
op zakje rechten



Inleiding

Een pittige cocktail 
van alles wat je moet 
weten over de sociale 
wetgeving.

Je arbeidsovereenkomst ondertekenen, je jaarlijkse vakantie 
nemen, je loopbaan afbouwen, tijdelijk werkloos worden, 
werk en de zorg voor kinderen combineren… Er bestaan tal 
van situaties waarin je je vragen kan stellen over je rechten als 
bediende en je plichten ten aanzien van je werkgever. 
De sociale wetgeving is uitgebreid en ingewikkeld: je vindt 
er niet altijd zomaar je weg in terug. Soms moet je snel 
beslissingen nemen en onmiddellijk kunnen reageren. In zo’n 
gevallen is het een voordeel als je weet wat je moet doen en 
hoe je moet handelen! Wat is de duur van een proefperiode? 
Wat moet er in je contract staan? Hoe wordt het bedrag 
van het loon vastgelegd? Wanneer kan je verlof nemen? 
Wat als je ziek wordt? Tijdskrediet, wat is dat? Wanneer 
kan je op brugpensioen? Wat doe je als je gepest wordt op 
het werk? Allemaal vragen die bij momenten door je hoofd  
kunnen spoken. 
De BBTK geeft je een aantal eenvoudige, nuttige basistips over 
al die thema’s.  In dit bundeltje “Je rechten op zak” vind je in 
één oogopslag alles wat je moet weten over je rechten, het 
abc van de werknemer, het vertrekpunt voor al je praktische 
vragen omtrent sociale wetgeving. Kortom, een uitermate 
nuttig instrument in tal van omstandigheden dat je het ganse 
jaar 2012 overal bij je hebt… 
Wil je nog meer weten? Heb je nood aan meer gedetailleerde 
en specifieke informatie over je rechten als werknemer, en 
meer bepaald in je eigen sector? Surf dan naar onze brochures 
Je Rechten op de website www.bbtk.org of naar onze Memo’s 
en Focussen over specifieke onderwerpen! En hou te allen 
tijde onze goede raad in gedachten: welke vraag je je ook 
stelt, welk probleem je op je werk ook ervaart, je kan altijd 
bij je gewestelijke afdeling en je BBTK-afgevaardigde terecht 
voor advies!
MYRIAM DELMéE ERWIN DE DEYN 
BBTK ONDERvOORzITTER BBTK vOORzITTER
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MEDEDELING
Deze vulgariserende brochure behandelt een reglementering die soms zeer 
complex is. Het is dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet 
aan bod komen. In geval van twijfel, voor bijkomende inlichtingen of indien 
u een recht of een voordeel wil doen gelden dat in deze brochure vermeld 
staat, kunt u terecht bij uw afdeling.
Afsluitdatum redactie: 23/02/2012

MANNEN - VROUWEN
verwijzingen naar personen of functies (zoals 
‘werknemer’, ‘adviseur’, ...) hebben betrekking 
op vrouwen en mannen.



Arbeidsovereenkomst

Je hebt werk gevonden. Proficiat! Maar toch is het 
goed even stil te staan bij een aantal belangrijke 
zaken. zo voorkom je later problemen. vanaf nu 
ben je gebonden door een arbeidsovereenkomst, 
een belangrijk gegeven dat je best in de gaten 
houdt…
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 Ô Wat is dat, een arbeidsovereenkomst?
We gaan ervan uit dat er een arbeidsovereenkomst is als de volgende 
drie voorwaarden vervuld zijn:

 � een uitgevoerd werk;
 � tegen betaling;
 � onder het gezag van een werkgever.

 Ô Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn 
voorzien in de wet?

Naargelang van het soort werk dat moet worden verricht en in 
bepaalde gevallen naargelang van de persoon die dit werk uit-
voert, maakt de wet een onderscheid tussen verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten: overeenkomsten voor bedienden, arbei-
ders, handelsvertegenwoordigers, huispersoneel, thuiswerkers en 
jobstudenten.

 Ô De overeenkomst van onbepaalde duur, wat is dat? 
De overeenkomst van onbepaalde duur zonder proefperiode moet 
de regel zijn. Deze komt het vaakst voor en biedt ook de grootste 
zekerheid voor de bediende. 

Een overeenkomst van onbepaalde duur kan ook mondeling wor-
den gesloten: deze zal volstrekt geldig zijn. Als je onder het gezag 
van een werkgever werkt die je voor dit werk betaalt, is er automa-
tisch een arbeidsovereenkomst. Zelfs als dit niet op papier staat! In 
dit geval is er noodzakelijkerwijs sprake van een overeenkomst van 
onbepaalde duur zonder proefperiode. Het is evenwel altijd aan te 
raden om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te vragen. Dit laat 
je immers toe om een aantal essentiële punten te verduidelijken 
en conflicten achteraf te vermijden.

voor de andere bestaande contractvormen bestaan strenge regels. 
Er moeten heel wat elementen worden nageleefd met betrekking tot 
de proefperiode, de duur van de overeenkomst en de arbeidsduur. 

Momenteel profiteren werkgevers van de crisis en de werkloosheid 
om meer en meer arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af 
te sluiten. Op die manier moeten ze geen opzeggingsvergoeding 
uitbetalen en kunnen ze in een handomdraai hun personeelsbestand 
doen stijgen of dalen. 

Als je meer wil weten over de verschillende vormen van 
arbeidsovereenkomsten en over je rechten op dat vlak, wend je 
tot je gewestelijke BBTK-afdeling. Daar vind je alle antwoorden op 
je vragen.  

 Ô Is mijn werkgever verplicht mij een geschreven 
arbeidsreglement te geven?

Ja, de wet bepaalt dat je een arbeidsreglement ontvangt zodra je 
opdracht aanvangt. Dit document moet een aantal verplichte bepa-
lingen bevatten (bijv. de werkroosters, de wekelijkse arbeidsduur, de 
collectieve jaarlijkse vakantiedata, enz.)  

Als de werkgever beweert dat je één van de punten van het arbeids-
reglement niet hebt nageleefd, moet hij kunnen bewijzen dat hij je 
daarvan een kopie heeft bezorgd.

 Ô Welke verplichtingen heb ik door mijn arbeids-
overeenkomst? En welke verplichtingen heeft  
mijn werkgever?

Als een arbeidsovereenkomst, al dan niet schriftelijk, wordt gesloten, 
moeten zowel de werknemer als de werkgever verschillende wet-
telijke verplichtingen naleven. 

De werknemer:
 � moet zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten op 
de overeengekomen tijd, plaats en voorwaarden;

 � moet handelen volgens de bevelen en de instructies die hem door 
de werkgever, zijn gevolmachtigden of zijn aangestelden worden 
gegeven, met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst;

 � mag geen geheimen of vertrouwelijke informatie over de on-
derneming bekendmaken of daden van oneerlijke concurrentie 
stellen;

 � moet waken over zijn eigen veiligheid en die van zijn medewer-
kers, werkgever of derden;

 � moet de hem toevertrouwde hulpmiddelen en materialen in 
goede staat aan de werkgever teruggeven. 

De werkgever van zijn kant:
 � moet de werknemer tewerkstellen op de overeengekomen wijze, 
tijd en plaats en hem de nodige hulp, hulpmiddelen en materia-
len ter beschikking stellen;

 � moet ervoor zorgen dat het werk in behoorlijke omstandigheden 
inzake veiligheid en gezondheid wordt verricht;

 � moet het loon op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats 
uitbetalen.

 Ô Mijn werkgever wil mij een proefperiode opleggen. 
Wat is dit?

Door middel van een proefperiode kan de werkgever testen of je 
geschikt bent voor de functie. Maar die periode biedt je ook de 
mogelijkheid om na te gaan of je wel degelijk wenst te werken voor 
deze werkgever.

De proefperiode is eigenlijk bedoeld om in het begin van de sa-
menwerking snel een einde te kunnen stellen aan de arbeidsover-
eenkomst. Dit kan gebeuren door de werkgever of de werknemer, 
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of door beide partijen. De opzeggingstermijn tijdens de proefpe-
riode is onbestaand of beperkt tot 7 dagen. Bij ziekte tijdens de 
proefperiode gelden er andere regelingen inzake einde van de 
overeenkomst.

De proefperiode moet schriftelijk in je individuele arbeidsovereen-
komst worden vastgelegd, ten laatste op het ogenblik waarop je 
begint te werken.

 Ô Wat is de duur van de proefperiode?
De duur van de proefperiode hangt af van je statuut en je loon:

 � voor de arbeiders: minimum 7 dagen, maximum 14 dagen;
 � voor de bedienden (met een bruto jaarloon < dan € 37.721*): 
minimum 1 maand, maximum 6 maanden;

 � voor de bedienden (met een bruto jaarloon > dan € 37.721*): 
minimum 1 maand, maximum 12 maanden.

*  Behalve in geval van vervanging van een persoon in loopbaanonderbreking 
en tijdskrediet

Als de duur van de proefperiode niet in de arbeidsovereenkomst 
is vastgelegd, is de minimumduur van toepassing. Deze bedraagt 
1 maand voor bedienden en 7 dagen voor arbeiders. In geval van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur mag 
je werkgever geen nieuwe proefperiode opleggen, behalve als de 
oorspronkelijke overeenkomst beëindigd is en een nieuwe overeen-
komst wordt gesloten om een nieuwe functie uit te oefenen die 
ander kwaliteiten en vaardigheden vereist. 



Loon

Je collega heeft dezelfde functie als jij en voert ook 
dezelfde taken uit als jij. Jullie lonen verschillen 
echter. Hoe wordt het bedrag van je loon bepaald? 
Hoe komt dat? Als je hierover alles te weten wil 
komen, lees dan verder …
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 Ô Hoe wordt het bedrag van je loon vastgelegd? 
In principe moet je dit afspreken met je werkgever wanneer je je 
contract ondertekent. De werkgevers moeten echter een aantal re-
gels naleven : er bestaat een minimumloon voor werknemers ouder 
dan 21 jaar en tevens minimumbarema’s per sector. 

De loonschaal, ook barema, weddeschaal of gewoon loon genoemd, 
wordt vooraf vastgelegd in de sectorale CAO’s. Het barema legt het 
minimumloon vast dat in elke sector moet worden toegepast. Dit 
minimumloon mag nooit lager zijn dan het minimum vastgelegd in 
het kader van een interprofessioneel akkoord. De functiecategorie, 
de leeftijd en/of de anciënniteit (in de sector of het bedrijf zelf) 
spelen meestal een cruciale rol in de vastlegging van het geldende 
loonbarema.

 Ô Hoe worden deze loonniveaus vastgelegd? 
In België wordt het niveau van de lonen normaal gezien niet vast-
gelegd door de wet of door regels uitgevaardigd door de Staat, 
maar via collectieve onderhandeling. Het zijn de sociale overleg-
partners die de eigenlijke barema’s vastleggen via een collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

 Ô Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
CAO’s zijn akkoorden die tussen de vakorganisaties en de werkgevers 
of werkgeversorganisaties worden gesloten. Dit gebeurt ofwel op 
bedrijfsniveau ofwel in de activiteitssector (het paritair comité).

In tegenstelling tot wat er in sommige landen gebeurt, gelden 
de CAO’s voor alle werknemers en niet uitsluitend voor de werk-
nemers aangesloten bij een vakbond. Als een sector CAO alge-
meen verbindend wordt verklaard geldt ze ook voor alle werk-
gevers, ook zij die niet aangesloten zijn bij de ondertekenende 
werkgeversorganisatie.

 Ô Waaruit bestaat de indexering van de lonen?  
Gebeurt deze automatisch? 

In België verloopt de indexering automatisch. Voor ons is het van es-
sentieel belang dat dit systeem behouden blijft want zo kan de aan-
passing van de lonen aan de levensduurte automatisch gebeuren, 
onafhankelijk van de eigenlijke loonsonderhandelingen. In de andere 
landen stellen we vast dat de lonen sowieso de levensduurte volgen, 
maar meer met horten en stoten en met grotere loonconflicten. 

De manier waarop de indexering gebeurt wordt bij CAO vastgelegd, 
maar de index zelf (d.w.z. het instrument dat de prijzenevolutie 
meet) wordt vastgelegd door de economische regelgeving. In het 
kader van het concurrentievermogen van het land legt deze regel-
geving op dat gebruik wordt gemaakt van een indexcijfer dat geen 
rekening houdt met een aantal producten: alcohol, tabak, oliepro-
ducten behalve stookolie, ... (″gezondheidsindex″).

 Ô En de andere voordelen waarop ik recht heb? 
De andere voordelen waarop je recht hebt bovenop je loon (bijvoor-
beeld: de eindejaarspremie, de maaltijdcheques, de premies voor 
ploegen-, nacht- en weekendwerk, ...) zijn eveneens voorzien via de 
CAO van je paritair comité of op bedrijfsvlak. Het vakantiegeld wordt 
daarentegen geregeld door een specifieke wetgeving. 

 Ô Wat verstaat men onder minimuminkomen?
Er bestaan ook CAO’s die op interprofessioneel vlak worden gesloten 
(Nationale Arbeidsraad): deze leggen een “gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen” vast, m.a.w. een gewaarborgd interpro-
fessioneel loon. 

Dit loon ziet er als volgt uit:
 � 21 jaar: € 1.472,40 ;
 � 21,5 jaar met minstens 6 maanden anciënniteit: € 1.511,48 ;
 � 22 jaar met minstens 12 maanden anciënniteit: € 1.528,84.

Dit barema stemt overeen met het brutoloon dat geldt voor de werk-
nemers die normaal voltijds worden tewerkgesteld. Als je deeltijds 
werkt, heb je recht op hetzelfde loon, evenredig met je arbeidstijd. 
Rekening houdend met de progressiviteit van de belastingschalen, 
zal je nettoloon echter iets hoger zijn dan het evenredige loon. 

Als je alles wil weten over je loon en over de indexeringen binnen 
jouw PC, surf dan naar www.bbtk.org/index 



Arbeidsduur

Arbeidsduur is altijd al een belangrijk gespreks-
t h e m a  ge we e st  t u s s e n  we r k ge ve rs  e n 
werknemers. De vlinderregering kondigde in 
haar regeringsverklaring ook alvast aan dat ze 
maatregelen wil treffen om de regelgeving inzake 
overuren te vereenvoudigen en te moderniseren en 
om de 38-uren week te versoepelen. Dat belooft….
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uitzonderingen. Er werden een aantal specifieke regels vastgelegd 
om misbruiken te voorkomen. De wet voorziet dan wel een toeslag 
voor overuren of bijkomende uren.

Wens je meer informatie over de regels aangaande de 
overschrijding van de normale arbeidstijd? Raadpleeg dan  
www.bbtk.org of je afdeling !

 Ô Heb ik recht op inhaalrust als ik meer werk dan  
de normale arbeidsduur?

In de meeste gevallen waarin de overschrijding van de normale gren-
zen van de arbeidsduur is toegelaten, moet inhaalrust worden toe-
gekend zodat de normale wekelijkse arbeidsduur gemiddeld wordt 
nageleefd gedurende een referentieperiode. Deze referentieperiode 
is in principe één kwartaal. ze kan op maximum één jaar worden 
gebracht bij koninklijk besluit, bij CAO of door het arbeidsreglement. 

 Ô Mag de werkgever flexibel  omspringen met  
mijn uurroosters? 

In een aantal gevallen kan je werkgever via een CAO je uurroosters 
en de arbeidsduur aanpassen aan de behoeften van de onderneming 
zonder een loontoeslag te moeten betalen. Dit noemt men flexibele 
uurroosters.

De invoering van een systeem van flexibele uurroosters in de onder-
neming vereist het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. 
Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zonder syndicale 
afvaardiging kunnen flexibele uurroosters invoeren door een aan-
passing van het arbeidsreglement.

 Ô Wat zijn de principes van een systeem van  
flexibele uurroosters?

De normale bij wet vastgelegde arbeidsduur mag niet méér bedra-
gen dan 8 uur per dag of 38 uur per week.

In de CAO moet een referentieperiode worden vastgelegd (begin en 
einde van de toepassing van het systeem van flexibele uurroosters). 
Deze periode duurt maximum 1 jaar.

De wekelijkse arbeidsduur die dient te worden nageleefd (bijvoor-
beeld 38 uur per week of de in de sector of bedrijf van toepassing 
zijnde conventionele arbeidsduur) moet eveneens worden vermeld.

Je mag maximum 2 uur meer of minder werken dan de normale 
dagelijkse arbeidsduur. Deze flexibele dagelijkse arbeidsduur mag 
evenwel niet langer dan 9 uur zijn.  

 Ô Wat verstaat men onder “arbeidsduur”?
In de wet wordt arbeidsduur omschreven als zijnde de tijd dat je ter 
beschikking staat van je werkgever. Dat betekent alle uren waarop 
je niet vrij over je tijd kan beschikken. Het begrip is dus ruimer dan 
de tijd dat je werkelijk werkt.

Zo worden bijvoorbeeld als arbeidstijd beschouwd:
 � de tijd dat de werknemer een opleiding krijgt die verband houdt 
met zijn werk;

 � de verplaatsingstijd tussen twee werkplaatsen voor rekening van 
de werkgever.

 Ô Wat is de normale arbeidsduur voor mijn werk? 
In principe telt een werkweek 38 uren, al kiezen sommige bedrijven 
er wel voor om in een 40-uren-week te werken. ze compenseren dit 
dan met 12 extra vakantiedagen, waardoor het weekgemiddelde 
(bekeken over een jaar) toch weer op 38 uren komt.

Per dag ligt de maximumgrens op 8 uur. Het bevoegde paritair co-
mité of de onderneming kan deze grenzen nog verder verlagen door 
een collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze dag- en de weekgrens moeten gelijktijdig gerespecteerd worden. 

 Ô Bestaan er minimumgrenzen?
Ja. De duur van elke prestatie mag niet minder zijn dan 3 uren.

Als je deeltijds werkt, mag je wekelijkse arbeidsduur niet minder 
zijn dan 1/3de van de arbeidstijd van een werknemer die voltijds in 
het bedrijf werkt (of de geldende arbeidsduur in de sector). Er zijn 
echter uitzonderingen vastgelegd in CAO’s of koninklijke besluiten.

 Ô Mag mijn werkgever mij vragen meer te werken 
dan bepaald in mijn arbeidsovereenkomst?

In een aantal situaties kan je werkgever vragen de normale arbeids-
duur te overschrijden. Maar het gaat altijd over welomschreven 



Jaarlijkse vakantie

Als er één periode van het jaar is waar werknemers 
erg naar uitkijken, dan is het de vakantie wel! In 
België heeft iedere werknemer recht op betaalde 
jaarlijkse vakantie.
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België is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor de  
niet-correcte toepassing van de regels omtrent betaalde jaarlijkse 
vakantie. De Europese Commissie struikelt voornamelijk over het 
feit dat een werknemer in bepaalde gevallen geen recht heeft op 
vier weken betaalde vakantie.  Dat kan namelijk gebeuren wanneer 
er een onvolledig vakantie-dienstjaar is. 

De Europese Commissie wil dat werknemers in zo’n situatie sneller 
vakantiedagen opbouwen. Een aanpassing van de wetgeving is in de 
maak: hierdoor krijg je als werknemer effectief het recht op aanvul-
lende vakantie  in de loop van hetzelfde kalenderjaar als dat waarin 
je prestaties hebt geleverd.  De vakantie , alsook een vakantiegeld, 
zal worden toegekend aan het begin of bij de hervatting van een 
activiteit. Per periode van 3 maanden dat je werkt, zal je zo het recht 
krijgen op een week bijkomende vakantie. 

 A Je treedt bijv. in dienst op 1 september 2012. Tot dan 
toe was je in dienst van de overheid. Tijdens de 4 
maanden in 2012 bouw je een recht op van 7 dagen 
vakantie.  
In 2013 kan je dus 7 dagen vakantie opnemen. Nadat 
je deze genomen hebt, kan je nog slechts 13 Europese 
vakantiedagen vragen...

 Ô Op hoeveel dagen vakantie heb ik recht per jaar?
Als je het jaar 2011 (het zogenaamde “vakantiejaar”, d.i. het referen-
tiejaar voor de vaststelling van je vakantie) volledig hebt gewerkt, 
krijg je 4 weken vakantie. In een arbeidsregeling van 6 dagen per 
week heb je recht op 2 dagen vakantie per gewerkte maand in het 
vakantiejaar.

In een arbeidsregeling van 5 dagen per week krijg je 4 dagen minder 
op jaarbasis, dus 20.

De gewoonte stelt dat een werkgever doorgaans een vakantiedag 
verleent voor meer dan een halve maand werk in het vakantiejaar.

Sectorale overeenkomsten of bedrijfsakkoorden voorzien dikwijls 
in bijkomende vakantiedagen die afhankelijk kunnen zijn van het 
aantal jaren anciënniteit of andere evenementen. Als je met zeker-
heid wil weten op hoeveel dagen verlof je recht hebt naargelang van 
je situatie, neem dan contact op met je gewestelijke BBTK-afdeling.

 Ô Bepaalde dagen waarop ik niet heb gewerkt 
worden gelijkgesteld met werkdagen voor de 
berekening  van mijn jaarlijkse vakantie.  
Welk principe geldt hier? 

Bepaalde dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden 
gelijkgesteld met effectieve werkdagen: het gaat hierbij om de dagen 
dat je buiten je wil om afwezig bent van het werk. Voorbeelden: de 

eerste 12 maanden van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 
arbeidsongeval, ziekte (beroepsziekte of niet), zwangerschapsverlof, 
(weder)oproeping onder de wapens, vervulling van burgerplichten, 
uitoefening van een openbaar mandaat of een syndicale opdracht, ...

 Ô Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
Als je vóór je vakantieperiode arbeidsongeschikt bent, wordt je 
vakantie uitgesteld. Een arbeidsongeschiktheid tijdens je vakantie 
kan je niet recupereren.

 Ô Vakantie, feestdagen en klein verlet: hoe zit het 
daarmee? 

Een feestdag in een vakantieperiode wordt niet beschouwd als een 
vakantiedag (en telt dus niet mee in de berekening van het aantal 
vakantiedagen waarop je recht hebt).

Klein verlet dat voorvalt tijdens je verlofperiode kan je niet recupe-
reren na de vakantie. 

 Ô Wie bepaalt wanneer er vakantie is?
De datum (of data) van de jaarlijkse vakantie wordt vastgelegd:

 � door het paritair comité van de sector;
 � door de ondernemingsraad;
 � met een akkoord tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging;
 � met een akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Als algemene regel geldt dat je je vakantie tijdens het lopende jaar 
moet opnemen: je kan je verlof niet uitstellen tot het volgende jaar. 

 � als samenwonende met gezinslast krijg je bij voorkeur vakantie 
toegekend tijdens de schoolvakanties. Tussen 1 mei en 31 okto-
ber moet een periode van minimum 2 opeenvolgende weken 
worden toegekend;

 � vakantiedagen na de 2de of 3de week moeten worden opgenomen 
in periodes van geringere activiteit of ter gelegenheid van plaat-
selijke, regionale of andere feesten;

 � het opnemen van halve dagen vakantie is in principe verboden, 
behalve als je werkgever akkoord gaat.

 Ô Heb ik recht op vakantie als ik nog maar pas ben 
beginnen werken of bij werkhervatting?

Het 1ste kalenderjaar heb je in theorie geen recht op vakantie (aan-
gezien dit recht afhangt van het aantal gewerkte maanden in het 
vorige jaar).

Voor beginnende werknemers voorziet men echter specifieke regels 
opdat je eveneens recht zou hebben op vakantie.

Een jongere die pas is afgestudeerd en die ten minste 1 maand als 
loontrekkende heeft gewerkt, kan tijdens het volgende jaar 4 weken 
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vakantie opnemen (een deel van de vakantie zal door de werkgever 
worden betaald en een deel – de zogenaamde “jeugdvakantie-
uitkering” – zal door de RvA worden betaald).

Ben je een werknemer die na een lange periode van inactiviteit op-
nieuw aan het werk gaat, heb je eveneens niet voldoende gewerkt 
om recht te hebben op vier weken jaarlijkse vakantie. Daarom heb-
ben werknemers van 50 jaar en ouder die opnieuw aan de slag gaan, 
recht op seniorvakantie. Dat betekent dat zij seniorvakantie kunnen 
opnemen als hun gewone betaalde vakantiedagen opgebruikt zijn. 
Zo komen ze toch nog aan vier weken vakantie. Seniorvakantiedagen 
zijn ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Opgelet! de regelingen van de jeugd- en seniorenvakantie blijven 
bestaan naast de nieuwe regeling “Europese” vakantie.



Feestdagen

Iedere werknemer heeft recht op 10 betaalde 
feestdagen per jaar. In principe is het dus verboden 
om werknemers op die data te laten werken.
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 Ô Wat verstaat men onder feestdagen?
Feestdagen zijn dagen waarop werken in principe verboden is. 
Er zijn er 10: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, 
Pinkstermaandag, 21 juli, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen,  
11 november, Kerstmis.

 Ô Komt een feestdag overeen met een “normale” 
dag voor de berekening van mijn loon?

Op feestdagen word je op dezelfde manier verloond als een normale 
werkdag. Dit loon is je eveneens verschuldigd indien je arbeidsover-
eenkomst is geschorst wegens:

 � jaarlijkse vakantie;
 � gedurende een periode van 30 dagen na het begin van de 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als de 
schorsing te wijten is aan ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, 
zwangerschapsverlof, staking;

 � gedurende een periode van 14 dagen na het begin van de andere 
schorsingen wegens voorlopige hechtenis, klein verlet, educa-
tief verlof of schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens 
overmacht.

 Ô Wat zijn de bijzondere gevallen?
In het geval van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of 
voor duidelijk omschreven werk of indien je ontslagen werd, heb je 
eveneens recht op loon voor feestdagen.

Meer bepaald:
 � als je 15 dagen tot 1 maand in de onderneming was tewerk-
gesteld, heb je recht op loon voor een feestdag die valt binnen 
de 14 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst;

 � als je langer dan 1 maand in de onderneming was tewerkge-
steld, heb je recht op loon voor een feestdag die valt binnen de  
30 dagen na het stopzetten van de activiteit (behalve als je zelf 
ontslag nam, als je ander werk hebt gevonden of als je werd 
ontslagen om dringende redenen).

 Ô En wat als de feestdag samenvalt met een rustdag 
(bijvoorbeeld een zondag)?

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een dag waarop men 
gewoonlijk niet werkt, wordt door een gewone werkdag vervangen. 
De vervangingsdag wordt vastgesteld door het paritair comité, door 
de ondernemingsraad of in akkoord met je werkgever. Bestaat er 
geen enkel akkoord dan is de vervangingsdag de eerste gewone 
werkdag die volgt op de feestdag. Het arbeidsreglement moet de 
data van de feestdagen vermelden. De vervangingsdagen moeten 
vóór 15 december worden uitgehangen.

 Ô Bestaan er afwijkingen?
Alle uitzonderingen voor zondagswerk zijn eveneens geldig voor 
werken op een feestdag. Werken op een feestdag geeft recht op 
betaalde inhaalrust en in geval van overuren op een loontoeslag 
van 100%.



Klein verlet

Als werknemer heb je het recht om in bepaalde 
specifieke privé-omstandigheden (huwelijk, 
overlijden, ...) afwezig te zijn van je werk mét 
behoud van loon. Dat noemen we “klein verlet”.
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 Ô Welke dagen mag ik afwezig zijn op het werk met 
behoud van loon?

De wet voorziet een reeks omstandigheden waarin je mag afwezig 
zijn op het werk met behoud van loon: ter gelegenheid van fa-
miliale gebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke 
verplichtingen of burgerlijke opdrachten. Dit is “klein verlet” of 
“wettelijke afwezigheid”. Als je in deze situatie verkeert, vergeet 
dan niet om je werkgever vooraf te verwittigen. Als dit onmogelijk 
is door een plotse gebeurtenis (bijvoorbeeld een overlijden), moet 
dit zo snel mogelijk gebeuren. Als het klein verlet zich voordoet 
op een zondag, een feestdag of een vakantiedag, kan je deze dag 
niet recupereren.

Volgende gebeurtenissen worden beschouwd als klein verlet :
 � je eigen huwelijk geeft recht op 2 dagen verlof;
 � het huwelijk van een familielid: recht op 1 dag verlof;
 � de priesterwijding of intrede in een klooster van naaste familie-
leden: recht op 1 dag verlof;

 � de geboorte van je kind: recht op 10 dagen (waaronder 7 betaald 
door het ziekenfonds);

 � het overlijden van een familielid: recht op 1 tot 3 dagen volgens 
de graad van verwantschap;

 � de plechtige communie of het feest van “de vrijzinnige jeugd”: 
recht op 1 dag (de dag van deze gebeurtenis of de gewone 
activiteitsdag onmiddellijk vóór of na de gebeurtenis als deze 
samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone 
inactiviteitsdag);

 � een verblijf als milicien in een rekruteringscentrum of een militair 
ziekenhuis: recht op 3 dagen maximum;

 � een verblijf als gewetensbezwaarde in een administratieve ge-
zondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis: recht op 3 dagen 
maximum;

 � de bijeenkomst van de familieraad: recht op 1 dag maximum;
 � de deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de recht-
bank of verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank: recht op 
5 dagen maximum;

 � het uitoefenen van het ambt van bijzitter: recht op maximum 
van 5 dagen.

Opgelet! Voor klein verlet zal een aangenomen of een erkend 
natuurlijk kind met een wettig kind worden gelijkgesteld. En voor 
gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner 
hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner 
(en die hiervoor ook een verklaring hebben afgelegd bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand)  dezelfde rechten op klein 
verlet als werknemers die gehuwd zijn.

 A Het bovenstaande is een overzicht van wat de wet 
voorziet inzake klein verlet. Talrijke CAO’s voorzien 
andere gevallen of een langere tijdsduur. Als je meer 
wil weten over de regels die in je bedrijf gelden, wend 
je dan tot de juridische dienst van je gewestelijke 
BBTK-afdeling. 

 Ô Welke regels gelden bij adoptieverlof?
Om je kind in het kader van een adoptie in het gezin te onthalen heb 
je recht op een adoptieverlof:

 � 6 weken bij adoptie van een kind jonger dan 3 jaar;
 � 4 weken wanneer het kind tussen 3 en 8 jaar oud is;
 � 3 dagen zijn ten laste van de werkgever. De overige dagen worden 
vergoed aan 82% van het begrensde loon en zijn ten laste van 
het ziekenfonds .

 Ô Pleegverlof: wat is dat precies?
Het pleegverlof (pleegouder na een beslissing van de rechtbank of de 
diensten voor Jeugdbijstand) geeft je recht op 6 dagen afwezigheid 
per kalenderjaar en per pleeggezin (niet per werknemer).  Je hebt 
geen recht op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever  
maar je geniet een uitkering ten laste van de RvA.



Ziekte of ongeval

In een aantal gevallen, en dan hebben we het 
niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk 
onderbreken wegens toevallige omstandigheden 
(zoals ziekte of een ongeval). Hiervoor bestaan er 
nauwkeurige regels, zodat je weet wat kan, mag 
en moet.
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 Ô Hoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte?
Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je 
arbeidsongeschiktheid.

Een medisch attest is niet verplicht, tenzij een CAO of het arbeidsregle-
ment dit voorschrijven of als je werkgever dit vraagt.

In dit geval moet je het medisch attest opsturen naar of afgeven 
in je onderneming binnen de twee werkdagen die volgen op het 
begin van je arbeidsongeschiktheid (behalve als uitzonderingen zijn 
opgenomen in een CAO of in het arbeidsreglement).

Om problemen te voorkomen, raden wij je aan de dag zelf van 
de werkonderbreking per aangetekend schrijven een medisch 
attest naar je werkgever te sturen. Bewaar steeds een kopie van 
het attest.

 Ô Heeft mijn werkgever het recht een beroep te 
doen op een controlerend geneesheer?

Ja. Je werkgever heeft het recht een beroep te doen op een con-
trolerend geneesheer die hij betaalt om je te onderzoeken. Dit 
onderzoek vindt doorgaans plaats bij je thuis. Als je opgeroepen 
wordt en je behandelend geneesheer is van mening dat je je niet 
mag verplaatsen, kan je dit weigeren. Als je je begeeft naar de 
controlerend geneesheer kan je de terugbetaling vragen van je 
verplaatsingskosten. De controlerend geneesheer moet vaststel-
len of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. Hij moet zich aan het 
beroepsgeheim houden en mag niets anders meedelen over je 
gezondheidstoestand.

 Ô Ik ben bediende. Hoe lang is mijn loon gewaarborgd 
door mijn werkgever bij arbeidsongeschiktheid?

Over het algemeen behoud je het recht op normaal loon tijdens de 
eerste 30 dagen van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat 
je minstens 1 maand anciënniteit hebt in de onderneming.

Als je in een proefperiode zit of een arbeidsovereenkomst van be-
paalde duur van minder dan 3 maanden hebt, is de reglementering 
iets ingewikkelder. Tijdens de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid 
ontvang je 100% loon van je werkgever. De volgende 7 dagen ont-
vang je nog altijd het equivalent van je nettoloon.

van de 15de tot de 30ste dag val je terug op het ziekenfonds maar je 
werkgever moet tussenkomen en je een aanvulling uitbetalen zodat 
je je netto inkomensniveau kan behouden. 

In dat geval wordt de eerste dag van afwezigheid niet betaald: dit 
noemt men de carensdag. De periode van het gewaarborgd loon 
begint dus pas op de 2de dag van de arbeidsongeschiktheid, behalve 
als de arbeidsongeschiktheid langer dan 14 dagen duurt of aan een 
arbeidsongeval of een beroepsziekte is te wijten.

 Ô Wat gebeurt er als ik opnieuw afwezig ben?
Als je binnen de 14 dagen na de eerste arbeidsongeschiktheid her-
valt, en als je tijdens je vorige ongeschiktheid 30 dagen gewaarborgd 
loon hebt ontvangen, is je werkgever je niets verschuldigd. Je moet 
je dan rechtstreeks wenden tot je ziekenfonds. Heb je geen gebruik 
gemaakt van de 30 dagen gewaarborgd loon dan heb je recht op 
het saldo van de overblijvende dagen. Maar als je meerdere keren 
hervalt (met tussenperiodes van minder dan 14 dagen), moet je 
werkgever nooit meer dan 30 dagen gewaarborgd loon betalen.

 Ô Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid worden 
ontslagen?

Er bestaat een onderscheid naargelang de arbeidsovereenkomst wordt 
verbroken tijdens of na de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid. 

Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst na de eerste 6 maanden 
arbeidsongeschiktheid moet je werkgever je een compenserende 
opzeggingsvergoeding betalen. De werkgever mag wel de periode 
gewaarborgd loon in mindering brengen.

Als je op proef of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 
of voor een welomschreven werk van minder dan drie maanden 
werd aangeworven, kan je na 7 dagen arbeidsongeschiktheid wor-
den ontslagen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

 Ô Wat gebeurt er na de periode van gewaarborgd loon?
Na de periode van gewaarborgd loon betaalt het ziekenfonds je een 
ziekte-uitkering, onder bepaalde voorwaarden. voor arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten gelden andere regels.

Er bestaan twee periodes van arbeidsongeschiktheid:
 � de periode van primaire ongeschiktheid: het eerste jaar 
arbeidsongeschiktheid;

 � de invaliditeitsperiode: vanaf het tweede jaar arbeidsongeschikt-
heid tot het einde van de arbeidsongeschiktheid (ten laatste tot 
de pensioen-gerechtigde leeftijd).

 Ô Wie heeft recht op deze uitkeringen?
Iedereen met een arbeidsovereenkomst alsook werklozen hebben 
recht op uitkeringen. Dit geldt ook als je arbeidsovereenkomst 
werd geschorst wegens zwangerschapsrust (vanaf de 5de maand), 
kraamverlof of naar aanleiding van een arbeidsongeschiktheid  
wegens ziekte of een invaliditeit. Men moet aangesloten zijn bij een 
ziekenfonds en voldoen aan de voorwaarden inzake wachttijd.

 Ô Wat noemen we een arbeidsongeval?
Elk ongeval dat gebeurt tijdens de uitvoering van je arbeidsover-
eenkomst is een arbeidsongeval. Het volstaat aan te tonen dat het 
ongeval zich heeft voorgedaan terwijl je onder het gezag stond van 
je werkgever. Een ongeval dat zich tijdens de rustpauze voordoet, is 
dus eveneens een arbeidsongeval.
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vanaf dan bestaat het vermoeden van een arbeidsongeval en de verze-
keraar zal desgevallend het tegendeel dienen te bewijzen.

We raden je ten stelligste aan een arbeidsongeval onmiddellijk 
aan te geven bij je werkgever, ook al is het onzeker of het wel 
degelijk om een arbeidsongeval gaat. In elk geval heb je met deze 
aangifte recht op ziekte-uitkeringen.

 Ô Wat als het ongeval zich onderweg van en naar het 
werk voordoet?

Ongevallen die zich voordoen op weg naar en van het werk worden 
eveneens beschouwd als arbeidsongevallen. Het afzetten van de 
kinderen op school of in het kinderopvangverblijf, of het ophalen 
van personen die meerijden naar het werk maken deel uit van het 
normale traject op weg naar en van het werk. Dit gaat ook op voor 
het traject van de arbeidsplaats naar de refter, of naar de plaats 
waar een beroepsopleiding wordt gevolgd, enz.

 Ô Welke formaliteiten moet ik vervullen?
De werkgever moet binnen de 8 dagen aangifte doen bij de verze-
keraar, met toevoeging van een geneeskundig attest. Je doet er dus 
goed aan onmiddellijk je werkgever op de hoogte te brengen van 
het arbeidsongeval.

We raden je eveneens aan het arbeidsongeval te laten bevestigen 
door getuigen, zeker als het arbeidsongeval buiten de onderneming 
plaatsvond (bijvoorbeeld op weg van en naar het werk).

Elke gebeurtenis, hoe onbeduidend ook, die aanleiding kan geven 
tot de toepassing van de wet, moet worden aangegeven.

 Ô Hoe word ik vergoed voor een arbeidsongeval?
Je werkgever is verplicht voor al zijn personeelsleden een arbeids-
ongevallenverzekering af te sluiten. De verzekeringsmaatschappij 
moet de vergoeding betalen. In principe worden alle gezondheids-
zorgen, het inkomensverlies en bij een dodelijk ongeval de begra-
feniskosten vergoed. 

 Ô Worden mijn medische onkosten terugbetaald?
De verzekeraar van je werkgever moet de medische, heelkundige, 
farmaceutische en verplegingskosten betalen die voortvloeien uit 
het arbeidsongeval. Je moet bovendien worden vergoed voor de 
aankoop van een prothese en orthopedische apparaten, én voor 
de verplaatsingskosten ten gevolge van het arbeidsongeval (bijvoor-
beeld de ziekenwagen).



Tijdskrediet

Tijdskrediet is een individueel recht om je loop-
baan te onderbreken, je prestaties gedurende je 
loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je 
dat je achteraf terug aan het werk kan in je oor-
spronkelijke werkregeling. Daarnaast krijg je een 
vergoeding om het loonverlies te compenseren.  
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De vlinderregering voerde substantiële wijzigingen door aan 
het stelsel van tijdskrediet en landingsbanen. Die wijzigingen 
gingen van kracht op 1 januari 2012.  Er werden wel een aantal 
overgangsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de 
mensen die al in het stelsel zaten, van hun rechten konden blijven 
genieten. Twijfel je over het een en ander, neem dan contact met 
je BBTK-afdeling. 

 Ô Wie heeft recht op tijdskrediet?
In principe heeft elke werknemer met een arbeidsovereenkomst recht 
op het tijdskrediet. Ook de personen die zonder arbeidsovereenkomst 
tegen vergoeding arbeidsprestaties leveren onder het gezag van een 
andere persoon, zijn betrokken, behalve de leercontracten.

Welke zijn de regels die van toepassing zijn op tijdskrediet?
De oude regels in verband met tijdskrediet 
zoals hierboven gezegd voerde de vlinderregering een aantal wijzi-
gingen in verband met tijdskrediet door.  Deze wijzigingen traden in 
werking vanaf 1/01/2012. In een aantal gevallen zal je echter onder 
de oude regeling blijven vallen en verandert er dus niets. Dat is zo voor 
wie op 31/12/2011 in één van die stelsels zat.

Dat is eveneens zo wanneer de RvA de aanvraag van je periode van 
tijdskrediet of de verlenging ervan ontvangen heeft vóór 1/03/2012  
en dat je vóór 28/11/2011 je werkgever schriftelijk op de hoogte 
had gebracht van deze aanvraag. Het tijdskrediet moet bovendien 
ingaan uiterlijk op 1/04/2012.

De praktijk ziet er als volgt uit: wanneer je voor 28/11/2011 een aan-
vraag indiende bij de directie, dan kan de directie zonder probleem 
het dossier nog voor 1/03/2012 opsturen naar het Beheerscomité 
van de RvA, met daarbij opgave van de reden waarom de aanvraag 
nog niet was ingediend. Op deze manier kan je dan nog toegang 
krijgen tot tijdskrediet onder de oude regels.

En ben je een werknemer van minstens 50 jaar die al in het stelsel 
“einde loopbaan” zat, maar dit stelsel niet had aangevraagd tot aan 
de pensioenleeftijd, kan je ook verder genieten van de oude bepa-
lingen bij je eerstvolgende aanvraag om verlenging.

We leggen nog even kort de oude regels uit. De reglementering 
bepaalt drie grote categorieën:

 � het eigenlijke tijdskrediet (voltijds of halftijds);
 � de vermindering van de arbeidsduur met 1/5de;
 � een specifieke regeling voor de vermindering van de arbeidsduur 
met 1/5de of halftijds vanaf 50 jaar.

voltijds en halftijds tijdkrediet
Een volledige en halftijdse onderbreking van de loopbaan is mogelijk 
voor een minimumperiode van 3 maanden en een maximumperiode 
van 1 jaar. De maximumduur van 1 jaar kan door een cao eventueel 
verlengd worden tot maximum 5 jaar. 

1/5de tijdkrediet
Je kan minimum 6 maanden en maximum 5 jaar 4/5de gaan werken 
in het algemeen stelsel van tijdkrediet. Je hebt in principe de keuze 
tussen 1 vrije dag per week of 2 halve dagen.

Stelsel voor 50-plussers
Een werknemer kan vanaf 50 jaar zijn prestaties met 1/5de vermin-
deren voor een minimumperiode van 6 maanden. Wie halftijds gaat 
werken met tijdkrediet moet dit minimum voor 3 maanden doen. 
Er is geen maximumduur voorzien: je mag in dit stelsel dus 4/5de of 
halftijds blijven werken tot aan je pensioen. Wie gebruik maakt van 
het bijzonder stelsel voor 50-plussers, heeft recht op een hogere 
uitkering en dit vanaf 51 jaar.

Wat met de jaarlijkse vakantie en de eindejaarspremie?
Tijdens de onderbrekingsperiode wordt het verlof waarop je recht 
hebt (en de eindejaarspremie) berekend evenredig met je effectieve 
prestaties. Als je bijvoorbeeld halftijds gaat werken, zul je net als een 
halftijdse werknemer recht hebben op jaarlijkse vakantie. Je rechten 
op pensioen, werkloosheid, enz. blijven wel gewaarborgd.

Wat verandert de vlinderregering aan je tijdskrediet?
Wanneer je je recht op tijdskrediet opneemt, ontvang je voor de 
periode waarin je geen prestaties levert of je prestaties vermindert 
geen loon van de werkgever. Als compensatie voor het loonverlies 
krijg je een maandelijkse forfaitaire onderbrekingsuitkering. Deze 
uitkering is beperkt in de tijd en wordt uitbetaald door de RVA. Het 
zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze uitkering die nu zijn 
gewijzigd. Ze worden ook verder beperkt in de tijd. 

Het nieuwe regime voorziet drie types van tijdskrediet:
 � het tijdskrediet zonder motief;
 � het tijdskrediet met motief;
 � de landingsbanen.

Het niet-gemotiveerde gewone tijdskrediet met uitkering zal beperkt 
worden tot één jaar tijdskrediet dat kan worden opgenomen als  
1 jaar voltijds, twee jaar halftijds of vijf jaar 1/5de (met onderlinge com-
binaties). De voorwaarden voor dit gewone tijdskrediet worden ook 
strenger. Je zal reeds 5 jaar aan de slag moeten zijn, waarvan 2 jaar in 
de huidige onderneming. En de mogelijkheid die vroeger bestond om 
het tijdskrediet bij CAO uit te breiden tot 5 jaar wordt ook afgeschaft.

Naast dat gewone tijdskrediet bestaat ook het gemotiveerde tijds-
krediet. Dwz dat je tijdskrediet aanvraagt omwille van bepaalde 
redenen die te maken hebben met zorgverlening en opleiding of 
een ziek kind. 

Voor dit gemotiveerd tijdskrediet krijg je bijkomend (dwz bovenop het 
basistijdskrediet van 12 maanden zonder motief) een uitkering van  
36 maanden voor zorgverlening en opleiding.Voor een ziek of gehan-
dicapt kind is dat een uitkering die het equivalent is van 48 maanden.
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Het bijzondere tijdskrediet voor oudere werknemers met verhoogde 
uitkeringen, de zogenaamde landingsbanen, wordt strenger. De 
leeftijdsvoorwaarde gaat van 50 jaar naar 55 jaar en de loopbaan-
voorwaarde naar 25 jaar. Er worden wel uitzonderingen voorzien.

In een aantal gevallen zal je dus nog steeds vanaf 50 jaar (met een 
verhoogde uitkering vanaf 51 jaar) een landingsbaan kunnen nemen. 
We sommen deze gevallen hieronder even op:

 � een 1/5de of halftijdse vermindering vanaf 50 jaar blijft mogelijk:
• voorknelpuntenberoepen die tegelijk zware beroepen (bij-

voorbeeld ploegen- of nachtarbeid) zijn 
• voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering

 � een 4/5de vanaf 50 jaar blijft mogelijk:
• wanneer je een zwaar beroep uitoefent (dwz in wisselende ploe-

gen of onderbroken diensten werken of nachtarbeid verrichten)
• wanneer je op 50 jaar 28 jaar loopbaan hebt (enkel je moe-

derschaps- , vaderschaps- en adoptieverlof worden daarvoor 
gelijkgesteld mits daarover een sector- of ondernemings-CAO 
wordt afgesloten) 

• wanneer je werknemer bent in een bouwbedrijf

Heeft de nieuwe regeling ook gevolgen op de berekening van 
je pensioen? 
Ja. Ook daar zijn er wijzigingen. Maar ook weer niet voor iedereen.

voor wie op het einde van het jaar 2011 in één van die stelsels zat 
of wie een periode van tijdskrediet of landingsbaan aanvroeg voor 
28 november 2011, verandert er niets. 

Voor alle anderen zal de gelijkstelling als volgt gebeuren:
 � voor tijdskrediet:
• periodes van niet-gemotiveerd tijdskrediet worden gelijk-

gesteld voor maximaal 1 jaar. Indien het opgenomen wordt 
in een deeltijdse formule (in de formule 1/5de of halftijdse 
vermindering), zal dit in dagen kunnen worden gerekend;

• periodes van gemotiveerd tijdskrediet (erkend motief: kinde-
ren, zorg of vorming) worden volledig gelijkgesteld.

 � voor landingsbanen:
• periodes van landingsbaan worden voor de leeftijd van 60 jaar 

gelijkgesteld op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar 
(vandaag is dit € 21.754);

• na 60 jaar worden ze gelijkgesteld voor een periode van 1 jaar 
voltijds equivalent (dus 2 jaar voor 1/2de landingsbaan of 5 jaar 
voor een 1/5de landingsbaan) op basis van het laatste loon en 
desgevallend nadien nog op basis van het minimumrecht per 
loopbaanjaar;

• periodes van 4/5de en halftijdse vermindering vanaf 50 jaar voor 
bedrijven in moeilijkheden of herstructureringen worden wel 
volledig gelijkgesteld.-

 A Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je 
60ste. Je krijgt 2 jaar volledige pensioenberekening op 
je vroeger voltijds loon. Voor de andere jaren wordt 
je pensioen slechts berekend op je halftijds loon plus 
de helft van het minimumrecht

 Ô Zijn er grenzen aan het gebruik van tijdskrediet?
Ja, zowel onder het oude regime als onder het nieuwe bestaan er 
een aantal regels en uitzonderingen op het vlak van tijdskrediet. Als 
je werkt in een bedrijf met minder dan 11 werknemers is het akkoord 
van je werkgever vereist.

 � slechts 5% van het personeel heeft gelijktijdig recht op de  
3 formules van tijdskrediet (behoudens afwijking op sector- of 
bedrijfsvlak of via het arbeidsreglement). voor de berekening 
van de drempel wordt echter geen rekening gehouden met 
de werknemers van 55 jaar en ouder die hun prestaties met  
1/5de verminderen;

 � omwille van zwaarwichtige interne of externe redenen kan de 
werkgever beslissen om het recht op tijdskrediet met 6 maanden 
uit te stellen;

 � men moet een bepaalde periode in het bedrijf gewerkt hebben 
(de duur hangt af van het soort tijdskrediet);

 � in bepaalde gevallen kan het recht op tijdskrediet tijdelijk gewij-
zigd of geschorst worden;

 � als een CAO dat voorziet, kunnen bepaalde personeelscatego-
rieën voor de toepassing van het tijdskrediet uitgesloten worden.

 Ô Ben ik beschermd tegen ontslag als ik tijdskrediet 
aanvraag?

Je kan niet worden ontslagen, behalve om dringende redenen of 
een reden die vreemd is aan het tijdskrediet, vanaf het moment 
dat je de schriftelijke aanvraag hebt verstuurd en tot drie maanden 
na het einde van het tijdskrediet. Bij een onrechtmatig ontslag dat 
niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden moet je werkgever 
je een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 6 maanden 
loon. Dit geldt zowel voor wie onder het nieuwe systeem valt als 
wie onder de oude regels blijft vallen.

 Ô Mijn collega heeft besloten tijdskrediet te nemen: 
wordt hij vervangen of betekent dit een grotere 
werklast voor mij? 

Ook hier verandert de regering de spelregels niet voor mensen die 
onder het nieuwe regime vallen. De werkgever is wettelijk gezien 
niet verplicht de werknemer in tijdskrediet te vervangen. In de be-
drijven zijn de vakbonden niettemin bijzonder waakzaam dat het 
tijdskrediet de werkdruk voor de andere werknemers niet verhoogt.

Om de laatste aanpassingen van de regelgeving te kennen, 
raadpleeg onze website www.bbtk.org, onze Memo “Tijdskrediet” 
en uw afdeling.



Werken en zwangerschap

Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je 
geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke 
gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. 
Als toekomstige ouder heb je rechten maar moet je 
ook, net als je werkgever, een aantal regels naleven. 
We zetten alles omtrent werken en zwangerschap 
even op een rijtje.  
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 Ô Wanneer moet ik mijn werkgever op de hoogte 
brengen?

zo snel mogelijk om te genieten van de bescherming tegen ontslag. 
Uiterlijk 7 weken voor de vermoedelijke geboortedatum moet je aan 
de werkgever een medisch attest bezorgen dat de zwangerschap 
bewijst en de vermoedelijke geboortedatum aangeeft. 

 Ô Mag ik tijdens mijn zwangerschap overuren 
presteren?

Neen. Als je zwanger bent (of borstvoeding geeft), mag je geen over-
uren doen, dit wil zeggen langer werken dan 9 uur per dag of langer 
dan de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming.

 Ô Bestaan er werken die verboden zijn als ik  
zwanger ben?

Ja. De wet verbiedt het uitvoeren van werken die je gezondheid 
en die van je kind in gevaar kunnen brengen. Meer bepaald mag 
je niet:

 � blootgesteld worden aan giftige producten;
 � manueel laden en lossen tijdens de 3 laatste maanden van de 
zwangerschap en in de 9de en 10de week na de bevalling;

 � werken in temperaturen boven de 30 graden;
 � manuele grond- en graafwerken verrichten;
 � werken in caissons met samengeperste lucht.

 Ô Wat moet mijn werkgever bijgevolg doen?
vanaf het moment dat je werkgever op de hoogte is van je zwanger-
schap of borstvoeding moet hij:

 � hetzij de arbeidsomstandigheden tijdelijk aanpassen;
 � hetzij een andere werkpost voorzien die in overeenstemming is 
met je toestand;

 � hetzij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opschorten.

 Ô Mag men mij ontslaan tijdens de zwangerschap?
Wanneer je zwanger bent, geniet je een bijzondere bescherming en 
dit mag dus in geen enkel geval aanleiding zijn tot ontslag. De be-
scherming tegen ontslag begint vanaf het ogenblik dat je je werkge-
ver hebt meegedeeld dat je zwanger bent en je zulks kunt bewijzen 
(met een aangetekend schrijven of in het bijzijn van een getuige). 
Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal 
verlof (met inbegrip van de verlengingen).

Je werkgever kan je echter wel ontslaan om dringende redenen die 
vreemd zijn aan je lichamelijke toestand. Wanneer je toch wordt ont-
slagen, kan je dit ontslag betwisten. Je werkgever moet dan bewijzen 
dat er geen verband was met de zwangerschap. De rechtbanken 
aanvaarden doorgaans enkel zwaarwichtige redenen. 

Ook tijdens je ouderschapsverlof geniet je een speciale ontslagbe-
scherming. Die bescherming geldt vanaf het ogenblik dat je je ouder-
schapsverlof aanvraagt tot drie maanden na afloop van het verlof.

Sinds kort hebben ook vaders en meemoeders -de vrouwelijke 
partner van de moeder van het kind- recht op zulke bescherming 
van drie maanden wanneer ze hun ouderschapsverlof opnemen. 

 Ô Hoelang duurt het kraamverlof?
De totale duur van het kraamverlof bedraagt 15 weken (17 weken 
voor een meerling). 

Wat het prenataal verlof betreft, heb je recht op:
 � 5 weken facultatief (die je gedeeltelijk of volledig kan overdragen 
naar het postnataal verlof);

 � 1 week verplicht (als je dit verlof niet opneemt, kan het niet 
worden opgenomen na de geboorte).

Het postnataal verlof anderzijds telt 9 weken verplicht na de geboorte 
(plus de eventuele overdracht van 5 weken prenataal verlof). 

 Ô Verlengen feestdagen mijn zwangerschapsverlof?
Je behoudt het recht op loon voor de feestdagen die binnen de eer-
ste 30 kalenderdagen van je zwangerschapsverlof vallen.

 Ô Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn 
zwangerschap?

Als je ziek wordt vóór de 6 weken prenataal verlof zijn de nor-
male regels van toepassing, ook al heeft je ziekte te maken met je 
zwangerschap (bijvoorbeeld als je risico loopt dat de baby te vroeg 
geboren wordt en je in bed moet blijven). Als je ziek wordt tijdens 
de 6 weken prenataal verlof wordt ambtshalve aangenomen dat je 
met prenataal verlof bent. Deze verlofdagen wegens ziekte worden 
dus afgetrokken van het prenataal verlof, ook al gaat het om een 
simpele griep. 

 Ô Welke formaliteiten moet ik vervullen?
 � zodra je zwanger bent moet je een medisch attest opsturen naar 
je werkgever;

 � bij het begin van het zwangerschapsverlof (ten vroegste 7 weken 
vóór de geboorte):
• je werkgever op de hoogte brengen van de datum waarop je 

wenst te stoppen met werken ingevolge de zwangerschap;
• een medisch attest bezorgen aan het ziekenfonds dat je een 

inlichtingenformulier terugstuurt dat jij en je werkgever moe-
ten invullen. Dit inlichtingenformulier moet je zo snel mogelijk 
terugsturen naar het ziekenfonds: het dient als basis voor het 
uitbetalen van het kraamgeld.
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 � als de verlofperiode plotseling aanvangt (wegens een incident 
in verband met de zwangerschap of als je baby te vroeg geboren 
wordt) moet je onmiddellijk een medisch attest opsturen naar 
je werkgever en naar het ziekenfonds;

 � bij het hervatten van het werk (binnen de 8 dagen na het einde 
van het moederschapsverlof) moet je het ziekenfonds op de 
hoogte brengen van je werkhervatting (je werkgever moet een 
attest afleveren).

 Ô Hoe wordt het kraamgeld berekend?
Tijdens het kraamverlof (15 weken in totaal of 17 weken voor een 
meerling) betaalt het ziekenfonds kraamgeld. voor de eerste 30 
dagen bedraagt het kraamgeld 82% van het niet-geplafonneerd 
bruto dagloon. vanaf de 31ste kalenderdag wordt dit 75% van het 
bruto dagloon. 



Economische werkloosheid

Over economische werkloosheid schreef BBTK een 
Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar 
onze website en klik op Memo “nieuwe wetgeving 
over de economische werkloosheid”
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 Ô Wat is economische werkloosheid?
De werkgever van een onderneming in economische moeilijkheden 
kan een regeling van tijdelijke economische werkloosheid invoeren 
waardoor hij je arbeidsovereenkomst voor een beperkte duur mag 
schorsen en je prestaties tijdelijk kan verminderen.

Wel gelden er strikte voorwaarden. De basisvoorwaarde is natuurlijk 
dat de werkgever op een correcte manier de tijdelijke werkloosheid 
om economische redenen inroept en aangeeft bij de RVA.

Hij zal een daling moeten aantonen van zijn omzetcijfer, of zijn pro-
ductie, of zijn bestellingen van minstens 10% ofwel een tijdelijke 
werkloosheidsgraad van minstens 10% onder de arbeiders moeten 
kennen.

Je zal als werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangen en ook 
een supplement bovenop die uitkering.

 Ô Welke systemen van economische werkloosheid 
bestaan er?

De werkgever heeft de keuze tussen twee regelingen:
 � hij kan de uitvoering van je arbeidsovereenkomst volledig 
schorsen;

 � hij kan een regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste twee 
werkdagen per week doorvoeren.

 Ô Voor hoelang kan de schorsing worden ingevoerd?
Dat zal afhangen van het soort schorsing dat je werkgever zal willen 
invoeren. zo zal een volledige schorsing kunnen worden ingevoerd 
voor maximum 16 weken per kalenderjaar. Voor de regeling van ge-
deeltelijke arbeid kan dat voor maximum 26 weken per kalenderjaar.

Opgelet! Het is mogelijk dat je onder een CAO of ondernemings-
plan valt dat een lager aantal maximum weken voorziet dan we 
hierboven vermeldden!

vooraleer de schorsing kan ingaan, moet je eerst je volledige dagen 
inhaalrust waarop je nog recht hebt ingevolge overuren, zondagsar-
beid of tewerkstelling op een feestdag, uitgeput hebben.

 Ô Wat indien de werkgever de toegelaten 
maximumduur overschrijdt?

Indien de werkgever de werkloosheid laat voortduren tot na de 
toegelaten maximumduur, moet hij loon betalen voor de periode 
die deze datum overschrijdt.

 A De werkgever doet een mededeling van een volledige 
schorsing voor 4 weken. Indien hij de werkloosheid langer 
laat duren, moet hij vanaf de vijfde week loon betalen.

De werkgever zal eveneens loon verschuldigd zijn:
 � indien hij de formaliteiten inzake kennisgeving van de voorziene 
schorsing ten opzichte van de RVA laattijdig verricht: gedurende 
7 dagen;

 � indien hij nalaat de kennisgeving aan de RVA te doen: gedurende 
de periode van de schorsing.

 Ô Moet je werkgever je voorafgaandelijk verwittigen 
als hij je economisch werkloos wil maken?

Je werkgever moet je ten minste 7 dagen vooraf in kennis stellen van 
de volledige schorsing of regeling van gedeeltelijke arbeid die hij gaat 
invoeren. Hij moet dit doen door aanplakking op een goed zichtbare 
plaats in de onderneming of door overhandiging van een geschrift.

De kennisgeving moet vermelden welke regeling op jou van toe-
passing zal zijn: de volledige schorsing of regeling van gedeeltelijke 
arbeid. ze moet ook de periode en de data waarop je werkloos zal 
zijn bevatten.

 Ô Heb je recht op werkloosheidsuitkeringen?
Het antwoord is ja. Wanneer je economisch werkloos wordt, heb 
je onmiddellijk recht op de uitkeringen. Je moet dus niet bewijzen 
dat je reeds een bepaalde periode aan het werk was zoals dat voor 
volledig werklozen wel het geval is.

Tijdens de duur van de werkloosheid moet je aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Je moet onder andere arbeidsgeschikt zijn, in België 
verblijven, je controlekaart bij je houden en correct invullen, slechts 
onder bepaalde voorwaarden een bijberoep uitoefenen, enz…

Aarzel niet je BBTK-afdeling te contacteren voor meer informatie! 
Als je nalaat bepaalde formaliteiten te verrichten, kan je immers je 
recht op uitkeringen verliezen.

 Ô Hoeveel zal je werkloosheidsuitkering bedragen?
De berekening van het bedrag van de uitkering waarop je recht hebt 
zal beïnvloed worden door je loon maar ook door je gezinssituatie.

 � indien je gezinshoofd bent of alleenstaand, dan ontvang je een 
bedrag gelijk aan 75% van je begrensd gemiddeld loon ;

 � indien je samenwonend bent, dan ontvang je een bedrag gelijk 
aan 70% van je geplafonneerde brutoloon.

Op de uitkering wordt een fiscale voorheffing van 18,75% 
ingehouden.

Let op: dat zou fiscaal onvoldoende kunnen zijn. Dat betekent 
dat de rest dus bij je definitieve belastingsafrekening voor dat 
inkomensjaar zal worden verrekend. Het kan met andere woorden 
best zijn dat je aan de belastingen zal moeten bijbetalen. Hou hier 
dus rekening mee om onaangename verrassingen te vermijden.
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 Ô Moet je beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt 
tijdens de periode van economische 
werkloosheid?

Neen, dat moet je niet. Als economisch werkloze zal je vrijgesteld zijn 
van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en je 
zal ook niet beschikbaar hoeven te zijn voor de algemene arbeids-
markt. Je bent dus niet verplicht in te gaan op werkaanbiedingen die 
je zou krijgen van bijvoorbeeld de VDAB, de FOREM, Actiris of het 
arbeitsamt.

 Ô Heb je recht op een aanvullende vergoeding?
voor elke niet-gewerkte dag moet de werkgever je een bepaald 
bedrag betalen. Het bedrag wordt vastgelegd in de CAO of het 
ondernemingsplan dat de economische werkloosheid invoert. Dat 
supplement komt bovenop de werkloosheidsuitkering.

Het moet minstens even hoog zijn als wat de werkgever betaalt aan 
de eventuele economisch werkloze arbeiders. Bij afwezigheid van 
CAO moet het bedrag van dit supplement bovendien minstens € 5 
per werkloosheidsdag bedragen. De commissie «ondernemingsplan-
nen» kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag 
van het supplement voorzien in het ondernemingsplan maar deze 
kan nooit minder dan € 2 bedragen!

Deze vergoeding is vrijgesteld van RSz-bijdragen en inhoudingen. ze 
is wel onderworpen aan fiscale voorheffing.

 Ô Wat indien je arbeidsongeschikt bent of indien er een 
feestdag valt tijdens de economische werkloosheid?

Je zal geen recht hebben op een uitkering voor de dagen waarop 
je arbeidsongeschikt bent. Je zal voor deze dagen recht hebben op 
gewaarborgd loon. Of je zal recht hebben op een ziekte-uitkering 
(indien je in regel bent met de ziekteverzekering).

Je zal ook geen recht hebben op een uitkering voor feestdagen ge-
legen in een periode van economische werkloosheid. Wanneer een 
feestdag samen valt met een periode van economische werkloos-
heid, zal de werkgever deze feestdag normaal moeten uitbetalen. 
voor deze dagen heb je dus recht op loon.

 Ô Wat indien je werkgever de schorsingsregeling 
wijzigt of wenst stop te zetten?

Indien je werkgever overgaat van een regeling van gedeeltelijke 
arbeid naar volledige schorsing, of indien hij het oorspronkelijk 
voorziene aantal schorsingsdagen verhoogt, dan moet hij je hiervan 
ten minste 7 dagen op voorhand in kennis stellen.

Anders is het wanneer je werkgever beslist om het oorspronkelijk 
aantal geplande dagen economische werkloosheid te verminderen 
en je vroeger dan gepland terug te roepen naar het bedrijf. De wet 

biedt hier geen uitkomst. Deze legt immers geen minimumtermij-
nen vast tussen het moment van de aankondiging en de effectieve 
aanvang van het werk.

vraag daarom steeds na bij je BBTK-afgevaardigde of de manier hoe 
die terugroeping dient te gebeuren niet geregeld wordt op onder-
nemingsvlak of in een sector-CAO.

Let op! Als je een tijdens een periode van economische 
werkloosheid niet bereikbaar bent voor de werkgever, geldt dit 
niet als een ongerechtvaardigde afwezigheid. Tijdens deze periode 
sta je immers niet meer ter beschikking van je werkgever

 Ô Kan je arbeidsovereenkomst worden stopgezet?
Tijdens de volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsover-
eenkomst, kan je zelf het contract beëindigen, zonder dat je een 
opzegtermijn moet respecteren. Als je al een opzegtermijn aan het 
presteren bent, dan loopt deze verder tijdens de schorsing.

Ook de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, hij moet 
echter de normale opzegtermijnen respecteren. Had de werkgever 
reeds vóór de schorsing de arbeidsovereenkomst opgezegd, dan 
loopt de opzegtermijn niet door tijdens de schorsing.

 Ô Zal het feit dat je economisch werkloos bent 
geweest invloed hebben op het opbouwen van 
bepaalde van je rechten zoals het opbouwen 
van je pensioen, het nemen van tijdskrediet op je 
vakantiegeld, …?

De economische werkloosheid heeft tot gevolg dat je een aantal 
uren of dagen per week minder werkt. Deze “minuren” hebben in 
principe tot gevolg dat je op arbeidsrechtelijk vlak en op het vlak van 
de sociale zekerheid minder rechten opbouwt.

Aangezien het niet de bedoeling is dat jij als werknemer wordt ge-
sanctioneerd voor de financiële en economische moeilijkheden die 
je bedrijf heeft, zal er in een aantal gelijkstellingen worden voorzien. 
Met als bedoeling dat je je rechten behoudt.

Zo blijf je je statuut van voltijdse of deeltijdse werknemer behouden 
dat van toepassing was voor de maatregel. Je zal geen vakantierech-
ten verliezen, je rechten in het geval van ongeval of beroepsziekte 
blijven behouden en de periodes dat je economisch werkloos bent 
zullen ook geen invloed hebben op het recht op tijdskrediet of op 
het opbouwen van je pensioenrechten.

Neem contact met je BBTK-afdeling hierover. Het kan immers zijn 
dat bijvoorbeeld ook op het vlak van o.a. je groepsverzekering of 
eindejaarspremie een en ander sectoraal geregeld is.



Deeltijds werken

Sinds het einde van de jaren ’70 nam deeltijds 
werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving 
voorziet in speciale regels om te voorkomen dat 
deeltijdse werknemers worden benadeeld. 
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 Ô De arbeidsovereenkomst
Wat is een deeltijdse overeenkomst?
In het arbeidsrecht is een deeltijdse overeenkomst een arbeids-
overeenkomst met een kortere arbeidsduur in vergelijking met een 
voltijdse overeenkomst.

Moet ik een schriftelijke overeenkomst hebben?
Een deeltijdse overeenkomst moet altijd op papier staan, ten laatste 
op de eerste dag dat je begint te werken. Een kopie of een uittreksel 
van de overeenkomst moet bewaard worden op de plaats waar het 
arbeidsreglement zich bevindt.

Welke vermeldingen zijn verplicht?
In je arbeidsovereenkomst moeten naast de gewone bepalingen zoals 
het proefbeding, de betaalwijze, … de volgende zaken vermeld worden : 

 � het deeltijdse arbeidsstelsel (dit is de arbeidsduur per week). Dat 
stelsel kan een vast of een variabel stelsel zijn;

 � het overeengekomen uurrooster (de uitsplitsing van de arbeids-
dagen en arbeidsuren over een week of over een cyclus van 
meerdere weken). Je uurrooster kan vast of variabel zijn.

Bestaan er verschillende soorten deeltijdse arbeids-overeen-
komsten?
Er bestaan  vier mogelijke overeenkomsten:

 � overeenkomsten met vaste werkregeling en vast uurrooster voor 
elke week;

 � overeenkomst met vaste werkregeling en vast uurrooster over 
meer dan een week;

 � overeenkomst met vaste werkregeling en variabel uurrooster;
 � overeenkomst met variabele werkregeling en variabele arbeidsduur. 

Alle uurroosters moeten opgenomen zijn in het arbeidsreglement. 
Als je een variabel uurrooster hebt moet je werkgever dit minstens 
5 werkdagen op voorhand geven.

Er bestaan beperkingen aan wat mag: je mag op één dag niet min-
der dan drie uur werken. Dat is om te vermijden dat je een lange 
verplaatsing moet doen, voor weinig werk. Ook mag je wekelijkse 
arbeidsduur niet korter zijn dan een derde van de voltijdse arbeids-
duur in je sector of onderneming.

 Ô Bijkomende uren
Ik werk meer uren dan voorzien in mijn arbeids-overeen-
komst. Kan de werkgever dat opleggen? 
Je werkgever kan je vragen bijkomende uren te presteren, maar hij 
kan je dit niet opleggen – je akkoord is vereist.

Bij deeltijds werk maakt men een onderscheid tussen “bijkomende 
uren” en “overuren”.

Bijkomende uren zijn de uren die je als deeltijdse werknemer werkt 
bovenop de conventionele arbeidsduur, zonder dat deze evenwel 

de bij wet of CAO vastgelegde normale maximale arbeidsduur mag 
overschrijden.

Overuren zijn de uren die je werkt bovenop 9 uur per dag of 40 uur 
per week, of lagere grenzen die bij CAO zijn vastgelegd, ook al werd 
deze niet bij KB algemeen verbindend verklaard.

In bepaalde gevallen kan je hiervoor extra loon of inhaalrust krijgen. 
Die regels zijn ingewikkeld. Informeer je grondig! Vraagje? De BBTK 
staat klaar om je te helpen…

 Ô Loon
Je ontvangt hetzelfde loon als een voltijdse werknemer met dezelfde 
functie in dezelfde categorie, maar dan volgens de verhouding in het 
aantal uren dat je werkt. Alle regels zijn ook voor jou van toepassing 
(inclusief het minimumloon, andere voordelen, ...).

 Ô Opzegging – einde contract
Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode?
De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

Kan ik tijdens de opzeggingstermijn afwezig zijn? 
Ja, je hebt het recht om afwezig te zijn tijdens de opzeggingstermijn 
om ander werk te zoeken, maar wel in verhouding tot het aantal 
uren dat je werkt.

 Ô Vakantie en feestdagen
Heb ik recht op jaarlijkse vakantie als ik deeltijds werk?
Uiteraard. Het principe is hetzelfde als bij voltijdse werknemers. De va-
kantie wordt berekend in verhouding tot hoeveel je het jaar voordien 
hebt gewerkt. Het is namelijk tijdens het jaar voordien dat je de rechten 
opbouwt voor het jaar erop (zie hoofdstuk jaarlijkse vakantie).

Een feestdag valt op een dag waarop ik niet werk…  
Krijg ik die terug?
De algemene regel is dezelfde als bij voltijdse werknemers. Als de feestdag 
op een gewone werkdag valt, moet je niet werken. valt de feestdag samen 
met een zondag of een dag waarop ook de voltijdse werknemers niet 
moeten werken, heb je recht op een vervangdag. En als je toch moet 
werken, heb je recht op inhaalrust. Je krijgt een vervangingsdag.

De algemene regel is dat die vervangingsdag wordt toegekend op de 
eerste werkdag na de feestdag. Er kan in je bedrijf ook een afspraak 
zijn om die dag te laten vallen op een ander moment, bijvoorbeeld 
om een “brug” te maken. Voorziet je deeltijds uurrooster dat je die 
dag niet moet werken… ben je de vervangingsdag kwijt.

Heb ik als deeltijdse werknemer recht op klein verlet?
Verlofdagen voor “klein verlet” zijn verlofdagen die toegestaan wor-
den (zonder loonverlies) voorbepaalde redenen (huwelijk, overlijden 
in de naaste familie, ...). zie hiervoor ook eerder in de brochure. Je 
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hebt in principe dezelfde rechten als een voltijdse werknemer maar 
je moet rekening houden met de volgende regels:

 � als het klein verlet op een bepaalde dag moet worden genomen, 
heb je recht op betaling indien de gebeurtenis samenvalt met een 
dag waarop je normaal had moeten werken;

 � als de dagen naar keuze over een bepaalde periode kunnen 
worden genomen, kan je de dagen kiezen zodat ze samenvallen 
met dagen waarop je normaal moet werken. Anders word je voor 
deze dagen niet betaald (geen vermindering in verhouding tot de 
gepresteerde deeltijdse arbeid).

Krijg ik voorrang bij aanwerving voor een voltijdse  
betrekking in mijn onderneming?
Als je deeltijds werkt krijg je voorrang bij een openstaande, gelijkaar-
dige betrekking met meer uren als je in aanmerking komt. Je moet 
dit wel schriftelijk aanvragen. 

De vlinderregering heeft maatregelen voorzien die betrekking heb-
ben op deeltijds werk.

Enerzijds wil men de kwaliteit van de werkgelegenheid bevorderen. 
Daartoe zou de reglementaire bepaling die voorziet dat voorrang 
moet worden gegeven aan de vrijwillige uitbreiding van de werkuren 
van deeltijdse werknemers effectief moeten worden toegepast. In 
overleg met de sociale partners zou de regel van de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten van toepassing worden op de aanhangsels 
bij de arbeidsovereenkomsten die een wijziging van de arbeidsduur 
beogen, en dit vanaf 4 opeenvolgende aanhangsels.

Anderzijds zou de regering, na overleg met de sociale partners, 
maatregelen treffen om de regelgeving inzake tijdelijk werk, deeltijds 
werk en overuren te vereenvoudigen en te moderniseren.



Het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag

vanaf 1 januari 2012 wordt het zogenaamde 
brugpensioen vervangen door het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Een 
bruggepensioneerde wordt dus een werkloze met 
bedrijfstoeslag.
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 Ô Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 � je moet ontslagen worden. zo zal het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag bijvoorbeeld niet worden toegekend als je 
zelf ontslag neemt, als een arbeidsovereenkomst van bepaalde 
duur beëindigd wordt of wanneer je ontslagen wordt wegens 
overmacht omwille van medische redenen;

 � je moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen;
 � je moet voldoen aan alle voorwaarden voorzien in een CAO ge-
sloten in de NAR (CAO nr. 17), op sector- of bedrijfsvlak;

 � in geval van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten 
gevolge van een collectief ontslag, moet je je in een tewerkstel-
lingscel inschrijven (behoudens uitzonderingen).

Algemene regel – CAO nr. 17
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds 
CAO’s die werden gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012 of 
die werden gesloten na 31 december 2011 maar een ononderbroken 
verlenging uitmaken van een CAO die werd gesloten en neergelegd 
vóór 1 januari 2012, en anderzijds CAO’s die na 1 januari 2012 voor 
het eerst werden gesloten.

Lopende + hernieuwde CAO’s
De beroepsloopbaan wordt als volgt geleidelijk verhoogd:

Jaar 2012-2014 2015 2016 2017> 2024
Man 60/35 60/40 60/40 60/40 60/40

vrouw 60/28 60/31 60/32 60/33> 60/40

De situatie zal dus pas veranderen vanaf 1 januari 2015.

Nieuwe CAO’s
Vanaf 1/01/2012 kan brugpensioen op 60 jaar mits een loopbaan van 
40 jaar. Dit is zo voor zowel vrouwen als mannen.

Stelsel op 58 jaar (lange loopbaan)
Net als in het algemene stelsel (CAO nr. 17) hangt het er van af of 
je onder een nieuwe CAO valt of onder een lopende/hernieuwde 
(zie hierboven).

Lopende + hernieuwde CAO’s
De beroepsloopbaan wordt als volgt geleidelijk verhoogd:

Jaar 2012-2013 2014 2015 2016 2017
Man 58/38 58/38 60/40 60/40 60/40

vrouw 58/35 58/38 60/38 60/39 60/40

De werknemer die in 2014 op 58 jaar in het stelsel met bedrijfstoe-
slag kan stappen maar beslist om aan het werk te blijven en zijn recht 

op dit stelsel uit te stellen, kan hier later nog gebruik van maken 
aan dezelfde voorwaarden (d.w.z. de voorwaarden geldig in 2014). 
Dit geldt eveneens voor de werknemers wier opzegtermijn werd 
opgeschort (ziekte, jaarlijkse vakantie) en die afloopt in 2015. Deze 
werknemers zullen in het stelsel met bedrijfstoeslag kunnen stappen 
aan dezelfde voorwaarden als in 2014. 

Nieuwe CAO’s 
De leeftijd en de beroepsloopbaan worden als volgt onmiddellijk 
verhoogd:

Jaar 2012-2013 2014 2015
Man 60/40 60/40 60/40

vrouw 60/35 60/38 60/40

Stelsel op 58 jaar (zware beroepen)
De leeftijd voor toegang tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag 
blijft behouden op 58 jaar voor de werknemers die een beroepsloop-
baan van 35 jaar kunnen bewijzen en die tewerkgesteld waren in een 
zwaar beroep (hetzij 5 jaar in de loop van de 10 jaar voorafgaand 
aan het einde van het contract, hetzij 7 jaar in de loop van de 15 jaar 
voorafgaand aan het einde van het contract).

Het begrip “zwaar beroep” wordt bepaald door een koninklijk besluit 
en dient te worden begrepen als : 

 � werk in opeenvolgende ploegen ;
 � werk in onderbroken diensten ;
 � werk in een ploegenstelsel dat nachtprestaties omvat en andere 
vormen van werk die nachtprestaties omvatten (CAO nr. 46).

Werkloosheid met bedrijfstoeslag na 40 jaar loopbaan  
vanaf 56 jaar 
De werknemers zullen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfs-
toeslag kunnen stappen zodra ze een loopbaan van 40 jaar hebben. 
Bijgevolg zullen werknemers die op 16-jarige leeftijd zijn beginnen 
werken in dit stelsel kunnen stappen op 56 jaar, diegenen die op 17 
jaar zijn begonnen kunnen hierin stappen op 57 jaar, diegenen die op 
18 jaar zijn begonnen zullen op 58 jaar kunnen instappen enz.

Dit stelsel is niet langer onderworpen aan het IPA. Het geldt zeker tot  
31/12/2015.

Met het IPA verbonden afwijkende stelsels
De volgende stelsels blijven vanaf 2012 van toepassing:

 � stelsel van CAO nr. 91 op 58 jaar met 35 jaar beroepsverleden 
voor de werknemer met een erkenning als mindervalide of met 
zware medische problemen ;

 � stelsel op 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden voor de werk-
nemer met minstens 20 jaar nachtarbeid of die niet in staat is 
om zijn beroepsactiviteiten in het paritair comité van de bouw  
(PC 124) voort te zetten.
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Na 2012 kunnen deze brugpensioenstelsels nog worden verlengd in 
het kader van het IPA. Als er geen IPA is, kunnen ze eventueel nog op 
basis van een regeringsbeslissing worden verlengd.

Vroegere CAO’s (metaal, glas, textiel, stedelijk en gewestelijk 
vervoer)
Voor de vroegere CAO’s (metaal, glas, textiel, stedelijk en gewestelijk 
vervoer) is een verlenging in 2013-2014 mogelijk maar de leeftijd 
wordt 57 jaar. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijd 60 jaar met een 
loopbaanvoorwaarde van 40 jaar.

Mijn bedrijf herstructureert. Hoe zit het dan met het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag? 
Bij een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering wijken de 
regels rond het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag af. 

Bedrijven in herstructurering
In 2012 zijn onderstaande regels van toepassing:

Bedrijven erkend als bedrijf in herstructurering  
met collectief ontslag

Minimum- 
leeftijd

52 jaar: collectief ontslag van min. 20% van het personeel
55 jaar: collectief ontslag van min. 10% van het personeel

Beroeps- 
verleden

20 jaar of 10 jaar in de sector

voorwaarden Einde van de periode van de verbrekingsvergoeding moet 
vallen binnen de periode van de erkenning. voor dit 

stelsel is inschrijving in de tewerkstellingscel gedurende  
6 maanden vereist (behoudens uitzonderingen)

Vanaf 1 januari 2013 wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht op voor-
waarde dat de erkenningsperiode ingaat na 31 december 2012.

Eén uitzondering: indien het collectief ontslag minstens 20% van de 
werknemers van het bedrijf treft, en alle werknemers betreft van 
een TBE (technische bedrijfseenheid) of van een volledig activitei-
tensegment waarvan het bestaan sinds minstens 2 jaar bewezen is, 
worden de maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden toegepast.

De begrippen “volledig activiteitensegment” en “minstens 2 jaar” 
zullen worden bepaald in een KB overlegd in de Ministerraad na 
advies van de NAR.

Bedrijven in moeilijkheden
Voor deze bedrijven wordt de leeftijd als volgt verhoogd, naargelang 
van de datum van het begin van de erkenningsperiode

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leeftijd 52 jaar 52 ½ 

jaar
53 jaar 53 ½ 

jaar
54 jaar 54 ½ 

jaar
55 jaar

Wat het beroepsverleden betreft, moet je ofwel 10 jaar beroeps-
loopbaan in de sector, ofwel 20 jaar beroepsloopbaan als werkne-
mer in loondienst bewijzen.

In geval van erkenning als zijnde in moeilijkheden en ten gevolge 
van een collectief ontslag moet je de vereiste leeftijd bereikt heb-
ben uiterlijk op de datum van de aankondiging van het collectief 
ontslag; in de overige gevallen, uiterlijk op de laatste dag van je 
arbeidsovereenkomst. 

Als je hier dus mee geconfronteerd wordt: stap naar de BBTK.

Welke vergoeding krijg ik als werkloze met bedrijfstoeslag?
Je hebt recht op werkloosheidsuitkeringen ten belope van 60% van 
je laatste brutoloon (dat begrensd wordt op € 2.370,76). 

Je hebt ook recht op een aanvullende vergoeding. Het bedrag van 
deze vergoeding is minstens gelijk aan de helft van het verschil 
tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen. Een 
sector- of bedrijfs-CAO kan een hoger bedrag voorzien. 

Om de laatste aanpassingen van de regelgeving te kennen, 
raadpleeg onze website www.bbtk.org, onze Memo ”Het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Brugpensioen)” en uw 
afdeling.

Ik werk deeltijds. Kan ik in het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag stappen? 
Dat kan, maar wie lange periodes deeltijds heeft gewerkt, komt 
vaak niet aan de vereiste beroepsloopbaan om recht te hebben op 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. En dat geldt nu 
nog méér sinds de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden verstrengd 
zijn.  

Kan ik ook halftijds op brugpensioen gaan en dus wat minder 
uren werken?
Vanaf 1 januari 2012 eindigt het stelsel van halftijds brugpensioen. 
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Er zijn echter nog twee categorieën van werknemers die het stelsel 
kunnen verderzetten of aanvatten:

 � diegenen die de voordelen van het stelsel genieten op 
31/12/2011 kunnen de regeling verder uitputten tot het 
einde. In de praktijk betekent dat tot ze het werk opnieuw 
voltijds zouden hervatten of tot het einde van de lopende 
arbeidsovereenkomst;

 � diegenen die de voordelen van het stelsel nog niet genieten op 
31/12/2011, maar een schriftelijk akkoord met de werkgever 
hebben gesloten vóór 28/11/2011 in het kader van het halftijds 
brugpensioen, kunnen de regeling nog aanvatten, maar dit dient 
wél te gebeuren vóór 01/04/2012.

Mag ik als werkloze met bedrijfstoeslag nog werken? 
De toegelaten activiteiten voor nieuwe bruggepensioneerden moe-
ten voldoen aan zeer strenge voorwaarden.

Als je een beroepsactiviteit hervat bij een nieuwe werkgever, blijf je 
tijdens de werkhervatting je aanvullende vergoeding ontvangen. Je 
mag die dus cumuleren met je nieuwe loon. 

Moet mijn werkgever me vervangen als ik in een stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag stap? 
Je werkgever moet je vervangen tot de leeftijd van 62 jaar (behalve 
in de bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden).

voor de gelijkstellingen inzake brugpensioenen verwijzen we naar 
hoofdstuk wettelijk pensioen.



Einde van de overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van 
vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan 
alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval 
van overmacht of om dringende redenen. Als je 
werkgever je toch ontslaat, heb je recht op een 
opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding.

We geven hier de belangrijkste vragen mee, maar 
kunnen onmogelijk volledig zijn. Stap dus zeker met je 
vragen naar de BBTK, of neem een kijkje op onze site.
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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”.

 Ô Mag ik in overleg met mijn werkgever een einde 
stellen aan de arbeidsovereenkomst?

Ja. We raden je aan dat wel in een geschreven overeenkomst vast 
te leggen. Denk eraan dat je in dat geval geen recht hebt op een 
opzeggingsvergoeding, tenzij dit overeengekomen is.

Deze mogelijkheid is interessant indien je ander werk hebt gevonden 
en snel beschikbaar wilt zijn. Je kan je overstap organiseren zonder 
een verbrekingsvergoeding te moeten betalen. Ook de werkgever 
heeft geen enkel belang een gedemotiveerde werknemer in dienst 
te houden. 

Pas wel op: het beëindigen van een arbeidsovereenkomst “in 
der minne” of met “wederzijds akkoord” wordt door sommige 
werkgevers misbruikt om je geen opzeggingsvergoeding te 
moeten betalen. Niet alleen ben je dat dan kwijt, maar je verliest 
ook je recht op werkloosheidsuitkeringen. 

 Ô Kan mijn werkgever mij ontslaan zonder reden op te 
geven?

Ja. Jij kan dat trouwens ook. Maar een aantal regels en formaliteiten 
moeten toch gerespecteerd worden.

 Ô Welke regels moet mijn werkgever volgen?
Een contract van onbepaalde duur mag slechts worden verbroken 
als bepaalde regels worden gevolgd. Er moet ook een zogenaamde 
“opzeggingstermijn” worden nageleefd. Wanneer de werkgever een 
werknemer wil ontslaan, moet dat schriftelijk gebeuren. De ingangs-
datum en de duur van de opzeggingstermijn moeten vermeld zijn. 
Het moet aangetekend worden verstuurd, of een deurwaarder moet 
het bezorgen. Dit noemt men de “opzegging”.

Als een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd telt deze opzeg-
ging niet.

Een opzegging door je werkgever mag niet meer van hand tot hand 
worden gegeven. Als je zelf opzegt kan het nog wel, maar vergeet 
dan niet een gedateerd en getekend ontvangstbewijs te vragen.

 Ô Wanneer begint mijn opzeggingstermijn te lopen?
Als je als bediende werkt begint de opzeggingstermijn te lopen vanaf 
de eerste dag van de maand nadat je de opzegging gekregen hebt. 
Kijk de datum van de verzending van het aangetekend schrijven 

zeker na, want daar moeten drie werkdagen worden bijgeteld. Als 
de brief op 30 januari wordt verstuurd, begint de opzeggingstermijn 
dus pas vanaf 1 maart te lopen.

Als arbeider begint de opzeggingstermijn de eerste maandag die 
volgt op de dag van de betekening. Ook hier moet je werkgever 
rekening houden met 3 werkdagen na de verzendingsdatum.

Tijdens de opzeggingstermijn wordt je loon doorbetaald. Je werk-
gever kan je dus perfect vragen tijdens de opzeggingstermijn te 
blijven werken. In de praktijk hoef je tijdens die periode soms geen 
werk te presteren. Dan krijg je nog steeds je loon uitbetaald voor 
het aantal maanden dat in je situatie van toepassing is, in de vorm 
van een verbrekingsvergoeding. Let wel, je hebt pas recht op een 
werkloosheidsuitkering na het aflopen van de opzeggingsperiode, 
of je die nu moet presteren of niet.

 Ô In welke situaties is de werknemer beschermd tegen 
ontslag?

Er zijn heel wat situaties waarin je als werknemer beschermd bent 
tegen ontslag. Bijvoorbeeld in geval van zwangerschap of als je in 
een periode van tijdskrediet zit…  Ook voor werknemers die een 
bepaalde functie uitoefenen (ze zijn preventieadviseur of hebben 
een syndicaal mandaat) zijn er beschermende regels voorzien. Dat 
zijn er te veel om hier op te sommen.

Van belang is te weten dat een werkgever in ons land bijna altijd kan 
overgaan tot ontslag, ook bij werknemers van beschermde categorieën. 
Daartegenover staat dat de werkgever een extra schadevergoeding 
moet voorzien, bovenop de ‘normale’ opzeggingsvergoeding. Die 
schadevergoedingen lopen voor sommige werknemers hoog op. Als 
je geconfronteerd wordt met ontslag en je meent in een beschermde 
situatie te zitten, stap dus zeker naar de BBTK.

 Ô Kan mijn opzeggingstermijn worden opgeschort?
Wanneer je werkgever heeft opgezegd, kan de opzegging worden 
opgeschort. Dat betekent dat de opzeggingstermijn wordt verlengd 
met de tijd van de schorsing. Bijvoorbeeld als je tijdens de opzeg-
gingsperiode vakantie neemt of als je arbeidsongeschikt bent (ziekte 
of ongeval). Wanneer je zelf ontslag geeft, wordt de opzeggingster-
mijn niet opgeschort.

 Ô Mag ik een arbeidsovereenkomst van bepaalde 
duur verbreken?

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaar, 
kan je in principe niet eenzijdig verbreken. Enkel bij een ontslag om 
dringende redenen of bij wederzijdse toestemming is dit mogelijk. 
Diegene die de arbeidsovereenkomst verbreekt, moet een schade-
vergoeding betalen…
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 Ô Welke opzeggingsperiode is van toepassing bij een 
ontslag tijdens de proefperiode?

Als bediende moeten beide partijen een opzeggingstermijn van  
zeven dagen respecteren. Een opzegging gegeven tijdens de  
1ste maand eindigt ten vroegste de laatste dag van de eerste maand.

 Ô Wat is een “dringende reden”?
Er is sprake van een dringende reden als de tegenpartij een ernstige 
tekortkoming heeft begaan waardoor elke samenwerking onmiddel-
lijk en definitief onmogelijk wordt.

In laatste instantie is het de rechtbank die oordeelt of er sprake is van 
een dringende reden. Je moet je in geen geval laten imponeren door 
werkgevers die in het arbeidsreglement een hele reeks zogenaamde 
“dringende redenen” voorzien. Er zijn ook heel wat specifieke regels 
die het misbruik van het ontslag wegens dringende reden moeten 
voorkomen. Aarzel dus niet om meteen je vakbondsafgevaardigde 
of de juridische dienst van je BBTK-afdeling te contacteren als je 
hiermee wordt geconfronteerd.

 Ô Op welke opzeggingsperiode heb ik recht als mijn 
werkgever mij ontslaat?

Welke is de geldende reglementering voor de bestaande con-
tracten 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).

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 anciën-
niteit, 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 
de volgende pagina.
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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 opzegtermijn 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

Minimum-
termijnen

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

Welke is de geldende reglementering voor de contracten 
gesloten vanaf 1 januari 2012?
De nieuwe reglementering geldt voor alle bedienden die een ar-
beidsovereenkomst 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.

 A 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 gebon-
den waren door een andere arbeidsovereenkomst, zijn de nieuwe 
regels slechts van toepassing indien er tussen de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten een onderbreking van meer dan 7 kalen-
derdagen is.

 A 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 anciën-
niteit 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 opzeg-
termijn 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.

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 kalen-
derdagen. voor de opzegtermijnen die door de werkgever worden 
betekend vanaf 1 januari 2014 gaat het om 29 kalenderdagen per be-
gonnen jaar anciënniteit met een minimum van 91 kalenderdagen.

Dit zijn vaste termijnen. In tegenstelling tot vroeger is de onderhan-
deling van een “conventionele” opzegtermijn niet langer automa-
tisch (het is geen recht meer). De aanhangigmaking bij een rechter 
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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 bediendeOpzegging 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 opzegter-
mijnen 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 dag-
loon. 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 arbeidsover-
eenkomst werden verworven (bijvoorbeeld privégebruik van een be-
drijfswagen, ter beschik  kingstelling van een GSM voor privégebruik, 
gebruik van een PC of internetverbinding die gratis door de werk-
gever 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 hier-
van een gemiddelde berekend over de 12 voorafgaande maanden.

Tewerkstelling als uitzendkracht vóór indiensttreding
De wet voorziet een nieuwigheid, nl. de meerekening van de  
anciënniteit verworven door de uitzendkracht die nadien werkne-
mer 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.

 A 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.

 Ô 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.
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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 be-
diende ongewijzigd blijft maar dat zijn nettoloon stijgt.

Vanaf 01/01/2012 bedraagt de vrijstelling € 425 (geïndexeerd be-
drag +/- € 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.

 A 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 over-
eenkomsten op 31/12/2011 als voor de overeenkomsten die vanaf 
01/01/2012 worden gesloten.



Outplacement

Outplacement is een geheel van begeleidende 
diensten en adviezen die in opdracht van een 
werkgever worden verleend, individueel of in 
groep. Het moet een werknemer in staat stellen 
zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een 
nieuwe betrekking te vinden of een zelfstandige 
beroepsbezigheid uit te oefenen.
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 Ô Wat is outplacement (of beroepsomschakeling)?
Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen 
die in opdracht van een werkgever worden verleend, individueel of 
in groep. Het moet een werknemer in staat stellen zelf binnen een 
zo kort mogelijke termijn een nieuwe betrekking te vinden of een 
zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen.

De individuele of collectieve begeleiding van ontslagen medewer-
kers is wettelijk geregeld:

 � outplacement op vrijwillige basis: CAO 51 schrijft de regels voor 
met betrekking tot outplacement dat je vrijwillig kan aanbieden 
aan een ontslagen werknemer;

 � verplicht outplacement: CAO 82 bis beschrijft een verplichte out-
placementbegeleiding voor werknemers van 45 jaar of ouder, die 
minimum één jaar anciënniteit hebben;

 � verplicht outplacement bij herstructureringen van bedrijven:  
in dit geval moet outplacement aan àlle medewerkers worden 
aangeboden, ongeacht hun leeftijd en anciënniteit (behalve voor 
medewerkers met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, hier-
voor wordt een vrijwillig outplacement voorzien).

 Ô Welke diensten moeten worden verstrekt in het 
kader van outplacement?

De opdracht tot outplacement houdt onder meer in dat één of 
meerdere van volgende diensten worden verstrekt:

 � psychologische omkadering;
 � de opstelling van een persoonlijke balans en/of hulp bij het op-
stellen van een plan om werk te zoeken en de uitvoering ervan;

 � begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst;

 � begeleiding  bij de inschakeling in het  nieuwe arbeidsmilieu;
 � logistieke en administratieve hulp.

 Ô Outplacement op vrijwillige basis. Welke zijn de 
spelregels? (CAO 51)

CAO 51 beschrijft het “vrijwillig” outplacement.  De werkgever kan 
zelf beslissen om al dan niet outplacement aan te bieden aan een 
ontslagen werknemer die jonger is dan 45 jaar. 

 Ô Welke verplichting heeft de werkgever?
Indien een werkgever van plan is om gebruik te maken van outplace-
ment in zijn bedrijf, dan is hij verplicht om de werknemersvertegenwoor-
digers hierover op voorhand in te lichten en te raadplegen, hetzij via een 
persoonlijk contact, hetzij via de ondernemingsraad, indien er één is. 
Deze raadpleging betreft de manier waarop aan outplacement zal ge-
daan worden in het bedrijf. Ze houdt niet in dat er individuele informatie 
verstrekt wordt over de betrokken werknemers.

 Ô Instemming van de werknemer
Outplacement kan enkel als je schriftelijk je toestemming geeft. Dit 
geschrift vermeldt een aantal specifieke punten, zoals het begin van 
de opdracht, de naam van het betrokken bureau, het programma 

van de werknemer tijdens de procedure en de kostprijs voor de 
werkgever. In tegenstelling tot de werknemers ouder dan 45 jaar, 
ben je niet verplicht een outplacementprocedure te volgen.

 A In de arbeidsovereenkomst kan voorzien worden dat 
je, in geval van ontslag, recht hebt op outplacement. 
Je kan echter  niet verplicht worden. Je zal, bij 
ontslag moeten beslissen of je gebruik maakt van dit 
recht of niet.

 Ô Individueel onderhoud en mogelijke bijstand
Op verzoek van de werknemer aan wie outplacement wordt aange-
boden, heeft er een onderhoud plaats met de werkgever.

Opgelet! Je kan je tijdens dit onderhoud laten bijstaan door je 
vakbondsafgevaardigde. 

 Ô Wie zal het outplacement betalen?
De kostprijs van outplacement is voor rekening van de individuele 
werkgever die daartoe de opdracht geeft. Dit betekent ook dat de 
prijs van outplacement nooit ten laste van de werknemer kan wor-
den gelegd.

 Ô Hoe lang duurt het outplacement?
Het outplacementkantoor moet er zich toe verbinden de outplacement-
opdracht voort te zetten tot de werknemer een nieuwe betrekking heeft 
gevonden. De duur van de opdracht is nochtans beperkt tot twee jaar 
nadat de begeleiding een aanvang heeft genomen.

 A Als je gedurende 1 jaar outplacementbegeleiding hebt 
genoten en vervolgens negen maanden bij een nieuwe 
werkgever tewerk gesteld bent, zal, wanneer je wordt 
ontslagen, recht hebben op het saldo van de duur van 
de outplacementopdracht ten belope van 1 jaar.

 A Meestal zal de werkgever deze verplichting op 
zich nemen bij de onderhandeling van de ontslag-
modaliteiten van de werknemer. Bij herstructureringen 
zal ook vaak het recht op individueel of collectief 
outplacement door ons worden afgedwongen voor de 
werknemers die ontslagen zijn.

 Ô Verplicht outplacement voor werknemers ouder 
dan 45 jaar. Welke zijn de spelregels? (CAO 82)

In uitvoering van het Generatiepact en het Interprofessioneel 
Akkoord 2007-2008  zijn maatregelen genomen inzake outplace-
mentbegeleiding van ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder. 
zij zullen voortaan verplicht outplacement moeten volgen. 
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Wie komt in aanmerking?
Als je voldoet aan de hieronder opgesomde voorwaarden ben je 
verplicht om elk voorstel van outplacement dat je werkgever je doet 
te aanvaarden op straffe van sanctie (schorsing van de werkloosheids-
uitkeringen). Als je werkgever je niet uit eigen beweging outplacement 
aanbiedt, ben je verplicht er hem om te vragen.

Werknemers die aan de volgende cumulatieve voorwaarden beant-
woorden, moeten ingaan op het aanbod tot outplacement van de 
werkgever:

 � verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd/
bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk);

 � onderworpen zijn aan de bepalingen van de CAO-wet (grofweg 
gaat het om een tewerkstelling in de privé-sector);

 � ontslagen worden door de werkgever, maar niet om dringende reden;
 � minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van het ontslag (dit is 
het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag);

 � minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit tellen op het ogen-
blik van het ontslag;

 � geen aanspraak kunnen maken op rustpensioen;
 � in het kader van een brugpensioen wanneer je ter beschikking 
van de arbeidsmarkt moet staan.

Opgelet! De wetgeving heeft het over een recht van de 
werknemer op beroepsinschakeling (outplacement). In 
werkelijkheid gaat het om een verplichting, want als je weigert 
om een procedure voor beroepsinschakeling te volgen, 
zal je door de RVA worden bestraft (schorsingen van de 
werkloosheidsuitkeringen).

Wie moet de eerste stap naar outplacement zetten?
Je werkgever moet de eerste stap naar outplacement zetten. Hij 
moet je inlichten en je een outplacement aanbieden. Als je werk-
gever zijn verplichtingen niet naleeft, zal hem een financiële sanctie 
worden opgelegd. De werknemer die geen gebruik heeft kunnen 
maken van het outplacement, kan zich dan richten tot de RvA om 
deze begeleiding te bekomen. Hij moet aantonen dat hij voldoet aan 
de outplacementvoorwaarden en dat zijn werkgever geen valabel 
outplacementaanbod heeft gedaan. De aanvraag bij de RVA moet 
gebeuren binnen de 6 maanden nadat de werknemer zijn gewezen 
werkgever in gebreke heeft gesteld.

Hoe verloopt de aanvraag en goedkeuring?
Welke stappen moeten werknemer en werkgever zetten opdat de 
werknemer van zijn recht op outplacement gebruik kan maken?

Aanbod - Termijn voor de werkgever
Binnen de 15 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
moet de werkgever schriftelijk een outplacementaanbod doen aan 
de werknemer (voor ontslagen betekend vóór 1 december 2007 
had de werkgever enkel een informatieplicht).  Doet hij dat niet, 

dan stelt de werknemer binnen één maand na het verstrijken van 
die termijn (15 dagen) de werkgever in gebreke. Indien de arbeids-
overeenkomst zonder opzeggingstermijn is beëindigd, dan heeft 
de werknemer 9 maanden tijd voor deze ingebrekestelling. De 
werkgever doet binnen een termijn van één maand na het tijdstip 
van de ingebrekestelling aan de werknemer schriftelijk een geldig 
outplacementaanbod.

Aanbod aan wie?
Aan twee categorieën werknemers is de werkgever niet verplicht 
spontaan een outplacementbegeleiding aan te bieden. Hij moet 
het wel aanbieden indien je er uitdrukkelijk om vraagt. Het betreft:

 � werknemers met een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur van minder dan de helft van een voltijdse;

 � werknemers die, indien ze werkloosheidsuitkeringen zouden 
aanvragen, niet beschikbaar zouden moeten zijn voor de ar-
beidsmarkt. Dit zijn:
• de gewone bruggepensioneerden (algemene regeling);
• de werknemers die op het einde van de opzeggingstermijn, 

ofwel de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben, ofwel een be-
roepsverleden van 38 jaar kunnen aantonen;

• werknemers die ontslagen worden bij een werkgever van het 
PC voor het stads- en streekvervoer;

• werknemers die gehandicapt zijn en ontslagen worden bij een 
werkgever van het PC voor de beschutte werkplaatsen en de 
sociale werkplaatsen;

• werknemers tewerkgesteld in doorstromingsprogramma’s.

Aanvaarding - Termijn voor de werknemer
Je beschikt over een termijn van één maand, te rekenen vanaf het 
tijdstip van het aanbod door de werkgever, om al dan niet zijn schrif-
telijke instemming met dit aanbod te geven.

Termijnen tijdens de opzeggingstermijn
De werkgever kan het outplacement ook al aanbieden vanaf de ken-
nisgeving van de opzegging en tijdens de opzeggingstermijn.

Je bent niet verplicht hier al tijdens de opzeggingstermijn op in te 
gaan. Je hebt hier alleszins de tijd voor tot één maand na de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst.

Je kan, indien de arbeidsovereenkomst is opgezegd met een opzeg-
gingstermijn, vanaf de kennisgeving van de opzegging en tijdens de 
opzeggingstermijn al om een outplacementbegeleiding verzoeken. 
In dit geval is de werkgever niet verplicht hier tijdens de opzeg-
gingstermijn al op in te gaan.

Wat is de duur van outplacementbegeleiding?
Het outplacement duurt ten hoogste 12 maanden en wordt inge-
deeld in drie verschillende periodes:
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Eerste periode: de eerste twee maanden
Je hebt recht op 20 begeleidingsuren.

Tweede periode: de volgende vier maanden
Indien je geen nieuwe job hebt gevonden als werknemer of zelf-
standige, kan je vragen om de begeleiding voort te zetten ten 
belope van maximum 20 uur. Het verzoek moet schriftelijk binnen 
de maand gebeuren en vergezeld zijn van een verklaring dat je 
nog geen job gevonden hebt.

Derde periode: de volgende zes maanden
Indien je nog altijd geen job hebt gevonden, kan je nog - als je 
het wenst - schriftelijk vragen om de begeleiding verder te vol-
gen voor de resterende 6 maanden voor de duur van maximum 
20 uur.

Opgelet! Indien je een baan hebt gevonden maar die verliest 
binnen de drie maanden die volgen op je indiensttreding, kan de 
outplacementprocedure op jouw verzoek hervat worden (voor de 
resterende periode van 12 maanden).

Verlies werkloosheidsuitkering bij weigering
Je riskeert zware sancties wanneer je:

 � geen outplacement aanvraagt waarop je recht hebt;
 � weigert mee te werken aan of in te gaan op een geldig  
outplacementaanbod;

 � je niet inschrijft bij een tewerkstellingscel van een bedrijf in 
herstructurering.

Je kan je werkloosheidsuitkeringen verliezen:
 � ofwel tijdelijk voor een periode van minimum 4 weken tot maxi-
mum 52 weken;

 � ofwel definitief wanneer de weigering gebeurt met de bedoeling 
uitkeringen te krijgen.

 A Je kan een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 
Het ABVV zal je verdediging op zich nemen.

Wie draagt de kosten voor het outplacement?
De kostprijs van de outplacementbegeleiding is ten laste van de 
werkgever. In sommige sectoren betaalt het Sociaal Fonds deze kost.

De werkgever mag de kosten zeker niet aftrekken van de ontslag-
vergoeding of van de aanvullende financiële voordelen, die door 
sectorale arbeidsovereenkomsten verleend worden! 

Mag ik afwezig zijn tijdens de opzegperiode?
Wanneer de outplacementbegeleiding tijdens de opzeggingster-
mijn plaatsvindt, worden de begeleidingsuren in mindering ge-
bracht op de tijd dat je afwezig mag zijn om ander werk te zoeken 
(sollicitatieverlof).

Wat als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt?
Stel, de werkgever weigert de regels rond outplacement toe te 
passen en ontneemt op die manier de werknemer het recht op 
outplacement. Wat moet je in dit geval ondernemen en welke 
maatregelen hangen de werkgever boven het hoofd?

 � Je meldt aan de RVA dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt.
 � De werkgever dient dan een bedrag van € 1.800 per niet-begeleide 
werknemer te betalen. De invordering gebeurt via de RSz en het 
bedrag wordt dan op de rekening van de RvA gestort. Dat bedrag 
wordt dan gebruikt voor de financiering van outplacement voor 
werknemers die daar nog niet van genoten hebben.

Sectorale afwijkende regelingen
Wat de modaliteiten van de uitoefening van het recht op outplace-
ment betreft (aanvraagprocedure, duur, financiering), kunnen in 
de bedrijfssectoren regelingen worden vastgelegd die afwijken van 
bovenstaande principes.

Een van de sectoren die een eigen regeling heeft uitgewerkt is 
het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden  
(PC 218). In de cao die daarover gesloten werd, is ondermeer voor-
zien dat de verplichting van de werkgevers tot het organiseren van 
outplacement wordt overgedragen aan het sectoraal vormingsin-
stituut CEVORA.

Mijn onderneming herstructureert. Ik val onder de maat-
regelen van het “activerend beleid bij herstructureringen”. 
Welke zijn de spelregels dan?
Onder bepaalde voorwaarden moet je werkgever een tewerkstel-
lingscel oprichten in het kader van het activerend beleid bij her-
structureringen. Indien je werkgever zo een tewerkstellingscel heeft 
opgericht, moet je je onder bepaalde voorwaarden inschrijven in die 
tewerkstellingscel en gedurende een bepaalde periode ingeschreven 
blijven.

Als je ingeschreven bent in deze tewerkstellingscel, moet de cel je 
minstens één outplacementmaatregel aanbieden ten laste van de 
werkgever. 

Het outplacementprogramma varieert in functie van je leeftijd op 
het moment van de aankondiging van het collectief ontslag:

 � indien je minimum 45 jaar oud bent, heb je recht op minimum  
60 uren begeleiding, gedurende minimum 6 maanden; 

 � indien je jonger dan 45 jaar bent, heb je recht op minimum  
30 uren begeleiding, gedurende minimum 3 maanden.

Je moet dit aanbod aannemen en eraan meewerken. Indien je het 
niet aanneemt of er niet aan meewerkt, kan je uitgesloten worden 
van het genot van werkloosheidsuitkeringen.



Wettelijk pensioen

Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en 
blijft het wettelijk pensioen de enige bron van 
inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit 
tussen de generaties: de actieven van vandaag 
betalen voor de gepensioneerden van vandaag. 
Het is een systeem gebaseerd op verdeling.
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 Ô Wat is het wettelijk pensioen?
De pensioenen worden berekend op basis van een begrensd loon. 
Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, zal je een percentage van je 
loon ontvangen. Dit bedrag varieert naargelang van je gezinssituatie.

Op te merken valt dat het pensioenstelsel in België op 3 pijlers 
berust: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen (van de 
onderneming) en het individueel pensioensparen. De twee laatste 
zijn privé-systemen en functioneren volgens het principe van een 
spaarrekening. Ieder spaart voor zich (als men de middelen heeft) 
en niet voor de anderen. 

 Ô Wanneer kan ik met pensioen?
De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.

Je kan ook vervroegd met pensioen gaan. De nieuwe regeringsmaat-
regelen hebben de minimumleeftijd om vervroegd met pensioen te 
gaan gefaseerd verhoogd:

Jaar Minimun-
leeftijd

Loopbaan-
voorwaarde

Uitzonderingen 
lange loopbanen

2012 60 jaar 35 jaar /
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, 40 jaar loopbaan
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, 40 jaar loopbaan
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, 41 jaar loopbaan
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, 42 jaar loopbaan 

61 jaar, 41 jaar loopbaan

Er worden overgangsmaatregelen voorzien: 
 � voor de werknemers van wie de opzegtermijn ingaat vóór  
1/01/2012 en eindigt na 31/12/2012;

 � er zijn ook overgangsmaatregelen voorzien voor de werknemers 
die vóór 28/11/2011 in onderling overleg met hun werkgever 
een overeenkomst van vervroegde uittreding op de leeftijd van 
60 jaar hebben afgesloten terwijl ze, bij gebrek aan voldoende 
loopbaanjaren op dat ogenblik, geen aanspraak kunnen maken 
op hun wettelijk pensioen. Dat kan enkel voor zover deze werk-
nemers op de leeftijd van 60 jaar minstens een loopbaan van 35 
jaren bewijzen.  Het kan zowel gaan om personen die een Canada 
Dry krijgen op voorwaarde dat ze op 60 jaar met pensioen gaan 
als om werknemers die thuis blijven met behoud van loon. 
Werknemers die al 60 jaar zijn en vóór 28/11/2011 onder een col-
lectief stelsel vielen maar nog werken, mogen ook met pensioen 
gaan aan de vroegere voorwaarden;

 � vastklikken van het pensioenrecht : wie met pensioen kan gaan in 
2012 maar zijn recht uitstelt, kan daarna nog met pensioen gaan, 
ook als hij niet meer aan de voorwaarden voldoet;

 � vervroegd pensioen is mogelijk na maximum 2 jaar méér werken 
voor de werknemers die tussen 57 en 61 jaar zijn op 31/12/2012.

 Ô Hoe wordt mijn pensioen berekend?
Het bedrag van het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van 
drie elementen:

 � de loopbaan: alleen werknemers met een loopbaan van 45 jaar 
hebben recht op een volledig pensioen. Bepaalde inactiviteits-
periodes worden beschouwd als gewerkte periodes;

 � het beroepsinkomen;
 � de gezinssituatie: het rustpensioen wordt berekend aan het ge-
zinsbedrag of aan het bedrag voor een alleenstaande.

De nieuwe regeringsmaatregelen voorzien dat de gewerkte jaren 
na 45 loopbaanjaren recht zullen geven op een verhoogd pensioen, 
voor zover ze niet meer dan 30 gelijkgestelde dagen per loopbaan-
jaar bevatten.

 Ô Welke periodes worden in het kader van het 
pensioen gelijkgesteld?

De periodes waarin je als loontrekkende werknemer hebt gewerkt 
komen in aanmerking voor de berekening van je pensioen. Daarnaast 
kunnen evenwel, mits een aantal voorwaarden, ook bepaalde inacti-
viteitsperiodes met gewerkte periodes worden gelijkgesteld.

zo worden bijvoorbeeld de periodes van ziekte, invaliditeit en moe-
derschap voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld.

De vlinderregering heeft op het vlak van gelijkstellingen  een aantal 
nieuwe maatregelen getroffen:

 � voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag: de periodes van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag vóór 59 jaar zullen worden 
gelijkgesteld op basis van het minimumrecht per loopbaanjaar 
(€ 21.754) behalve voor bedrijven in herstructurering of in 
moeilijkheden, de afwijkende stelsels verbonden aan het IPA, 
de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 40 jaar loopbaan 
en werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de zware 
beroepen waarvoor de berekening van het pensioen gebeurt 
op basis van het voltijds loon;
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 � voor de jaren werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar zal 
de berekening gebeuren op basis van het voltijds loon en zal er 
dus volledige gelijkstelling zijn;

Opgelet! De personen die al in het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag zitten of vóór 28/11/2011 een aanvraag voor 
werkloosheid met bedrijfstoeslag indienden (= opzeg gegeven, 
ongeacht de datum waarop de opzegtermijn afloopt), vallen niet 
onder de maatregel. Bijgevolg worden alle jaren werkloosheid met 
bedrijfstoeslag berekend op basis van het voltijds loon.

 � halftijds brugpensioen: wordt volledig gelijkgesteld voor het 
pensioen;

 � voor de periodes van werkloosheid: de werkloosheid van de 3de 
periode wordt berekend op basis van het minimumrecht per 
loopbaanjaar (€ 21.754)

 � voor de periodes van tijdskrediet: 
• tijdskrediet met en zonder motief:

De gelijkstelling voor tijdskrediet zonder motief wordt beperkt 
tot maximum 1 jaar of 5 jaar voor een 1/5de tijdskrediet. 
Tijdskredieten met een bepaald motief (tijdskrediet voor 
opvoeding, zorg of opleiding) en de thematische verloven 
(ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof) blijven vol-
ledig gelijkgesteld. 
Opgelet! De personen die al in het stelsel van tijdskrediet 
zitten of vóór 28/11/2011 een aanvraag ingediend hebben  
(= aanvraag vóór 28/11/2011 bij de werkgever en bij de RVA 
vóór 1 maart 2012 voor tijdskrediet dat uiterlijk op 1 april 
2012 aanvangt), vallen niet onder de maatregel;

• voor landingsbanen:
Vóór de leeftijd van 60 jaar wordt een gelijkstelling voorzien 
op basis van het minimumrecht = minimumpensioen voor die 
periodes. 
Na de leeftijd van 60 jaar wordt er in een volledige gelijkstel-
ling voorzien voor de duurtijd van 1 jaar voltijds equivalent 
(dus 2 jaar 1/2de landingsbaan of 5 jaar 1/5de landingsbaan). 
voor de periodes daarnaast gebeurt de gelijkstelling op basis 
van het minimumrecht;

• voor tijdskrediet in het kader van een bedrijf in herstruc-
turering of in moeilijkheden:
Dit tijdskrediet wordt volledig gelijkgesteld voor het pensioen.

 Ô Wat is de pensioenbonus? 
De wet betreffende het generatiepact heeft een pensioenbonus in-
gesteld voor de werknemers die hun beroepsloopbaan verlengen. 
Deze nieuwe maatregel is van toepassing op de pensioenen die ten 
vroegste op 01/01/2007 ingaan.

Het systeem van de pensioenbonus loopt tot eind 2013. Deze pen-
sioenbonus zal vóór 1/12/2012 geëvalueerd moeten worden.

Om van de bonus te genieten moet je je beroepsactivititeit als werk-
nemer voortzetten vanaf:

 � het jaar waarin je 62 wordt;
 � of het jaar waarin je een loopbaan van 44 jaren kunt bewijzen. 

De pensioenbonus in cijfers
 � de bonus bedraagt € 2,2082 per dag effectieve tewerkstelling 
(VTE of voltijdse dagequivalenten) (bedrag op 01/05/2011);

 � de bonus bedraagt steeds € 2,2082 of hij nu als aanvulling komt 
bij een rustpensioen (gezin of alleenstaande) of een overle-
vingspensioen. De in aanmerking genomen arbeidsdagen en 
gelijkgestelde dagen moeten gepresteerd zijn tijdens een wel-
omschreven periode van je beroepsloopbaan. 

 Ô Mag ik blijven werken als gepensioneerde?
De beroepsactiviteiten moeten vooraf worden aangegeven bij de 
rijksdienst voor pensioenen. Je kan je aangifte ook indienen binnen 
de 30 dagen die volgen op het begin van de beroepsactiviteit of de 
datum van de officiële kennisgeving van het pensioen.

Je moet de rijksdienst voor pensioenen via een aangetekend schrij-
ven inlichten over je beroepsactiviteit en je werkgever over het feit 
dat je gepensioneerd bent. Je werkgever moet eveneens de rijks-
dienst voor pensioenen informeren.

Kan ik zoveel werken als ik wil?
Neen. Er staat een grens op het toegelaten werk. Die grens verschilt 
naargelang van de aard van de beroepsactiviteit en of er al dan niet 
kinderen ten laste zijn.

Inkomensgrens
 � vóór de leeftijd van 65 jaar: € 7.421,57 bruto per jaar (€ 11.132,37 
met kind ten laste);

 � vanaf 65 jaar: € 21.436,50 bruto per jaar (€ 26.075 met kind ten 
laste).

De nieuwe regeringsmaatregelen voorzien wijzigingen aan die gren-
zen vanaf 2013:

Als ik jonger ben dan 65 jaar:
Het huidige stelsel blijft, maar de sanctie zal evenredig zijn met de 
overschrijding. De inkomensgrens zal voortaan geïndexeerd zijn. 

Als ik ouder ben dan 65 jaar:
De beroepsinkomensgrens zal worden afgeschaft voor de 
personen die in 2013 42 loopbaanjaren tellen. Er volgt een 
evaluatie in 2014 over een eventuele verhoging van deze 
loopbaanvoorwaarde.

voor de personen die geen 42 loopbaanjaren hebben, zal de huidige 
(geïndexeerde) inkomensgrens behouden blijven maar de sanctie zal 
in verhouding tot de overschrijding staan.



Werkloosheidsuitkeringen

Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt 
berekend op basis van je laatst verdiende loon en 
je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook 
afhankelijk van hoe lang je werkloos bent.
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 Ô Wanneer heb je recht op werkloosheidsuitkeringen? 
Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering als je:

 � ingeschreven bent als werkzoekende;
 � een minimum aantal dagen hebt gewerkt. Deze dagen moeten 
liggen in de periode die de werkloosheid voorafgaat, tijdens een 
specifieke periode. Deze hangt af van je leeftijd;

 � arbeidsgeschikt bent. Dit betekent dat je geen uitkeringen 
voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds mag 
ontvangen;

 � onvrijwillig werkloos bent. Het mag niet jouw schuld zijn dat je 
ontslagen bent. Als je zelf ontslag neemt, heb je wel recht op 
werkloosheidsuitkeringen maar je riskeert tijdelijk gesanctio-
neerd te worden door de RvA.

 Ô Hoeveel bedraagt mijn werkloosheidsuitkering?
Je uitkering hangt af van je laatste begrensde loon, je gezinstoestand 
en de duur. Ook je leeftijd kan een rol spelen.

Die regels zijn niet eenvoudig. Stap dus meteen naar de werkloos-
heidsdienst van het ABvv als je werkloos bent, of dreigt te worden. 
zij rekenen je uitkering uit én staan in voor de uitbetaling van de 
uitkering. Ook kunnen ze je dossier verdedigen bij de RvA, mocht 
dat nodig zijn.

 Ô Ik werk deeltijds. Hoe zit het met mijn recht op 
werkloosheid?

voor de werkloosheidsreglementering bestaan er verschillende 
soorten deeltijdse werknemers:

 � de onvrijwillig deeltijdse werknemers of de deeltijdse werk-
nemers met behoud van rechten, d.w.z. de personen die een 
deeltijdse baan aanvaarden om uit de werkloosheid te geraken.  
Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een inkomensgarantie-
uitkering genieten. Na afloop van je deeltijdse arbeidsovereen-
komst heb je recht op voltijdse werkloosheidsuitkeringen. Om dit 
statuut te kunnen genieten, moet je bij het ABvv je aanvraag om 
het statuut te verkrijgen indienen binnen een termijn van twee 
maanden die ingaat op de dag waarop de deeltijdse activiteit 
aanvangt;

 � de vrijwillig deeltijdse werknemers, d.w.z. de werknemers die 
bewust kiezen voor een deeltijdse baan;

 � deeltijdse arbeid die met voltijdse arbeid wordt gelijkgesteld. 
Dit zijn de deeltijdse werknemers die een maandloon ontvangen 
dat minstens gelijk is aan  € 1.472,40 vanaf je 21ste verjaardag, of 
minstens gelijk is aan € 1.207,37 als je jonger bent dan 21 (be-
dragen op 01/02/2012) en die de toelaatbaarheidsvoorwaarden 
vervullen om werkloosheidsuitkeringen te genieten als voltijdse 
werknemer. Dit statuut verschaft diverse voordelen, zoals het feit 
dat je je voltijdse toelaatbaarheid behoudt en dat je werkloos-
heidsuitkering zal worden berekend op basis van het loon dat je 
hebt ontvangen vóór de deeltijdse tewerkstelling.

 Ô Sancties
Wanneer kan ik tijdelijk worden uitgesloten van werkloos-
heidsuitkeringen?
Als je je werk verlaten hebt zonder wettige reden loop je het risico 
om van het recht op uitkeringen uitgesloten te worden. Deze straf 
bedraagt ten minste 4 weken en maximaal 52 weken. Een deel van 
deze periode kan uitgesteld worden. Hetzelfde geldt wanneer je een 
passende betrekking hebt geweigerd of wanneer je je niet bij een 
werkgever hebt aangeboden.

Als je ontslagen werd door je eigen schuld, dan kan je van het recht 
op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken 
en ten hoogste 26 weken.

Is de toekenning van uitkeringen onbeperkt in de tijd?
Neen. Dat zijn ze niet. Sinds 1 juli 2004 zijn de werklozen onderwor-
pen aan de opvolgingsprocedure van de beschikbaarheid, ongeacht 
of ze samenwonenden met gezinslast, alleenstaanden of samenwo-
nenden zijn. De RvA kan namelijk beoordelen of je wel voldoende 
inspanningen levert om werk te vinden. Is dat niet zo, kan je worden 
geschorst. Dat gebeurt steeds meer.

Het verhaal van de “onbeperkte werkloosheidsuitkeringen” is dus 
een fabeltje. Bovendien dalen de werkloosheidsvergoedingen, voor 
sommige categorieën werklozen, ook in de tijd.

Er werden nieuwe maatregelen getroffen voor wat betreft het dalen 
in de tijd van de uitkering en de controle van de beschikbaarheid.

 Ô Mag ik werken als werkloze?
Je mag als werkloze geen activiteiten uitoefenen. Alleen het beheer 
van je eigen bezit (bv. onderhoud van de woning) is toegestaan. 
Je bezit aanzienlijk in waarde doen stijgen (bv. bijbouwen) is niet 
toegelaten. Bovendien mogen de activiteiten voor jezelf niet worden 
verricht om winst te maken en mag dit het zoeken naar een baan 
niet in het gedrang brengen.

Slechts onder strikte voorwaarden kan je als werkloze een bijkomend 
beroep uitoefenen als zelfstandige of loontrekkende of hulp blijven 
verlenen aan een zelfstandige met wie je samenwoont.

vrijwilligerswerk is toegelaten, maar strikt gereglementeerd. Je moet 
als werkloze kunnen bewijzen dat het gaat om vrijetijdsbesteding 
en dat de activiteit niet kan worden ingeschakeld in het economisch 
ruilverkeer. De activiteit die je uitoefent mag je tevens geen mate-
rieel voordeel opleveren.
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De vlinderregering heeft op het vlak van de werkloosheids-reglemen-
tering een hele reeks wijzigingen aangebracht. Hierbij een overzicht:

 � vanaf 2013 worden de werkloosheidsuitkeringen eerst verhoogd 
(65% van het begrensde loon i.p.v. 60%), maar ze zullen wel snel-
ler en sterker dalen en op het minimum of het forfait terugvallen 
na maximum 4 jaar werkloosheid; Deeltijds werkenden met inko-
mensgarantieuitkering (IGU) en werklozen met een arbeidsonge-
schiktheid van 33%  zullen NIET onder deze degressiviteit vallen. 
De verlaging van de uitkeringen geldt niet alleen voor nieuwe 
werklozen. Als je al in de 2e periode zit zal je uitkering vanaf 
1/07/2012 verlaagd worden om op het minimum terug te vallen;

 � ben je jonger dan 50 jaar wordt het begrip “passende betrek-
king” aangepast (geen job meer weigeren op minder dan 60 km  
ipv 25 km) en de jaren zeer langdurige werkloosheid zullen min-
der opbrengen voor het pensioen;

 � ben je ouder dan 50 jaar zal je anciënniteitstoeslag slechts vanaf 
55 jaar worden toegekend (ipv 50 jaar), voor nieuwe werklozen. 
En de controle op de beschikbaarheid van de werklozen wordt 
uitgebreid tot 55 jaar in 2013 en tot 58 jaar in 2016, en nog later 
als de Gewesten dit beslissen. Bruggepensioneerden ouder dan 
56 jaar (werkloosheid met bedrijfstoeslag) moeten beschikbaar 
blijven, maar worden niet actief gecontroleerd;

 � ben je jonge schoolverlater: de periode die volgt op het einde van de 
studies en de inschrijving als werkzoekende tot het ogenblik waarop 
men zijn eerste uitkering ontvangt, wordt nu “beroepsinschakelings-
tijd” en gaat van 9 naar 12 maanden (in functie van de leeftijd).
Tijdens die periode en vanaf de eerste maand inschrijving als 
werkzoekende moet je het bewijs leveren dat je actief naar een 
job zoekt (controle om de 4 maanden). Worden je inspanningen 
als onvoldoende beschouwd, dan verlies je het recht op een 
wachtuitkering. Ook als je een wachtuitkering ontvangt, zullen de 
controles voortgezet worden. En bij een negatieve beoordeling 
wordt de uitkering gedurende 6 maanden geschorst.
De wachtuitkering wordt beperkt tot 3 jaar. 
• deze termijn gaat in bij het einde van de wachttijd of vanaf 

1/01/2012 indien de beroepsinschakelingstijd reeds een 
aanvang nam;

• voor gezinshoofden en alleenstaanden begint de teller pas 
te lopen vanaf de leeftijd van 30 jaar. Maar je zal moeten 
bewijzen dat je werk zoekt;

• de termijn van 3 jaar kan verlengd worden voor wie in de 
afgelopen 2 jaar 156 dagen (6 maanden) gewerkt heeft;

• na de leeftijd van 33 jaar is er geen wachtuitkering meer;
• schoolverlaters in wachtuitkering voor 1/01/2012 worden pas 

vanaf 2015 uitgesloten. Jonge schoolverlaters die deeltijds 
werken met toeslag inkomensgarantie-uitkering (IGU) zullen 
niet worden uitgesloten. En schoolverlaters met medische of 
mentale problemen of met 33% arbeidsongeschiktheid kun-
nen 2 jaar langer uitkering trekken.

voor de gelijkstellingen inzake werkloosheid verwijzen we naar het 
hoofdstuk wettelijk pensioen.



Betaald educatief verlof

Afwezig zijn van het werk om een cursus te volgen, 
met behoud van loon? Dit is mogelijk in het kader 
van het educatief verlof.

BEv is een recht voor alle werknemers uit de 
privé-sector met een arbeidsovereenkomst. Ook 
sommige deeltijds werkenden.
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 Ô Wat is betaald educatief verlof (BEV)? 
BEv is verlof op het werk voor een beperkt aantal uren. Dat aantal 
stemt overeen met het aantal uren van een erkende opleiding of 
vorming. De cursus mag ook buiten de werktijd vallen. Voor deze 
uren ontvang je wel een (geplafonneerd) loon. 

 Ô Welke opleidingen kan ik volgen met BEV?
Het gaat om cursussen in het onderwijs, vormingscursussen en be-
paalde beroepsopleidingen en algemene opleidingen. De cursus of 
opleiding moet erkend zijn voor BEv. Het moet gaan om een cursus 
van minstens 32 uren per schooljaar. 

 Ô Op hoeveel uren BEV heeft iemand recht?
 � 80u voor een algemene opleiding (syndicale vorming, taalcursus, …);
 � 100u voor een beroepsopleiding (sociale promotie, sectorale 
opleidingen, …);

 � 120u voor een universitaire opleiding; 
 � 100u voor het volgen van een algemene en een beroepsopleiding 
in hetzelfde jaar. 

Indien de opleidingen samenvallen met de werktijd:
 � 80u voor algemene opleiding; 
 � 120u voor beroepsopleiding; 
 � 120u voor een algemene + een beroepsopleiding. 

 Ô Mag ik op educatief verlof wanneer ik wil?
Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer: de 
werkgever kan bijgevolg niet weigeren, maar de planning van het 
verlof moet in overleg met de werkgever gebeuren. Het betaald 
educatief verlof wordt op het vlak van de onderneming gepland in 
gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers. 

Als er vakbonden in je bedrijf aanwezig zijn, zal het met hen zijn dat de 
nodige afspraken worden gemaakt. De werkgever kan het opnemen van 
BEv namelijk weigeren als te veel werknemers op hetzelfde ogenblik 
van dit recht gebruik willen maken. Het kan dus zeker geen kwaad je 
op voorhand te informeren hoe de situatie in jouw bedrijf ervoor staat.

 Ô Moet ik mijn verlof spreiden? 
Het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de 
aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij 
laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de 
eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode ver-
lengd tot het einde van deze zittijd op voorwaarde dat de werknemer 
effectief deelneemt aan de examens.

 Ô Wordt het educatief verlof betaald?
Ja. Je ontvangt je normale loon met een begrenzing van € 2.653 
bruto per maand. Je werkgever betaalt maar krijgt alles terug van 
het fonds voor educatief verlof. Het kan zijn dat in jouw bedrijf een 
afspraak bestaat met de werkgever waardoor je toch je volledig loon 
ontvangt.

 Ô Ik werk deeltijds. Heb ik ook recht op educatief verlof?
Sommige deeltijdse werknemers kunnen ook educatief verlof op-
nemen. De duur van het betaald educatief verlof wordt berekend 
naargelang van de wekelijkse arbeidsduur. Bij het vaststellen van 
de loongrens die van toepassing is op de deeltijdse werknemers, 
moet de grens die van toepassing is op de voltijdse werknemer naar 
verhouding worden toegepast (€ 2.653 per maand).

 Ô Wat moet ik concreet doen voor mijn aanvraag?
Om recht te hebben op educatief verlof moet je:

 � binnen de 30 dagen na het begin van de opleiding een inschrijvingsbe-
wijs aan je werkgever overhandigen. voor een cursus die het normale 
schooljaar volgt, moet je het bewijs afgeven vóór 31 oktober;

 � een driemaandelijks getuigschrift van regelmatige aanwezigheid 
bezitten. Dit wordt verstrekt door de opleidingsinstelling.

Je moet de lessen overigens nauwgezet en stipt volgen. Je mag niet 
meer dan 10% van de lessen onregelmatige afwezig (niet gerechtvaar-
digd door erkende motieven zoals ziekte, beroepsredenen, uitzonder-
lijke weersomstandigheden in de winter, …) zijn.

 Ô Ben ik beschermd tegen ontslag?
De werkgever mag de werknemer niet ontslaan vanaf het ogenblik 
waarop hij zijn aanvraag om het betaald educatief verlof te genie-
ten heeft ingediend. Die bescherming geldt tot op het einde van de 
opleiding, behalve om redenen die niets te maken hebben met het 
BEv. De werkgever dient dat dan te bewijzen.

 Ô Uitbreiding Betaald Educatief Verlof (maatregelen 
die op 1 september 2012 in werking treden)

Niettegenstaande de huidige crisis kunnen een aanzienlijk aantal 
vacatures niet worden ingevuld. We stellen vast dat de lijst van 
knelpuntberoepen jaar na jaar langer wordt en dat ze, zelfs in de 
huidige crisisperiode, relatief lang blijft. 

Om werknemers aan te moedigen om bij het kiezen van een opleiding 
te opteren voor opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van 
een knelpuntberoep, wordt het maximum aantal uren educatief verlof 
voor deze opleidingen opgetrokken van  100/120u naar 180u. De lijst 
van knelpuntberoepen waarvoor de verhoging van de toegekende 
uren zal gelden, is de lijst die jaarlijks wordt opgesteld in het kader van 
de werkloosheidsreglementering en waarvoor werklozen een studie 
kunnen aanvatten en hun recht op uitkeringen behouden. 

Om de toegang van laaggeschoolde werknemers tot de arbeidsmarkt 
te vergroten, is de Ministerraad het eveneens eens geworden over de 
verhoging van 100/120u tot 180u. van het maximale aantal uren betaald 
educatief verlof voor opleidingen die leiden tot het betalen van een 
eerste diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. 

Deze verhoging van het aantal uren betaald educatief verlof zal van 
toepassing zijn vanaf het volgende schooljaar, dus op 1/09/2012. 



Geweld en pesterijen  
op het werk

volgens het Internationaal Arbeidsbureau zou  
8 tot 10% van de bevolking met geweld en 
pesterijen op het werk worden geconfronteerd. De 
meest extreme gevallen halen de pers, maar er zijn 
jammer genoeg heel wat werknemers die op het 
werk worden gepest. Hier bestaat een specifieke 
wetgeving rond.
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De wet bevordert eerst en vooral de preventie. Pesterijen zijn 
meestal een probleem van arbeidsorganisatie en van de bepaling 
van ieders rol in het bedrijf. De Wet bedeelt het CPBW een ruime 
rol toe. Dit moet zijn advies geven, zowel voor de maatregelen die 
door de werkgever moeten worden getroffen als voor de aanstelling 
van de preventieadviseur. Dit zou het mogelijk moeten maken om 
nauw aan te sluiten bij de realiteit in elk bedrijf

 Ô Wat zijn pesterijen?
Voor de wet zijn dit pesterijen: “meerdere gelijkaardige of uiteen-
lopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderne-
ming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, 
die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid 
of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een 
andere persoon […] bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, 
dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, be-
dreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze 
gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras 
of etnische afstamming.”

 Ô Wat te doen als je je gepest voelt?
Kijk eerst na of het volgens de definitie echt om geweld of pesterijen 
op het werk gaat of zou kunnen gaan. Niet alles is pesterij… praat 
erover met je omgeving… en verzamel de elementen die getuigen 
van misplaatst gedrag van je collega’s of oversten.

Neem contact op met de preventie-adviseur of de vertrouwensper-
soon (als die er is). Hun kernwoord is “opvang en luister-bereidheid”. 
zij zullen je indien nodig en naargelang het geval doorverwijzen naar 
een arts of een psycholoog. Na de luisterfase, zullen ze als bemid-
delaars optreden als het slachtoffer opteert voor een minnelijke 
schikking.

 Ô Wie is de preventieadviseur?
De werkgever moet een preventieadviseur aanstellen die gespecia-
liseerd is in psychosociale belasting op het werk.

Een werkgever die minder dan 50 werknemers tewerkstelt, moet 
een beroep doen op een preventieadviseur van een externe dienst. 
Een werkgever die meer dan 50 werknemers tewerkstelt, moet be-
slissen of de taken die zijn toevertrouwd aan de preventieadviseur 
intern zullen worden uitgevoerd, of door een externe dienst.

 Ô Wie is de vertrouwenspersoon?
De werkgever heeft ook de mogelijkheid om één of meer vertrou-
wenspersonen aan te stellen. Deze komen alleen tussen om op een 
informele manier een oplossing te zoeken.

 Ô Hoe moet je een klacht indienen?
Als je als slachtoffer opteert voor een klacht, zal de preventieadvi-
seur of de vertrouwenspersoon deze klacht overmaken (indien de 
klacht bij de vertrouwenspersoon wordt ingediend moet hij/zij die 
doorgeven aan de preventieadviseur) aan de bevoegde inspecteur 
van de directie toezicht welzijn op het werk. Die kan beslissen of de 
klacht voor de rechtbank komt.

Als dit niet volstaat… 

blijft er nog een vordering tot staking over: de arbeidsrechtbank kan, 
op verzoek van elke persoon die een belang kan aantonen, de per-
soon die zich schuldig maakt aan geweld of pesterijen op het werk, 
alsook aan de werkgever, het bevel opleggen om hieraan, binnen de 
door haar gestelde termijn, een einde te stellen.

 Ô Heb je bewijzen nodig om naar de rechtbank te 
stappen?

Voor de correctionele rechtbank (strafrechtelijk) zijn er bewijzen 
nodig en is het aan het slachtoffer om deze te leveren. Voor de ar-
beidsrechtbank (vordering tot staking) is het niet aan het slachtof-
fer om het bewijs te leveren van zijn bewering. Tastbare feiten van 
pesterijen volstaan. Het zal aan de “aangevallenen” (de werkgever 
en de pester) zijn om het volledige bewijs te leveren dat er geen 
sprake is van pesterijen of geweld.

 Ô Ben je beschermd als je klacht indient?
De werknemers die “klacht indienen” in het kader van de toepas-
sing van de Wet en de getuigen zijn beschermd. ze kunnen dus niet 
worden ontslagen of unilaterale wijzigingen van hun arbeidsvoor-
waarden ondergaan behalve om een reden die geen verband houdt 
met de klacht.

Ingeval van ontslag of van een unilaterale wijziging van de arbeids-
voorwaarden, zal de werkgever worden gesanctioneerd met een 
vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon of, volgens de keuze 
van de werkgever, gelijk aan het werkelijk geleden nadeel, op voor-
waarde dat men de omvang hiervan kan bewijzen.

De Kamercommissie Sociale zaken en de FOD Werk hebben een 
evaluatie opgestart over de preventie van psychosociale belasting, 
waaronder ook pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, 
en dit zou tot voorstellen van verbeteringen moeten leiden (bijv.: 
verplichting om de aanstelling van een vertrouwenspersoon in elk 
bedrijf met meer dan 50 werknemers verplicht te maken, snellere 
interne procedure, …). In die zin werden tevens diverse wetsvoorstel-
len ingediend.

Al die documenten werden overgemaakt aan de sociale partners 
die binnen de NAR vertegenwoordigd zijn. De werkzaamheden in 
de NAR zijn momenteel aan de gang.



Vakbondsjargon

Het zal je waarschijnlijk al wel zijn opgevallen. 
In onze publicaties en website komen wel eens 
een aantal woorden en afkortingen terug die 
je niet zomaar kan kennen of begrijpen. Index, 
paritair comité, IPA, OR, … Dat is het zogenaamde 
“vakjargon”. Om dit alles wat beter te kunnen 
volgen, geven we je hier een overzicht mee van een 
aantal belangrijke termen, die je vroeg of laat zeker 
zal tegen komen.
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 Ô IPA: interprofessioneel akkoord
Je hebt er misschien al van gehoord. Maar wat is dat nu precies? 
Het IPA is een akkoord dat elke twee jaar afgesloten wordt door 
de vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden op het 
hoogste niveau (die noemt men ‘De groep van 10’). Dat gebeurt 
voor het hele land, over alle sectoren heen. Het doel is om zo de 
grote lijnen te bepalen van wat de werkgevers en vakbonden van 
elkaar kunnen verwachten voor de volgende twee jaar. Dat kan 
gaan over heel uiteenlopende onderwerpen: loon, arbeidsduur, 
discriminatie op het werk… De akkoorden die op de andere niveaus 
worden gesloten, zoals voor jouw bedrijf of sector, zijn vaak een 
gevolg van de IPA’s. Een IPA wordt voor twee jaar gesloten om wat 
stabiliteit in de economie te krijgen en zekerheid voor de werkne-
mers. Ook zorgt dit ervoor dat alle sectoren, zowel de sterkere als 
de zwakkere, op min of meer hetzelfde kunnen rekenen.

 Ô PC: paritair comité
Een woord dat weinigen kennen, maar erg belangrijk is voor je 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Elke werknemer valt namelijk onder 
de bevoegdheid van zo’n comité. Het is een overlegorgaan (een ‘co-
mité) waarbij een gelijk aantal (‘paritair’) werkgevers en werkne-
mers afspraken maken rond loon- en arbeidsvoorwaarden, per sec-
tor. Het is ook de plaats waar conflicten worden bijgelegd. Zo waren 
er in België vorig jaar 172 paritaire comités. Elk paritair comité 
krijgt een nummer en is bevoegd voor een bepaalde sector, of een 
aantal sectoren. Dat kan zelfs een heel diverse groep sectoren zijn, 
zoals het geval is voor het paritair comité nr. 218, het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden. Daarin zijn maar liefst  
413.000 bedienden aan de slag. Als werknemer is het belangrijk 
om te weten tot welk paritair comité je precies hoort, want de 
afspraken rond bijvoorbeeld het minimumloon of de duur van de 
werkweek kunnen perfect verschillend zijn. voor je dus kan weten 
wat je rechten zijn moet je dus weten onder welk comité je valt.

 Ô Index
De prijzen van goederen die we dagelijks kopen gaan op en soms 
ook neer. Je loon volgt die beweging. Die koppeling wordt de auto-
matische indexering van de lonen genoemd, of ‘de index’. Dankzij 
dat systeem kan je er vrij zeker van zijn dat je met je loon elke 
maand opnieuw dezelfde producten kan kopen, ook al stijgen de 
prijzen. Daarom is het geen loonsverhoging, want normaal gezien 
zal je ook geen spullen extra kunnen kopen met het verhoogde be-
drag. Het is dus geen cadeau van je baas, maar een aanpassing van 
je loon aan de stijgende prijzen. Er bestaan erg veel verschillende 
manieren waarop de index wordt toegepast. voor sommigen past 
men de lonen op vaste tijdstippen aan, voor anderen gebeurt dat 
wanneer de prijzen met een vooraf bepaald percentage gestegen 
zijn. Dat hangt af van je paritair comité. Hou de BBTK-site in de 
gaten om te weten wanneer jij aan de beurt bent.

 Ô CAO: collectieve arbeidsovereenkomst
Een collectieve arbeidsovereenkomst is een getekend akkoord tus-
sen werkgevers en vakbondsvertegenwoordigers. Dat kan gaat over 
allerlei onderwerpen die met werk te maken hebben: loon, ontslag-
procedures, groepsverzekeringen, bonusstelsels, … De CAO’s kunnen 
worden afgesloten op verschillende niveau’s: nationaal (in de groep 
van 10), per paritair comité of per bedrijf. Dat akkoord is niet zomaar 
een document, want je kan er in je individuele arbeidsovereenkomst 
niet zomaar van afwijken. Een werkgever kan je ook geen rechten 
ontzeggen die je volgens een CAO hebt.

 Ô OR of CPBW, welke verschillen?
De OR en het CPBW zijn beide instanties waar overleg wordt ge-
pleegd tussen werkgevers en werknemers. Ze hebben elk specifieke 
opdrachten.

De OR of Ondernemingsraad
Er moet een Ondernemingsraad worden opgericht in elk bedrijf dat 
ten minste 100 werknemers telt. Dit orgaan bestaat uit vertegen-
woordigers van de werknemers en van de werkgever.

De OR:
 � ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de econo-
mische en financiële situatie van de onderneming en over de 
tewerkstelling;

 � stelt het arbeidsreglement op en wijzigt dit;
 � beheert de sociale werken van het bedrijf;
 � bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het 
bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de vakantiedagen, de invoering 
van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag, ...

 � controleert de naleving van de sociale wetgeving en de CAO’s, 
enz.

Het CPBW of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
Er moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 
werknemers.

Het CPBW:
 � zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
van de werknemers;

 � staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;
 � controleert de arbeidsgeneeskundige dienst, enz.

Het CPBW houdt zich eveneens bezig met het controleren van 
het arbeidsklimaat. Het comité zorgt ervoor dat er voldoende en 
kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen (veiligheidskledij, -bril, enz.) 
beschikbaar zijn en onderzoekt de individuele klachten omtrent 
veiligheid en welzijn.
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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 (1e 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

Uw afdeling


