welke zijn de soorten aanvullend-pensioenplannen?
Er bestaan twee grote soorten van aanvullend-pensioenplannen:

Plannen met “te bereiken doel” (“defined benefit” of “vastgelegd voordeel”):
In dit soort plan belooft de werkgever een eindresultaat voor het pensioen (rente 
of kapitaal), gekoppeld aan de evolutie van de welvaart. De bijdragen die door de 
werkgever worden gestort, zijn niet op voorhand vastgelegd. De omvang ervan 
varieert naargelang van het beloofde pensioen.

Plannen met “vaste bijdragen” (“defined contribution” of “vastgelegde bijdrage”)
In dit soort plan belooft de werkgever geen eindresultaat. Hij verbindt zich 
ertoe een bijdrage te storten waarvan het bedrag op voorhand is vastgelegd. De 
bijdragen moeten dezelfde zijn voor mannen en vrouwen. Er kan evenwel een 
pensioen worden beloofd, maar de omvang daarvan zal afhangen van de gestorte 
bijdragen en van het feit of het om een man of een vrouw gaat.

Wat zijn sociale pensioenplannen?
De opbouw van een aanvullend pensioen via de storting van bijdragen heeft 
meestal enkel betrekking op de opbouw van een aanvullend pensioen tijdens 
periodes dat de werknemer werkt. tijdens periodes waarin de werknemer 
niet werkt (bv. wegens langdurige ziekte of werkloosheid), worden er geen 
pensioenbijdragen gestort.

De W.A.p. wilde, via de zgn. sociale pensioenplannen, hier iets aan doen. En dus 
de opbouw van een aanvullend pensioen ook tijdens periodes van inactiviteit 
veilig stellen.

In een sociaal pensioenplan blijven de pensioenstortingen ook verder lopen 
tijdens periodes van werkloosheid of van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, 
invaliditeit, bevallings- of zwangerschapsrust. Het kan ook gaan om periodes van 
deelname aan cursussen of periodes van tijdskrediet en van ouderschaps- en 
vaderschapsverlof. Ook het faillissement van de werkgever tot 6 maand na de 
faillietverklaring doet de opbouw van een aanvullend pensioen verder lopen.

De bijdragestorting in sociale pensioenplannen reikt ook verder dan enkel de 
pensioenopbouw, zelfs tijdens inactieve periodes. De pensioenbijdragen, gestort 
in het kader van een sociaal pensioenplan, kunnen eveneens tussenkomsten 
bieden bij permanente arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% of bij overlijden 
tijdens beroepsloopbaan. De gestorte bijdragen kunnen ook tussenkomen bij 
ernstige ziekte (kanker, leukemie, AIDS, ziekte van Alzheimer, diabetes, …).

In de praktijk
Wanneer moet je aangesloten worden?
Werknemers moeten onmiddellijk en verplicht aangesloten worden vanaf 25 
jaar. Dit betekent dat de inrichter (bedrijfstak of werkgever) van een aanvullend 
pensioenstelsel nog altijd een lagere aansluitingsleeftijd mag bepalen, maar geen 
hogere.

Wanneer kan je je geld opnemen?
je kan je opgebouwde spaargelden slechts opnemen op het moment dat je met 
pensioen gaat of ten vroegste vanaf 60 jaar, ook als je vroeger met brugpensioen 
zou gaan (zie echter het luik over pensioensparen en de Vlinderregering, p. 53).

En als je nu verandert van werk?
Als je de werkgever verlaat, hoeft de opbouw van het aanvullend pensioen niet 
noodzakelijk te stoppen. Daarvoor is het belangrijk om weten over welk soort 
aanvullend pensioen het in het concrete geval gaat.

Bij een sectorpensioen
bij een sectorpensioen loopt de pensioenopbouw verder indien je wel de 
werkgever, maar niet de bedrijfstak verlaat, en nadien in dienst gaat bij een 
werkgever die onder dezelfde sector valt. In dat geval, loopt je pensioenopbouw 
verder bij de nieuwe werkgever die eveneens onder deze bedrijfstak valt en dus 
moet bijdragen voor hetzelfde sectorpensioen. Verlaat je de bedrijfstak, dan stopt 
de financiering van het sectorpensioen. Eventueel kan de werknemer aansluiten 
bij het sector- of ondernemingspensioenplan van de nieuwe werkgever.

Bij een ondernemingspensioen
bij een ondernemingspensioen stopt de opbouw van het aanvullend pensioen 
indien je ontslag neemt of ontslagen wordt. De stopzetting van de aanvullende 
pensioenopbouw, mag geen enkele vergoeding of verlies meebrengen. De 
inrichter moet bij uittreding de eventuele tekorten aanzuiveren.

Onder welke vorm kan je je aanvullend pensioen ontvangen?
Op de einddatum van je aanvullend pensioen heb je meestal de keuze uit een 
rente- of kapitaaluitkering. 

Onder de vorm van kapitaal, in één keer
je bent dan zelf verantwoordelijk voor het beheer van je kapitaal.
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Onder de vorm van rente
Deze wordt ontvangen ter aanvulling van het wettelijk pensioen. 

Opgelet! Tussen beide formules bestaat een fiscaal verschil.

Moet je bepaalde informatie krijgen over je aanvullend pensioen?
�� alle aangeslotenen aan een pensioenplan moeten, op grond van de Wet 
Aanvullende Pensioenen jaarlijks een pensioenfiche ontvangen. De WAP 
schrijft de gegevens voor die ten minste op de pensioenfiche moeten 
worden vermeld (o.m. het bedrag van de verworven prestaties en 
reserves, het actuele financieringsniveau van de pensioenregeling, ...). In 
principe is het de pensioeninstelling (groepsverzekeringsmaatschappij of 
pensioenfonds) die hiervoor verantwoordelijk is;
�� je kan, als je daar om verzoekt, ook een historische fiche bekomen waarop 
je de evolutie kan lezen van de verworven reserve, de rendementsgarantie 
en de verworven prestatie, vanaf de aansluiting;
�� ben je 45 jaar of ouder moet je minstens om de 5 jaar een verwachtingsfiche 
ontvangen met daarop een raming van het te verwachten aanvullend 
pensioen, uitgedrukt als een jaarlijkse rente;
�� bij uittreding (dit wil zeggen wanneer je de onderneming verlaat of 
door het veranderen van werk de sector verlaat) moet de inrichter of de 
pensioeninstelling de werknemer op de hoogte brengen van de verworven 
reserves, de verworven prestaties en de keuzemogelijkheden.

Kan je je verzetten tegen een wijziging door de werkgever 
van het pensioenplan? 
De wet voorziet in een inspraakprocedure die de werkgever moet naleven, 
alvorens hij bepaalde wijzigingen aan het pensioenplan kan aanbrengen. Een 
werkgever die het pensioenreglement wil wijzigen of die wil veranderen van 
pensioeninstelling, moet vooraf het advies van de ondernemingsraad, het comité 
voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging inwinnen. 
Als geen van deze organen aanwezig is in de onderneming, moet de werkgever 
alle werknemers individueel informeren, alvorens hij de beslissing kan nemen. De 
niet-naleving van deze adviesbevoegdheid, wordt gesanctioneerd met nietigheid, 
door de werknemer in te roepen binnen het jaar na de beslissing.

Kan de werkgever je nog een individuele pensioenbelofte doen?
Een individuele pensioentoezegging is in feite een groepsverzekering 
voor één welbepaalde persoon die kan worden toegekend om specifieke, 
persoonsgebonden redenen: de aard van zijn functie, zijn verdiensten binnen 
het bedrijf, zijn anciënniteit… De wet stelt dat het moet gaan om “een occasionele, 
niet stelselmatige toezegging” en legt daarom strenge voorwaarden op:

�� een individuele pensioentoezegging is pas mogelijk als er al een groeps-
verzekering bestaat voor alle werknemers binnen de vennootschap;
�� de jaarlijkse premie is beperkt tot een te indexeren maximumbedrag. Voor 
2012 bedraagt dat maximum € 2.230;
�� binnen drie jaar voor de pensionering kan geen individuele pensioen-
toezegging meer worden afgesloten.

moet je werkgever bijdragen betalen voor periodes van ziekte  
of tijdskrediet? 
Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd op basis van kapitalisatie. Dit 
betekent dat er alleen rechten worden opgebouwd wanneer er voor dezelfde 
periode bijdragen zijn betaald. Voor periodes waarvoor de werkgever geen loon 
betaalt, moet hij in een gewoon ondernemingsplan ook geen bijdragen voor het 
aanvullend pensioen betalen.

Voor sociale pensioenplannen is de situatie anders. Deze moeten verplicht een 
aantal solidariteitsprestaties bevatten, zoals de financiering van de opbouw 
van het pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid of werkloosheid, 
periodes van arbeidsongeschiktheid, vormingsdagen of tijdskrediet.

Hoe hoog zal je aanvullend pensioen zijn? 
Het is niet mogelijk om een pasklaar antwoord op te geven op deze vraag. De 
exacte berekening kan je alleen verkrijgen van de inrichter van het pensioenplan 
of de pensioeninstelling. Wat wel vaststaat, is dat de hoogte van het aanvullend 
pensioen zal afhangen van het soort pensioenplan en de hieraan besteedde 
bijdragen.

Bij een pensioenplan van het type vaste prestatie (een te bereiken doel regeling) 
garandeert de inrichter een bepaalde pensioenprestatie. Je weet dus hoeveel je 
zal ontvangen op de pensioenleeftijd.



Aanvul lende pensioenen |  Kader leden |  j e  rechten |  b b t K  53 

De meeste pensioenplannen geven evenwel geen zekerheid over het eindkapitaal. 
bij deze pensioenplannen van het type vaste bijdragen wordt het pensioen 
berekend op de gestorte bijdragen en het daarop behaalde rendement. 

De WAP legt hierbij een rendementsgarantie op die verschilt voor werkgevers- 
en werknemersbijdragen:

�� voor werkgeversbijdragen bedraagt de rendementsgarantie 3,25%;
�� voor werknemersbijdragen is er een rendementsgarantie van 3,75% (en 
deze geldt ook bij pensioenplannen van het type vaste prestatie).

Als het voorziene rendement niet wordt gehaald, moet de inrichter het verschil 
bijpassen.

Hoeveel belastingen moet je betalen op je aanvullend pensioen?
je uiteindelijke aanvullend pensioenkapitaal zal verminderd worden met:

�� een rIZIV-inhouding van 3,55%;
�� een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%;
�� een personenbelasting van 10% of 16,50% (als je niet tot 65 jaar actief 
blijft); deze belasting is echter niet van toepassing op de winstdeelname;
�� een gemeentebelasting van gemiddeld 7% (enkel op de personenbelasting 
bedoeld in het voorgaande punt).

pensioensparen en de Vlinderregering
Het regeerakkoord van de Vlinderregering heeft niet alleen wijzigingen in petto 
voor het wettelijk pensioen en het brugpensioen. Ook op je aanvullend pensioen 
zal worden beknibbeld. Wie het kapitaal van zijn groepsverzekering voor zijn 62ste 
opneemt, zal zwaarder belast worden. Net zoals de strengere voorwaarden voor 
vervroegd pensioen, is ook die maatregel bedoeld om je langer aan het werk 
te houden.

Leeftijd opname Oud tarief Nieuw tarief

60 jaar 16,5% 20%

61 jaar 16,5% 18%

62 tot 64 jaar 16,5% 16,5%

65 jaar 10% 10%

De premies die jij en je werkgever storten in je groepsverzekering, leveren 
momenteel een fiscaal voordeel op tussen 30% en 40%. Het loopt op naarmate je 
inkomen hoger wordt. Zoals bij pensioensparen wordt dat percentage beperkt tot 
30% voor iedereen. concreet: iedereen die meer dan € 27.700 verdient, of € 2.300 
bruto per maand, ziet zijn fiscale voordeel op het pensioensparen verminderen.

Momenteel mag de som van je wettelijk en je aanvullend pensioen maximaal 
80% bedragen van je laatste jaarlijkse brutobezoldiging om recht te hebben op 
dat fiscaal voordeel. Dat is de 80%-regel. Die grens zou voortaan voor iedereen 
gelijkgeschakeld worden op “het niveau van het hoogste overheidspensioen”. Het 
maximale ambtenarenpensioen bedraagt bijna € 6.000 per maand. Ten slotte zal 
de regering ook de 80%-regel zelf evalueren. Wordt vervolgd dus…



Als een kaderlid de onderneming verlaat, probeert de 
werkgever hem soms een “niet-concurrentiebeding” op 
te leggen. Deze clausule verbiedt de betrokken werknemer 
in hetzelfde domein te werken, voor zichzelf of voor een 
concurrerende werkgever. maar opgelet, deze clausule 
is niet op eender wie en op eender welke situatie van 
toepassing.

Niet-concurrentiebeding en 
scholingsbeding



Het niet-concurrentiebeding
Wat zegt het “niet -concurrentiebeding”?
Het “niet-concurrentiebeding” bepaalt dat je, na het beëindigen van je 
arbeidsovereenkomst, geen gelijkaardige activiteit mag uitoefenen, noch voor 
eigen rekening, noch voor een concurrerende werkgever, indien je op die manier 
schade dreigt te berokkenen aan je vroegere onderneming. Dit kan bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van de kennis die je in je vroegere onderneming hebt 
verworven.

Hoe moet het niet-concurrentiebeding opgesteld zijn?
Deze clausule moet deel uitmaken van een schriftelijke individuele overeenkomst 
(je akkoord is vereist). Deze overeenkomst kan op eender welk moment van de 
overeenkomst worden opgesteld (bij het begin, in het midden of op het einde).

Op wie heeft deze clausule betrekking?
Indien je minder dan € 31 467* bruto per jaar verdient, wordt deze clausule als 
onbestaande beschouwd. tussen € 31 467 en € 62 934* bruto is de clausule enkel 
geldig voor bepaalde functies die in een CAO binnen de paritaire (sub)comités zijn 
opgesteld. Boven € 62 934* bruto is de clausule geldig voor alle functies, behalve 
deze die zijn uitgesloten bij cAO, afgesloten in de paritaire (sub)comités. In de 
laatste twee gevallen kan, bij ontstentenis van een sectoraal akkoord, de bepaling 
van de functies gebeuren binnen de onderneming.
*  Onder bezoldiging verstaat men het loon dat je ontving op het einde van je arbeidsovereenkomst. Deze bedragen, geldig vanaf 

01/01/12, worden elk jaar aangepast aan de index.

Welke zijn de andere voorwaarden?
�� deze clausule kan enkel worden ingeroepen als het bedrijf dat je verlaat 
het risico loopt te worden benadeeld. met andere woorden, de clausule 
moet betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten;
�� de toepassing van de clausule is geografisch beperkt tot het territorium 
waar concurrentie mogelijk is;
�� de clausule is eveneens beperkt in tijd en is niet langer van toepassing dan 
12 maanden na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst;
�� de clausule moet voorzien in de betaling door je werkgever van een een-
malige compensatievergoeding**, gelijk aan minstens de helft van de 
bezoldiging (vast of variabel) die verschuldigd zou zijn geweest tijdens 
de effectieve toepassingsduur van de clausule. Deze vergoeding is 
onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

**  je werkgever moet deze vergoeding niet betalen als hij binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst de clausule 
intrekt. Het intrekken van de clausule moet expliciet gebeuren. De vergoeding niet betalen is onvoldoende om de clausule te 
annuleren.

Is deze clausule altijd geldig?
De clausule is niet geldig tijdens de proefperiode, ook al zijn alle andere 
voorwaarden vervuld. De clausule is evenmin geldig in de volgende twee gevallen: 

�� de verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zonder 
dringende redenen;
�� de verbreking door de werknemer wegens dringende redenen in hoofde 
van de werkgever. met andere woorden, de clausule is niet geldig indien 
je ontslag neemt of krijgt wegens dringende redenen.

En wat als ik de clausule niet respecteer?
In dat geval loop je het risico de ontvangen vergoeding te moeten terugbetalen. 
Daarenboven moet je een gelijkaardig bedrag betalen als schadevergoeding. De 
rechter kan evenwel de overeengekomen forfaitaire schadevergoeding naar boven 
of naar beneden toe herzien door rekening te houden met de werkelijk geleden 
schade van je werkgever.

Bijzondere gevallen van niet-concurrentiebeding
De bijzondere clausule van niet- concurrentie (art. 86, wet van 03/07/78)
Deze clausule heeft betrekking op ondernemingen die internationale 
activiteiten uitoefenen en/of over een eigen researchafdeling beschikken. In die 
ondernemingen kan een afwijkende clausule van toepassing zijn op werknemers 
die activiteiten uitoefenen die hen toelaten kennis te verwerven waarvan het 
gebruik buiten de onderneming nadelig kan zijn voor de onderneming.

Ze moet eveneens betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten en geografisch 
beperkt zijn. maar de clausule mag langer duren dan 12 maanden, zolang de 
totale duur redelijk blijft in verhouding met de aard van de functies. De clausule 
geeft recht op schadevergoedingen gelijk aan minimum drie maanden loon. De 
vergoeding kan nooit hoger zijn dan het loon dat zou verschuldigd zijn tijdens 
de toepassingsduur van de clausule. De werkgever heeft eveneens een termijn 
van 15 dagen om de clausule te annuleren (en dus geen schadevergoedingen te 
moeten betalen). Nog een verschil: de clausule kan worden toegepast tijdens de 
proefperiode, voor een periode gelijk aan de effectieve duur van de proefperiode.

De arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger
De loonsvoorwaarden, gelijkaardige activiteiten en de tijdsbeperking zijn dezelfde 
als hierboven uitgelegd. Het grote verschil is dat de wet voor de werkgever geen 
mogelijkheid voorziet om de clausule binnen de 15 dagen te annuleren. De 
betaling van een schadevergoeding is niet noodzakelijk voor de geldigheid van de 
clausule. De vertegenwoordiger kan evenwel aanspraak maken op een vergoeding 
als het bestaan van de clausule een inbreng van klanten doet vermoeden.

Niet-concurrent iebeding en schol ingsbeding |  Kader leden |  j e  rechten |  b b t K  57 56  b b t K  |  j e  rechten |  Kader leden |  Niet-concurrent iebeding en schol ingsbeding



Niet-concurrent iebeding en schol ingsbeding |  Kader leden |  j e  rechten |  b b t K  59 58  b b t K  |  j e  rechten |  Kader leden |  Niet-concurrent iebeding en schol ingsbeding

Als de vertegenwoordiger de clausule overtreedt, zal de vergoeding die hij aan de 
werkgever moet betalen nooit méér bedragen dan drie maanden loon, behalve 
als de werkgever kan aantonen dat de schade groter is.

Het scholingsbeding
Wat is een scholingsbeding?
Dit is een beding waarin je je ertoe verbindt, als je gedurende de uitvoering van 
je arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de werkgever, om aan 
deze laatste een gedeelte van de vormingskosten terug te betalen ingeval je de 
onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode (periode 
bestemd om de kost van de vorming af te schrijven). Het scholingsbeding kan 
enkel in een contract van onbepaalde duur worden ingelast. bij collectieve 
arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard door de koning kunnen 
de sectoren bepaalde categorieën van werknemers en/of vormingen uitsluiten 
van de toepassing van het scholingsbeding.

Vormvoorwaarden
Op straffe van nietigheid moet het beding schriftelijk worden vastgesteld, voor 
elke werknemer afzonderlijk ten laatste op het moment waarop de vorming een 
aanvang neemt. Het geschrift moet het volgende bevatten:

�� een omschrijving van de overeengekomen vorming, de duur van de vorming 
en de plaats waar de vorming zal doorgaan;

�� de kost van de vorming of op zijn minst de elementen die toelaten om de kost te 
schatten. De vergoeding verschuldigd aan de werknemer evenals verplaatsings - 
of verblijfskosten kunnen geen onderdeel vormen van deze kost;
�� de begindatum en de geldigheidsduur van het scholingsbeding;
�� het terug te betalen bedrag van een gedeelte van de scholingskosten met 
betrekking tot dewelke de werknemer zich ertoe verbindt deze te betalen 
na afloop van de vorming. Dit bedrag wordt op degressieve wijze uitgedrukt 
in functie van de geldigheidsduur van het scholingsbeding.

De Koning kan, op voorstel van het bevoegde paritair orgaan, voormelde 
bepalingen wijzigen of vervolledigen.

gevallen waarin er geen sprake kan zijn van scholingsbeding
Het scholingsbeding wordt geacht onbestaande te zijn:

�� wanneer het jaarloon van de werknemer € 31.467 niet overschrijdt;
�� wanneer de voorgestelde vorming niet toelaat om nieuwe professionele 
competenties te verwerven;

�� wanneer de vorming voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire 
bepaling voor de uitoefening van het beroep;
�� wanneer de vorming geen duur van 80 uren bereikt;
�� wanneer de vorming een waarde heeft die lager of gelijk is aan het dubbel 
van het gewaarborgd minimum maandinkomen.

geldigheidsduur van het scholingsbeding
De geldigheidsduur van het scholingsbeding mag niet meer dan drie jaar bedragen 
en moet worden vastgesteld rekening houdend met de kost en de duur van de 
vorming.

modaliteiten voor terugbetaling
Ingeval de duur overeengekomen in het beding niet wordt gerespecteerd, moet 
de werknemer volgende bedragen aan de werkgever terugbetalen:

�� 80% van de vormingskost ingeval van vertrek van de werknemer vóór 1/3 
van de overeengekomen periode
�� 50% van de vormingskost ingeval van vertrek van de werknemer tussen 1/3 
en uiterlijk 2/3 van de overeengekomen periode
�� 20% van de vormingskost ingeval van vertrek van de werknemer na 2/3 van 
de overeengekomen periode;
�� het terug te betalen bedrag mag nooit meer dan 30% van het jaarlijks loon 
van de werknemer bedragen.

toepassingsmodaliteiten
Het scholingsbeding heeft geen uitwerking:

�� tijdens de proefperiode
�� wanneer een einde wordt gesteld aan de overeenkomst door de werkgever 
zonder dringende reden
�� wanneer een einde wordt gesteld aan de overeenkomst door de werknemer 
omwille van een dringende reden vanwege de werkgever
�� in het kader van een herstructurering.

Kortom, het scholingsbeding is enkel van toepassing wanneer je zelf ontslag 
neemt (geen herstructurering) en als je om een dringende reden wordt ontslagen.



gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het 
algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan 
een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van 
de reglementering bij de verbreking (door de werkgever 
of door het kaderlid) van de arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur, buiten de proefperiode. 

Einde van
de arbeidsovereenkomst



Opgelet! Immers, vanaf 1 januari 2012 zijn de toepasse-
lijke regels verschillend naargelang de bediende 
met een oude of een nieuwe arbeidsovereenkomst 
tewerkgesteld wordt. Voor een gedetailleerde uitleg 
over deze nieuwe reglementering verwijzen we u 
ook naar onze Memo “Nieuwe wetgeving over de 
opzegtermijnen” en naar Je Rechten op Zak.

Op welke opzeggingsperiode heb ik recht
als mijn werkgever mij ontslaat?
Welke is de geldende reglementering voor de bestaande contracten 
op 31/12/2011?

De bediende verdient minder dan € 31.467 bruto per jaar
Als bediende is de minimale opzeggingstermijn 3 maanden voor elke begonnen 
schijf van 5 jaar anciënniteit. Indien de bediende zelf ontslag neemt bedraagt de 
te presteren opzegtermijn 1,5 maanden bij een anciënniteit van minder dan 5 jaar 
en 3 maanden als de anciënniteit hoger is dan 5 jaar.

Het is mogelijk een akkoord te sluiten dat een hogere opzegtermijn voorziet dan 
diegene voorzien door de wet, na het verbreken van het contract, bij akkoord 
tussen de beide partijen.

bedienden met een jaarloon tot € 31.467
Anciënniteit bij ingang 

van de opzeggingstermijn Opzegging door de werkgever Opzegging door de werknemer

minder dan 5 jaar 3 maanden 1,5 maanden

Vanaf 5 tot 10 jaar 6 maanden 3 maanden

Vanaf 10 tot 15 jaar 9 maanden 3 maanden

Vanaf 15 tot 20 jaar 12 maanden 3 maanden

Vanaf 20 tot 25 jaar 15 maanden 3 maanden

per bijkomende schijf  
van 5 jaar 3 bijkomende maanden 3 maanden

De bediende verdient tussen € 31.467 en € 62.934 bruto per jaar
bij een bruto jaarloon boven € 31.467 moet de opzegtermijn worden vastgesteld 
in overleg tussen de werkgever en de werknemer, ten vroegste op het ogenblik 
waarop het ontslag wordt gegeven. bij het vaststellen van de opzegtermijn moeten 
in ieder geval de wettelijke minimumgrenzen worden gerespecteerd (3 maanden 
per schijf van 5 jaar anciënniteit).

je loon omvat verschillende elementen: datgene waarop je recht hebt bij je 
indiensttreding, eventueel met inbegrip van elementen die verbonden zijn 
aan een bijzondere voorwaarde (bijvoorbeeld: minimum aanwezigheid om 
recht te hebben op een 13de maand); de verworven elementen op grond van je 
arbeidsovereenkomst, zoals dubbel vakantiegeld, werkgeversbijdragen voor de 
groepsverzekering, enz. Voor meer uitleg verwijzen we naar het luik “Hoeveel 
zal je opzeggingsvergoeding dan bedragen?” p.72.

Als de partijen het niet eens raken, kan de bediende zich wenden tot de arbeids-
rechtbank. De rechter zal de opzegtermijn bepalen. Er bestaan een aantal formules 
die kunnen worden gebruikt als richtlijn bij het bepalen van de opzegtermijn. De 
meest gebruikte formule is de formule Claeys. Deze formule houdt rekening met 
de anciënniteit, het jaarloon en de leeftijd van de bediende. De rechtbanken zijn 
echter niet verplicht om dit rooster toe te passen. Ze kunnen zich houden aan 
de wettelijke opzegtermijn. De rechtspraak leert ons echter dat de werkgever 
verplicht is een passende opzegtermijn mee te delen, d.w.z. een opzegtermijn 
waarbinnen de bediende een gelijkaardige baan kan vinden.

Indien de bediende zelf ontslag neemt, bedraagt de te presteren opzegtermijn 
maximum 4,5 maand. Een minimum en een verschil naargelang van de anciënniteit 
zijn niet voorzien. Zie onze tabel op pagina 64.
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De bediende verdient meer dan € 62.934 bruto per jaar
De bediende wiens bruto jaarloon meer dan € 62.934 bedraagt, kan een opzeg-
termijn met de werkgever afspreken via een overeenkomst bij het sluiten van het 
contract en uiterlijk bij de indiensttreding.

Als de partijen het niet eens raken, gelden dezelfde regels als voor de tussen liggende 
categorie (bedienden met een bruto jaarloon tussen € 31.467 en € 62.934).

Indien de bediende zelf ontslag neemt, bedraagt de te presteren opzegtermijn 
maximum 6 maanden. Een minimum en een verschil naargelang van de anciën-
niteit zijn niet voorzien.

bedienden met een jaarloon hoger dan € 31.467

Anciënniteit bij 
ingang van de 

opzeggingstermijn

Opzegging door 
de werkgever

Opzegging door  
de werknemer

minimumtermijnen
jaarloon tussen 

€ 31.467 en € 62.934
jaarloon hoger 
dan € 62.934

minder dan 5 jaar 3 maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

Vanaf 5 tot 10 jaar 6 maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

Vanaf 10 tot 15 jaar 9 maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

Vanaf 15 tot 20 jaar 12 maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

Vanaf 20 tot 25 jaar 15 maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

per bijkomende schijf 
van 5 jaar

3 bijkomende 
maanden 4,5 maanden maximum 6 maanden maximum

Formaliteiten
Als de bediende wordt ontslagen kan de betekening van de opzegtermijn gebeuren 
hetzij per deurwaardersexploot, hetzij per aangetekende brief. De opzegtermijn 
vangt aan de 1ste dag van de maand volgend op de dag waarop de opzegbrief 
verondersteld wordt te zijn ontvangen. Indien de bediende zelf ontslag neemt, 
kan hij bovendien de opzegging betekenen via een persoonlijke overhandiging.

Welke is de geldende reglementering voor de contracten gesloten 
vanaf 1 januari 2012?
De nieuwe reglementering geldt voor alle bedienden die een arbeidsovereenkomst 
hebben gesloten vanaf 1 januari 2012. Opgelet, het is niet de datum waarop de 
overeenkomst wordt gesloten die belangrijk is, maar wel de datum van begin van

uitvoering. Het feit dat de overeenkomst niet vóór 1 januari 2012 kan aanvangen 
wegens ziekte heeft geen invloed.

Op 15 december 2011 wordt een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een 
werkgever en een bediende. De indiensttreding is voorzien op 2 januari 2012. 
De nieuwe wettelijke bepalingen zijn van toepassing op dit contract.

Als de bediende en de werkgever reeds vóór 1 januari 2012 gebonden waren door 
een andere arbeidsovereenkomst, zijn de nieuwe regels slechts van toepassing 
indien er tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een onderbreking 
van meer dan 7 kalenderdagen is.

ÔÔ Een bediende heeft een arbeidsovereenkomst 
van bepaalde duur gesloten die loopt vanaf 
1 november 2011 tot 31 januari 2012. Op 
3 februari 2012 werft de werkgever deze bediende 
aan in het kader van een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur. Aangezien er een 
onderbreking van minder dan 7 dagen is tussen 
beide contracten, geldt de nieuwe wetgeving niet. 
Als de werkgever de bediende had aangeworven 
in het kader van een contract van onbepaalde 
duur op 10 februari 2012, zou de nieuwe 
wetgeving wel van toepassing zijn geweest.

De anciënniteit wordt bepaald naargelang van de verworven anciënniteit op het 
tijdstip waarop de opzegtermijn ingaat. De sectorale CAO’s mogen niet afwijken 
van de nieuwe wettelijke opzegtermijnen.

De bediende verdient minder dan € 31.467 bruto per jaar
Er verandert niets. De bediende beschikt nog steeds over een opzegtermijn van 
3 maanden per begonnen schijf van vijf jaar. Er kan een overeenkomst worden 
gesloten die langere opzegtermijnen voorziet dan de wettelijke termijnen na de 
verbreking van de overeenkomst mits beide partijen akkoord gaan.

Indien de bediende zelf ontslag neemt bedraagt de te presteren opzegtermijn 
1,5 maand (3 maanden als de anciënniteit hoger is dan 5 jaar) in navolging van 
de wetgeving geldend voor de lopende arbeidsovereenkomsten.
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De bediende verdient tussen € 31.467 en € 62.934 bruto per jaar
De opzegtermijn wordt niet langer uitgedrukt in maanden maar in kalenderdagen. 
De bediende heeft recht op 30 kalenderdagen per begonnen jaar anciënniteit 
met een minimum van 91 kalenderdagen. Voor de opzegtermijnen die door de 
werkgever worden betekend vanaf 1 januari 2014 gaat het om 29 kalenderdagen 
per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 91 kalenderdagen.

Dit zijn vaste termijnen. In tegenstelling tot vroeger is de onderhandeling van 
een “conventionele” opzegtermijn niet langer automatisch (het is geen recht 
meer). De aanhangigmaking bij een rechter om te oordelen over een passende 
opzegtermijn is onmogelijk geworden. Er kan een overeenkomst worden gesloten 
die langere opzegtermijnen voorziet dan de wettelijke termijnen na verbreking 
van de overeenkomst mits beide partijen akkoord gaan.

Indien de bediende zelf ontslag neemt, zijn de opzegtermijnen eveneens vast.
Opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomst gesloten

vanaf 1/01/2012
Anciënniteit Opzegging gegeven door de werkgever Opzegging gegeven 

door de bediende
Opzegging vóór 
1 januari 2014

Opzegging na 
1 januari 2014

 tot 3 jaar 91 dagen 91 dagen tot 5 jaar*: 
45 dagen

5 tot 10 jaar*:
90 dagen

vanaf 10 jaar*:
135 dagen

3 tot 4 jaar 120 dagen 116 dagen

4 tot 5 jaar 150 dagen 145 dagen

5 tot 6 jaar 182 dagen 182 dagen

vanaf 6 jaar 30 dagen per begonnen 
jaar anciënniteit

29 dagen per begonnen 
jaar anciënniteit

* jaar anciënniteit

De bediende verdient meer dan € 62.934 bruto per jaar
De opzegtermijnen kunnen bij overeenkomst worden vastgelegd, ten laatste 
op het ogenblik van de indiensttreding. Deze termijnen mogen niet korter 
zijn dan de geldende termijnen voor bedienden met een bruto jaarloon tot 
€ 31.467 (3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit). Indien er geen 
overeenkomst is, gelden de opzegtermijnen voor een bediende met een bruto 
jaarloon tussen € 31.467 en € 62.934.

Indien de bediende zelf ontslag neemt dienen volgende opzegtermijnen te 
worden gepresteerd:

Opzegtermijnen (opzegging gegeven door de bediende)

Anciënniteit in het bedrijf Opzegtermijn (in dagen)

< tot 5 jaar 45 dagen

Vanaf 5 jaar maar < 10 jaar 90 dagen

Vanaf 10 jaar maar < 15 jaar 135 dagen

Vanaf 15 jaar of > 180 dagen

Wat de formaliteiten betreft, is de reglementering geenszins gewijzigd.

Hoe wordt het dagloon berekend?
Het maandelijks forfaitair loon moet worden omgezet in een dagloon. Dit 
dagloon wordt berekend door het lopende maandloon van de bediende te 
vermenigvuldigen met 3 en het product te delen door 91.

Het maandloon omvat de voordelen die krachtens de arbeidsovereenkomst 
werden verworven (bijvoorbeeld privégebruik van een bedrijfswagen, ter-
beschik  kingstelling van een gsm voor privégebruik, gebruik van een pc of 
internetverbinding die gratis door de werkgever ter beschikking wordt gesteld,…). 
We gaan als volgt tewerk:

(lopend maandloon + verworven voordelen krachtens overeenkomst) x3
91

Indien het lopende loon geheel of gedeeltelijk variabel is, wordt hiervan een 
gemiddelde berekend over de 12 voorafgaande maanden.
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Tewerkstelling als uitzendkracht vóór indiensttreding
De wet voorziet een nieuwigheid, nl. de meerekening van de anciënniteit 
verworven door de uitzendkracht die nadien werknemer van het gebruikende 
bedrijf wordt. sommige voorwaarden moeten echter worden vervuld:

�� de anciënniteit waarmee rekening wordt gehouden is beperkt tot één jaar;
�� het moet gaan om de anciënniteit verworven in het jaar dat voorafgaat aan 
het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt gesloten;
�� de bediende moet dezelfde functie uitoefenen als deze die hij uitoefende 
als uitzendkracht.

De volledige periode gedekt door opeenvolgende uitzendcontracten wordt 
eveneens meegerekend op voorwaarde dat de onderbreking tussen de contracten 
niet langer is dan 7 kalenderdagen.

ÔÔ Het bediendecontract wordt voorafgegaan door 
10 opeenvolgende uitzendcontracten van maandag 
tot vrijdag: de bediende geniet 10 bijkomende weken 
anciënniteit. Het bediendecontract wordt voorafgegaan 
door 10 opeenvolgende uitzendcontracten van 
maandag tot vrijdag maar tussen het 5de en het 
6de contract zit een onderbreking van een week: de 
bediende geniet 5 bijkomende weken.

Fiscale vrijstelling in geval van ontslag
Er is een beperkte fiscale vrijstelling voorzien voor de vergoedingen die worden 
betaald aan het einde van een arbeidsovereenkomst. Deze vrijstelling geldt zowel 
voor de lonen verkregen in het kader van een te presteren opzegtermijn als voor 
de verbrekingsvergoeding in het kader van het ontslag van een bediende.

In de praktijk wordt de vrijstelling in mindering gebracht van de bedrijfsvoorheffing 
af te houden van de lonen die na het ontslag worden betaald. Dit heeft tot gevolg 
dat het brutoloon van de bediende ongewijzigd blijft maar dat zijn nettoloon stijgt.

Vanaf 01/01/2012 bedraagt de vrijstelling € 425 (geïndexeerd bedrag +/- € 600 
op 01/01/2012) op voorwaarde dat de opzegging ten vroegste op 01/01/2012 
werd betekend.

Vanaf 01/01/2014 bedraagt de vrijstelling € 850 (geïndexeerd bedrag +/- € 1.200 
op 01/01/2014) op voorwaarde dat de opzegging ten vroegste op 01/01/2014 
werd betekend.

Het tijdstip van de betekening van de opzegging is belangrijk om te bepalen welk 
bedrag van toepassing zal zijn.

ÔÔ Een bediende wordt op 20 december 2013 ontslagen 
mits naleving van een opzegtermijn. De opzegtermijn 
gaat in op 1 januari 2014. De belastingvrijstelling 
zal maximum € 425 bedragen, d.w.z. het maximale 
bedrag dat overeenstemt met de belastbare periode 
waarin de opzegtermijn werd betekend.

In sommige gevallen wordt de belastingvrijstelling niet toegepast:
�� einde van de overeenkomst van bepaalde duur;
�� einde van de overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk;
�� einde van de overeenkomst tijdens de proefperiode;
�� einde van de overeenkomst met het oog op het brugpensioen of pensioen;
�� einde van de overeenkomst wegens dringende reden;
�� de werknemer neemt ontslag.

De beperkte belastingvrijstelling geldt zowel voor de bestaande overeenkomsten op 
31/12/2011 als voor de overeenkomsten die vanaf 01/01/2012 worden gesloten.



Enkele na te leven regels
De vrijstelling wordt bij voorrang per belastbare periode toegepast
De vrijstelling wordt bij voorrang per belastbare periode toegepast op het loon 
dat tijdens de gepresteerde opzegtermijn wordt betaald en niet op het bedrag 
dat betaald wordt in geval van betaling van het overblijvende deel van de 
verbrekingsvergoeding. Het loon dat tijdens de opzegtermijn wordt betaald is 
belastbaar aan een progressief tarief terwijl de verbrekingsvergoeding belastbaar 
is aan een gemiddeld tarief. Het progressieve tarief is voordeliger.

ÔÔ Een bediende wordt ontslagen met naleving van een 
opzegtermijn van 6 maanden. Na 3 maanden verbreekt 
de werkgever de arbeidsovereenkomst met betaling 
van een verbrekingsvergoeding. De vrijstelling zal 
worden toegepast op de verkregen bezoldiging tijdens 
de opzegtermijn en niet op de verbrekingsvergoeding.

De vrijstelling is beperkt per belastbare periode
De vrijstelling is beperkt per belastbare periode. De vrijstelling mag per belastbare 
periode niet méér bedragen dan het maximumbedrag zoals dat van toepassing is 
op de opzeggingen die in de belastbare periode zelf zijn betekend.

De vrijstelling geldt vanaf de verbreking van de arbeidsovereenkomst
De vrijstelling geldt vanaf de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Als een 
opzegtermijn twee belastbare periodes bestrijkt, kan de vrijstelling slechts één 
maal worden toegekend. Als tijdens de eerste belastbare periode een bedrag 
lager dan het maximumbedrag werd betaald, kan tijdens de volgende belastbare 
periode enkel nog een vrijstelling worden toegekend voor het resterende bedrag.

Wat gebeurt er als ik nog in mijn proefperiode ben?
tijdens je proefperiode kan je werkgever (of jijzelf) een einde maken aan je 
arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 7 dagen (na de eerste maand). De 
wet (03/07/78, art. 67 § 2 al. 1) bepaalt evenwel een bovengrens voor de proefperiode:

�� 6 maanden als je jaarlijks brutoloon lager is dan € 37.721;
�� 1 jaar als je jaarlijks brutoloon gelijk of hoger is dan € 37.721.

Dit bedrag slaat niet enkel op je loon maar ook op alle voordelen voorzien in je 
arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een eindejaarspremie).

Om geldig te zijn, moet de proefperiode uiterlijk op het moment van de 
indiensttreding schriftelijk worden vastgelegd. De minimale duur van de 
proefperiode bedraagt 1 maand.

Kunnen andere factoren de opzeggingsperiode beïnvloeden?
Andere overeenkomsten zijn mogelijk, maar deze moeten beantwoorden aan 
bepaalde voorwaarden:

Anciënniteitsclausule
Als je van werkgever verandert, kan je een deel van je verworven anciënniteit 
overdragen. Het hof van cassatie heeft erkend dat een dergelijke overeenkomst 
niet ingaat tegen het verbod om vóór het einde van de arbeidsovereenkomst een 
akkoord over de duur van de opzeggingsperiode af te sluiten. Door het overdragen 
van je anciënniteit kunnen ook andere elementen veranderen, bijvoorbeeld het 
aantal verlofdagen.

Overeenkomst over de vergoeding
sommige werkgevers voorzien een bijkomende schadevergoeding als 
de werknemer zelf ontslag neemt. De rechtspraak staat een dergelijke 
schadevergoeding toe, ongeacht het moment waarop de clausule werd 
overeengekomen.

Clausule over de werkzekerheid
Door een gebrek aan duidelijke contractuele bepalingen spreekt de rechtspraak 
zich verschillend uit over het recht van de werknemer op een specifieke 
schadevergoeding ten gevolge van de clausule van werkzekerheid (bovenop de 
opzeggingsvergoeding). Het is dus belangrijk in de arbeidsovereenkomst of via 
CAO duidelijk te bepalen welke sancties bij niet-naleving van deze clausule kunnen 
worden toegepast.

Ontbindende voorwaarde
Net zoals een ander contract kan de arbeidsovereenkomst een “ontbindende 
clausule” bevatten, d.w.z. een clausule die de omstandigheden bepaalt 
waarin de overeenkomst wordt ontbonden, d.w.z. met terugwerkende kracht 
verdwijnt. Nochtans bestaan er bepaalde wettelijke grenzen. Zo is elke clausule 
onbestaande die een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt omwille van 
huwelijk, zwangerschap of het bereiken van de pensioenleeftijd. Evenmin mag 
de verwezenlijking van de voorwaarde afhangen van de wil van één van de partijen 
(bijvoorbeeld het slagen in een proef georganiseerd door de werkgever).
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Daarenboven is geen enkele ontbindende clausule geldig op beschermde 
werknemers. Deze werknemers kunnen enkel wegens dringende, economische 
of technische redenen, behoorlijk vastgesteld, worden ontslagen.

Hoeveel zal je opzeggingsvergoeding dan bedragen? 
De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de duur 
van de opzeggingstermijn, of met de resterende duur van de opzeggingstermijn.

Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding dient men niet alleen rekening 
te houden met het loon dat verdiend werd op het ogenblik van het ontslag, maar 
tevens met alle voordelen waarop je recht hebt op het ogenblik van de verbreking. 

Het gaat dan onder meer om dubbel vakantiegeld (niet het enkel vakantiegeld! 
het enkel vakantiegeld is immers de normale wedde die wordt doorbetaald), 
eindejaarspremie, de werkgeversbijdragen voor maaltijdcheques, voor de 
groepsverzekering, voor de hospitalisatieverzekering, de waarde van het 
privévoordeel van de firmawagen, bonussen, premies en dergelijke.

Wat maakt er deel uit van het loon?
Enkele bijzondere gevallen
Privé-gebruik van een bedrijfswagen
De rechtspraak beschouwt het privé-gebruik van een bedrijfswagen als een 
voordeel dat in rekening moet genomen worden in de berekeningsbasis van de 
opzeggingsvergoeding. Het zijn de partijen, die naar aanleiding van het einde van de 
arbeidsovereenkomst, of de rechter die de waarde van het voordeel zullen moeten 
schatten. Dit is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden: wat is het merk en type 
van de wagen? Draag je sommige kosten zoals de prijs van de benzine wanneer je 
privé-verplaatsingen doet? Worden veel privé-kilometers afgelegd?

Privé-gebruik van een GSM, tablet
Indien je je gsm-toestel ook voor privé-doeleinden mag gebruiken zonder dat je 
de kost voor de privé-gesprekken moet terug betalen, beschouwt de rechtspraak 
dit privé-gebruik als een voordeel dat in aanmerking moet worden genomen voor 
de berekening van je opzeggingsvergoeding. Er wordt wel meestal als voorwaarde 
aan toegevoegd dat je moet kunnen bewijzen dat je wel degelijk gerechtigd was 
om deze gsm voor privé-gesprekken te gebruiken.

Het zijn de partijen, die naar aanleiding van het einde van de arbeidsovereenkomst, 
of de rechter die de waarde van het voordeel zullen moeten schatten. Dit is 
afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Er zal bijv. moeten worden nagegaan 
of het privé-gebruik al dan niet een belangrijke omvang heeft.

Privé-gebruik van een computer
Indien je de draagbare computer voor privé-doeleinden mag gebruiken en je kan 
dit ook bewijzen, moet de geschatte waarde van het voordeel opgenomen worden 
in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. 

Betalen van de onkosten
De onkosten die je maakt in de uitoefening van je functie en die je in dit verband 
voorschiet, maar die normaal door de werkgever gedragen worden en dus door 
hem terugbetaald worden, zijn geen loon. Zij moeten dus niet opgenomen worden 
voor de berkening van de opzeggingsvergoeding. Dit is echter enkel het geval in 
zoverre deze onkostenvergoeding rële kosten dekt die je oploopt bij de uitvoering 
van je arbeidsovereenkomst.

Fictieve kostenvergoedingen die geen reële kosten dekken, zijn loon en worden 
opgenomen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Er is dan sprake van 
een “verdoken” loon ( effectief gemaakte kosten worden volledig terug betaald en 
je draag geen echte kosten). In geval conflict moet de rechter onderzoeken of en 
in welke mate de forfaitaire vergoeding effectief de kosten dekt, die verbonden 
zijn aan de tewerkstelling.
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Aanvullende ongevallenverzekering
De premie betaald door de werkgever is een verworven recht, alsook de 
maandelijkse premie die de werkgever voor de overlijdensverzekering betaalt. 
De premies zullen dus moeten worden opgenomen in de berekeningsbasis van 
de opzeggingsvergoeding. 

Bijdragen van de werkgever aan een groepsverzekering of pensioenfonds of 
de hospitalisatieverzekering
Het staat vandaag vast in de rechtsleer en de rechtspraak dat de werkgevers-
bijdrage aan een aanvullend pensioenplan een voordeel is dat thuis hoort in de 
berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Over hoe dit voordeel moet 
worden berekend en hoe de geldelijke waardering ervan kan worden vastgesteld is 
in de praktijk niet zo evident. Neem daarom steeds contact met je BBTK-afdeling.

Maaltijdcheques en maaltijdvergoedingen
Het gebruiken van maaltijden is in principe niet eigen aan de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. bijgevolg, indien de werkgever de onkosten terug betaalt 
of de mogelijkheid verschaft gratis te eten, bestaat er een voordeel voor de 
werknemer. 

Het gedeelte van de werkgever wordt dan ook beschouwd als deel van het loon 
en komt dus in aanmerking voor de berekening van de verbrekingsvergoeding. 
Ook warme maaltijden aan verminderde prijs zijn een voordeel dat geëvalueerd 
moet worden naargelang van de besparing voor de werknemer.

De terugbetaling van dagelijkse restaurantrekeningen worden eveneens 
beschouwd als loon, tenminste als ze niet worden terugbetaald als 
beroepsonkosten. In dat geval komt enkel het bedrag vergelijkbaar met de 
kostprijs van een maaltijd thuis in aanmerking voor de berekening van de 
verbrekingsvergoeding.

Tussenkomst van de werkgever in de huur, gas, water, ...
Deze elementen zijn eveneens inbegrepen in het basisloon. Om dit voordeel te 
waarderen moet gekeken worden naar de prijs die de werknemer had moeten 
betalen om ervan te kunnen genieten. Een uitzondering op deze regel geldt in geval 
van huisarbeid. Wanneer de werknemer van thuis uit werkt, heeft hij bepaalde 
kosten die normaal ten laste zijn van de werkgever (zoals bijv. verwarming en 
elektriciteitskosten). De werkgever moet deze kosten verbonden aan thuisarbeid 
vergoeden. Deze vergoeding dekt in principe de reële kosten en is aldus niet in de 
berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding opgenomen. 

Tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer
Wanneer de verplaatsingskosten door de werkgever worden terug betaald, 
maakt dit een voordeel uit voor de werknemer en zal deze in aanmerking moeten 
genomen worden voor de berkening van de opzeggingsvergoeding. Enkel wanneer 
je andere/uitzonderlijke verplaatsingen moet doen in opdracht van de werkgever, 
zal de terugbetaling van deze kosten niet beschouwd worden als loon, maar 
integendeel, als een terugbetaling van reële onkosten.

Overuren
Het loon van de overuren die op regelmatige basis over een voldoende lange periode 
gepresteerd worden, worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding (zie echter het hoofdstuk 1 over kaderleden en arbeidstijd).

Premies, eindejaarspremie, verdienstenpremies
De premies (ook de eindejaarspremies) worden in aanmerking genomen 
voor de berekening van je opzeggingsvergoeding. Zo maakt de maandelijkse 
premie ter compensatie van rustdagen deel uit van de berekening van je 
opzeg gings vergoeding.

De betaalde premies moeten in aanmerking genomen worden zelfs indien er in 
je arbeidsovereenkomst overeengekomen werd dat deze een vrijgevigheid waren 
van de werkgever, dat je geen verworven recht hebt op de betaling er van of nog 
dat de werkgever niet verplicht is dergelijke premies in de toekomst toe te kennen;

Extralegale vakantie
Het komt in aanmerking voor de berekening van de verbrekings- vergoeding voor 
zover ze gepaard gaat met het aanvullend vakantiegeld.

Een gratis lening of een lening aan verminderde intrestvoet bij de werkgever
Het wordt soms verworpen als verworven voordeel en dus niet aanzien als 
deel van het loon . Er bestaan evenwel uitspraken in tegenovergestelde zin, die 
logischer lijken*.
*  we kunnen ons vragen stellen over de wettelijkheid van leningen waar de vermindering op de interesten wegvalt wanneer de 

arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden waarom. Door de lening duurder te maken, beperken dergelijke leningen het 
recht op ontslag van de werknemer.

Mandaten en “salary split”
Noch het inkomen uit mandaten of de “salary split” (vergoeding betaald in het 
buitenland door een juridisch persoon anders dan de belgische maatschappij, in 
akkoord met de werknemer en om louter fiscale redenen) komen in aanmerking voor 
de berekening van de verbrekingsvergoeding ten laste van de belgische werkgever .

Einde van de arbeidsovereenkomst  |  Kader leden |  j e  rechten |  b b t K  75 74  b b t K  |  j e  rechten |  Kader leden |  E inde van de arbeidsovereenkomst



76  b b t K  |  j e  rechten |  Kader leden |  E inde van de arbeidsovereenkomst

Aandelenopties
De vraag of de winstparticipatie deel uitmaakt van het loon, maakt lange tijd het 
voorwerp van discussie uit in de rechtspraak. Het Hof van Cassatie heeft op dit 
punt uiteindelijke enige verheldering gebracht. 

Zo lijdt het niet langer twijfel dat de toekenning, door de werkgever, van een 
aandelenoptie een voordeel krachtens overeenkomst is. Er moet dus rekening 
mee gehouden worden bij de berekening van je opzeggingsvergoeding, althans 
indien de optie door de werkgever werd toegekend in de loop van de 12 maanden 
die het einde van de arbeidsovereenkomst vooraf gaan. De vraag op welke wijze 
deze optie moet worden gewaardeerd, blijft een discussiepunt. 

Diverse vergoedingen in het kader van een internationale arbeidsovereenkomst
De praktijk leert dat vele internationale arbeidsovereenkomsten speciale 
vergoedingen voorop stellen die inherent zijn aan buitenlandse tewerkstelling. 
Deze vergoedingen moeten tegemoet komen aan een aantal uitgaven of lasten 
die werknemers niet hebben bij een tewerkstelling in hun land ven herkomst: 
verhuiskosten, bijzondere onderwijskosten voor hun kinderen, inkomstenverlies 
door koersverschillen...

Komen deze vergoedingen in aanmerking bij de berekening van je opzeggings-
vergoeding?
meestal is de rechtspraak op dat vlak erg genuanceerd. Die nuancering is 
ingegeven door het Hof van Cassatie. Om uit te maken of een vergoeding al dan 
niet moet worden opgenomen in de berekening van de opzegvergoeding, eist 
het Hof dat gekeken wordt in hoeverre het bedrag een vergoeding is voor de 
meerkosten die de werknemer werkelijk heeft betaald en die verband houden 
met de tewerkstelling in het aangewezen land. We geven enkele voorbeelden.

De expatriëringsvergoeding
Deze vergoeding is in essentie bestemd om die werknemers te belonen die bereid 
zijn in het buitenland te gaan werken. Daarom wordt ze ook beschouwd als een deel 
van het loonpakket van de werknemer. Zij hoort dus thuis in de berekeningsbasis van 
de opzeggingsvergoeding. Het Hof van Cassatie bepaalde echter dat een vergoeding 
die wordt uitgekeerd aan een werknemer die in het buitenland verblijft, ontsnapt 
aan de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding, wanneer vaststaat dat de 
vergoeding bijkomend reëel door de werknemer gedragen kosten beoogt en ze 
verbonden is aan zijn activiteit in het hem toegewezen land.

Een vergoeding voor de levensduurte
Een vergoeding voor de levensduurte die niet de tegenwaarde is van de verrichte 
arbeid maar tot doel heeft je koopkracht in het buitenland te vrijwaren, wordt 
niet als loon beschouwd en dus niet meegenomen voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding. 

De dagelijkse verblijfsvergoeding
Voor de dagelijkse verblijfsvergoeding (deze moet de kosten van voeding, 
huishoudartikelen, dagelijkse transportkosten… dekken) wordt door de 
meerderheid van de rechtspraak aangenomen dat deze vergoeding als loon dient 
te worden beschouwd en moet worden opgenomen in de berekening van de 
opzeggingsvergoeding ten zij de werkgever kan aantonen dat je deze kosten niet 
zou dragen in het thuisland. 

Schoolkosten
Schoolkosten (bijv. inschrijvingsgeld in een internationale school) komen enkel in 
aanmerking wanneer blijkt dat je dezelfde schoolkosten had moeten dragen indien 
je in je thuisland was gebleven. In deze hypothese maakt de schoolvergoeding 
immers een geldelijk voordeel uit voor de werknemer en hoort ze thuis in de 
berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding.

De terugkeervergoedingen en huisvestingsvergoedingen
Ook over terugkeervergoedingen en huisvestingsvergoedingen is de rechtspraak 
het niet altijd eens. Bevraag je dus steeds bij je BBTK-afdeling wanneer je in één 
van de bovenstaande gevallen bent. 

Bijzondere situaties
Welke ontslagvergoeding bij tijdskrediet of een thematisch verlof? 
Wanneer een deeltijdse werknemer ontslagen wordt, zal de opzeggingsvergoeding 
berekend worden op basis van het lopend loon, namelijk het loon waarop de 
werknemer aanspraak kan maken op het ogenblik waarop de overeenkomst 
beëindigd wordt. meer bepaald gaat het dus om het loon verschuldigd in het 
kader van de deeltijdse activiteit.

Ook voor een deeltijdse tewerkstelling die voortvloeit uit één of andere vorm van 
loopbaanonderbreking wordt de opzeggingsvergoeding op een gelijkaardige manier 
bepaald. Het (deeltijds) ouderschapsverlof vormt hierop echter een uitzondering. 
De opzeggingsvergoeding bij het ontslag van een werknemer tijdens een periode 
van deeltijds ouderschapsverlof dient wel berekend te worden op basis van het 
voltijds loon, dit ingevolge een recent arrest van het Europees Hof van Justitie, 
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waarbij geoordeeld werd dat “elke werknemer zijn verworven of toekomstige 
rechten dient te behouden tijdens de volledige periode van het ouderschapsverlof”. 

Opgelet! Worden hier dus NIEt geviseerd: de vergoeding in geval van ontslag 
tijdens tijdkrediet of een ander thematisch verlof (voor het verlenen van 
palliatieve verzorging of om een zwaar ziek familielid bij te staan), noch de 
beschermingsvergoeding.

Welke ontslagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid? 
Ingeval van beëndiging van de overeenkomst tijdens een periode van arbeids-
ongeschiktheid is de rechtspraak van oordeel dat de berekeningsbasis van de 
vergoeding gelijk is aan het brutoloon dat zou zijn betaald indien de werknemer 
zijn prestaties op normale wijze had uitgevoerd. Er moet een fictief loon worden 
samengesteld dat rekening houdt met de indexeringen en baremieke verhogingen 
die zouden zijn toegepast indien de werknemer zijn prestaties op normale wijze 
had uitgevoerd. 

En wat bij deeltijdse werkhervatting na arbeidsongeschiktheid?
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een arbeidsongeschikte werknemer die 
met toestemming van de adviserende geneesheer zijn arbeidsprestaties deeltijds 
hervat, moet gelijk worden behandeld als een werknemer die afwezig blijft 
wegens arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de opzegvergoeding, in geval van 
ontslag, moet worden berekend op basis van het voltijds loon. Het Hof oordeelde 
in die zin omdat de arbeidsongeschikte werknemer onvrijwillig, door ziekte of 
ongeval, ertoe gedwongen wordt om slechts deeltijds te werken.

meer details over het einde van de arbeidsovereenkomst (betekening van de 
opzegging, enz.), krijg je ook van je bbtK- afgevaardigde of op de bbtK-afdeling 
in je gewest. je kan ook Je Rechten op Zak raadplegen.
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ONzE gEwEsTELIJKE KANTOREN

AALST - DENDERMONDE
RONSE - OUDENAARDE
Houtmarkt 1 • 9300 Aalst
t +32 53 72 78 42
bbtkaalst@bbtk-abvv.be

ANTWERPEN
Van Arteveldstraat 9/11
2060 Antwerpen
t +32 3 220 69 00
adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be

BRuGGE
Zilverstraat 43 • 8000 brugge
t +32 50 44 10 21
bbtkbrugge@bbtk-abvv.be

BRuSSEl hAllE VilVOORDE
rouppeplein 3 • 1000 brussel
t +32 2 519 72 11
admin.brussel@bbtk-abvv.be

Edingensesteenweg 16
1500 Halle
t +32 2 356 06 76
admin.halle@bbtk-abvv.be

mechelsestraat 6 (1ste verdieping)
1800 Vilvoorde
t + 32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be

GENT
Ons Huis - Vrijdagmarkt 9 
9000 gent
t + 32 9 265 52 70
admin.gent@bbtk-abvv.be

kEMPEN
grote markt 48
2300 turnhout
t + 32 14 40 03 75
bbtkkempen@bbtk-abvv.be

kORTRijk
conservatoriumplein 9 bus 2
8500 Kortrijk
t +32 56 26 82 43
admin.bbtkkortrijk@bbtk-abvv.be 

lEuVEN
maria-theresiastraat 99
3000 Leuven
t +32 16 31 62 50
admin.leuven@bbtk-abvv.be

liMBuRG
prins bisschopssingel 34 bus 1
3500 Hasselt
t +32 11 26 09 00
admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be

MEChElEN
H.consciencestraat 33
2800 mechelen
t +32 15 42 11 60
bbtkmechelen@bbtk-abvv.be

OOSTENDE-ROESELARE-IEPER
J. Peurquaestraat 1 bus 12
8400 Oostende
t +32 59 70 27 29
bbtkoostende@bbtk-abvv.be

WAASlAND
mercatorstraat 90
9100 sint-Niklaas
t +32 3 776 36 76
waasland@bbtk-abvv.be
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Kaderleden
Je vindt hier een samenvatting terug van de belangrijkste 

collectieve arbeidsovereenkomsten (cAO’s) voor de 

kaderleden, die bovenop de algemene wetgeving komen. 

Indien je meer wil weten over de algemene wetgeving, 

moet je de brochure Je Rechten Op Zak ter hand nemen.


