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Programma-overzicht

Hoofdstuk I: Aanwerving van personeel

Hoofdstuk II: Tewerkstelling van personeel

Hoofdstuk III: Schorsing arbeidsovereenkomst

Hoofdstuk IV: Einde arbeidsovereenkomst
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DAG 2



Programma-overzicht

Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

1. Aansluitingen werkgever

2. Arbeidsovereenkomst
▪ Afsluiten arbeidsovereenkomst

▪ Bijzondere clausules

▪ Eenzijdige wijziging

▪ Bijzondere arbeidsovereenkomsten

3. Arbeidsreglement
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Programma-overzicht

Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon en voordelen

2. Loonberekening van bruto naar netto

3. Arbeidsduur
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Programma-overzicht

Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Jaarlijkse vakantie

2. Feestdagen

3. Tijdskrediet

4. Ouderschapsverlof

5. Educatief verlof

6. Klein verlet

7. Verlof om dwingende redenen

8. Ziekte

9. Zwangerschap
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Programma-overzicht

Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Beëindiging met opzeggingstermijn

2. Beëindiging met opzeggingsvergoeding

3. Beëindiging om dringende reden
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

1. Aansluitingen werkgever

2. Arbeidsovereenkomst
▪ Afsluiten arbeidsovereenkomst

▪ Bijzondere clausules

▪ Eenzijdige wijziging

▪ Bijzondere arbeidsovereenkomsten

3. Arbeidsreglement
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

1. Aansluitingen werkgever

▪ Rijksdienst Sociale Zekerheid

• WIDE

• DIMONA

• DmfA aangifte per kwartaal

• Betaling van de bijdragen

• Aangifte van stopzetting van activiteit

→ www.socialsecurity.be
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

1. Aansluitingen werkgever

▪ Kinderbijslag

➢ niet meer verplicht sinds 1 januari 2019

▪ Arbeidsongevallen

▪ Externe dienst voor preventie en bescherming

▪ Vakantiekas

➢ alleen voor arbeiders

▪ Sociaal secretariaat

➢ niet verplicht
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.1. Afsluiten van de arbeidsovereenkomst

Begrip arbeidsovereenkomst

overeenkomst waarbij een persoon er zich toe verbindt om in ruil voor 
een loon onder het gezag van een andere persoon arbeid te presteren

ONDERGESCHIKTHEID
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.1. Afsluiten van de arbeidsovereenkomst

Soorten arbeidsovereenkomsten volgens werk

1. Arbeiders (blue-collar worker)
▪ handenarbeid
▪ specifieke categorie:

• studenten

2. Bedienden (white-collar worker)
▪ intellectuele arbeid
▪ specifieke categorieën:

• handelsvertegenwoordigers

• studenten
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.1. Afsluiten van de arbeidsovereenkomst

Soorten arbeidsovereenkomsten volgens duurtijd

1. Onbepaalde tijd

2. Bepaalde tijd

3. Duidelijk omschreven werk

4. Vervangingsovereenkomst

5. Tijdelijke arbeid
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.1. Afsluiten van de arbeidsovereenkomst

Schriftelijke arbeidsovereenkomst?

THEORIE
▪ niet voor voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
▪ wel voor alle andere arbeidsovereenkomsten
▪ wel voor specifieke clausules (bv. concurrentiebeding)

PRAKTIJK
▪ altijd geadviseerd
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.2. Bijzondere clausules

PROEFTIJD

▪ Afgeschaft sinds 1 januari 2014

▪ Uitzonderingen

• studentenovereenkomsten

• uitzendcontracten
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.2. Bijzondere clausules

PROEFTIJD
▪ Let wel! Tijdens de eerste 6 maanden tewerkstelling

• zéér korte vaste opzeggingstermijnen

• geen motiveringsplicht
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Anciënniteit Ontslag door werkgever Ontslag door werknemer

0 – 3 maanden 1 week 1 week

3 – 4 maanden 3 weken 2 weken

4 – 5 maanden 4 weken 2 weken

5 – 6 maanden 5 weken 2 weken



Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.2. Bijzondere clausules

CONCURRENTIEBEDING
▪ Types

• arbeiders en bedienden
• handelsvertegenwoordigers
• internationaal beding

▪ Vormvereisten
• geschrift
• gelijkaardige activiteiten
• beperkt in de tijd
• geografisch beperkt
• forfaitaire vergoeding (=min ½ loon duur)

▪ Loonvereiste € 36.201 - € 72.402
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.2. Bijzondere clausules

CONCURRENTIEBEDING
▪ sanctie bij overtreding
▪ beding heeft geen uitwerking
▪ afstand van de toepassing van het beding
▪ sociale en fiscale aspecten
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.3. Eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel

▪ In principe verboden

▪ Kenmerken verboden wijziging:

• Eenzijdige wijziging (  in onderling akkoord)

• Essentieel bestanddeel van de overeenkomst

functiewijziging, loonvermindering, wijziging van de arbeidsplaats of de 
activiteitensector, aanpassing van de arbeidsduur, vermindering van 
verantwoordelijkheden.
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.3. Eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel

▪ Kenmerken verboden wijziging:

• Belangrijk/aanzienlijk

• Definitief

▪ Gevolgen
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

1. Bepaalde duur of bepaald werk

2. Vervangingsovereenkomst

3. Uitzendarbeid

4. Deeltijdse arbeid
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Bepaalde duur of duidelijk omschreven werk
▪ Definitie

• bepaalde duur: einddatum

• duidelijk omschreven werk

▪ Vorm

• schriftelijk

• uiterlijk bij aanwerving
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Bepaalde duur of duidelijk omschreven werk

▪ Schorsing

• cfr. algemene regels

• automatisch einde

• verderzetting na afloop → onbepaalde duur
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Bepaalde duur of duidelijk omschreven werk
▪ Beëindiging

• Principe

• Mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging

• eerste helft overeengekomen duur (max. 6 maanden)

• aanvang = begin van uitvoering  

• eerste overeenkomst bij toegelaten opeenvolging
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Bepaalde duur of duidelijk omschreven werk
▪ Opeenvolging

• Principe: verboden

• Uitzonderingen: algemeen

• onderbreking te wijten aan WN 

• aard van het werk of andere gewettigde redenen

• max. 2 jaar

• max. 3 jaar
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Vervangingsovereenkomst
▪ Toepassingsgebied

• Schorsing door bijvoorbeeld

• ziekte of ongeval

• zwangerschapsverlof

• tijdskrediet
• Niet voor schorsing wegens

• economische werkloosheid

• slecht weer

• staking 

• lock-out
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Vervangingsovereenkomst
▪ Vormvereisten 

• Schriftelijk 

• Inhoud:

• motief

• identiteit vervangen werknemers

• loon, uurrooster

• duur van de vervanging

• duur opzeggingstermijn

• Richtlijnen voor de aanwerving (statuut, functie, dagelijks en wekelijks uurrooster)
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Vervangingsovereenkomst
▪ Duur

• bepaalde of onbepaalde duur

• max. 2 jaar

• uitzondering: tijdskrediet of thematisch verlof
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Vervangingsovereenkomst
▪ Gelijktijdige aanwezigheid

• Bij aanvang vervanging

• Bij einde vervanging

▪ Opeenvolgende overeenkomsten

• Max. 2 jaar

• Afwisseling vervangingsovereenkomst met overeenkomst van bepaalde duur
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Vervangingsovereenkomst
▪ Beëindiging

• Bepaalde tijd: na afloop termijn

• Onbepaalde tijd

• Voor einde van de vervanging

• Bij het einde van de vervanging
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Begrip student

• Wettelijk niet gedefinieerd
• Ruim geïnterpreteerd
• Vanaf 15de levensjaar, geen max. leeftijd

▪ Overeenkomst tewerkstelling student
• Algemeen

• Verplicht schriftelijke overeenkomst

• Bepaalde tijd max. 12 maanden

• Bewaring overeenkomst

• Sancties
• Inhoud
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Loon- en arbeidsvoorwaarden

• loon

• arbeidsduur

• gewaarborgd loon arbeidsongeschiktheid

• loon voor feestdagen
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Buitenlandse studenten

• EER

• niet EER

• tijdens de schoolvakantie

• tijdens het schooljaar
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Beëindiging 

• Automatisch na einde overeengekomen duur

• Vroegtijdige beëindiging

• automatische proefperiode

• vaste opzeggingstermijn
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Sociale zekerheidsbijdragen

• Principe
• Uitzondering

• Studentenovereenkomst maximum duurtijd 12 maanden

• Maximum 475 uren per jaar

• Solidariteitsbijdrage 8,14 %
• student: 2,71%
• werkgever: 5,43%

• Overschrijding van het quotum van 475 uren

• DIMONA-STU-aangifte

• www.studentatwork.be
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http://www.studentatwork.be/


Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Fiscale aspecten

• Bedrijfsvoorheffing

• Principe

• Uitzondering

• Fiscale fiche 281.10

• Persoonlijke aangifte student

• Fiscaal ten laste
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Fiscaal ten laste
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Inkomsten 2021 (aanslagjaar 2022) Bruto belastbaar inkomen per jaar

Student bij niet-alleenstaande ouder € 4.262,5

Student bij alleenstaande ouder € 6.150

Gehandicapte student van wie de vader of moeder
alleenstaande is (cf. maatwerkbedrijven)

€ 7.800

+ vrijgestelde schijf indien de tewerkstelling plaatsvindt
krachtens een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten

+ € 2.840



Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Studenten
▪ Groeipakket Vlaanderen (vroeger kinderbijslag)

• Tot 18 jaar onbeperkt

• Vanaf 18 jaar max 475 uur/jaar

▪ Kinderbijslag Brussel en Wallonië

• 240 uur/kwartaal, behalve tijdens zomermaanden
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Uitzendarbeid
▪ Begrippen

▪ Toepassingsgevallen en duur
• beëindiging of schorsing vaste werknemer
• tijdelijke vermeerdering van werk
• uitzonderlijke arbeid
• instroom 

▪ Procedure
• Instemming vakbondsafvaardiging
• Informatie Sociale Inspectie
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Uitzendarbeid
▪ Overeenkomsten

1. Tussen uitzendkracht en uitzendbureau

• Arbeidsovereenkomst bepaalde duur / onbepaalde duur

• Opeenvolgende dagcontracten: let op!

• Inhoud

• Automatische proefperiode maar contractuele vrijheid om hiervan af te zien

• Loon: afspraken op ondernemings- en sectoraal vlak van toepassing bij de gebruiker

• Aandachtspunten: anciënniteit, eindejaarspremie, ziekte
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Uitzendarbeid
▪ Overeenkomsten

2. Tussen uitzendkracht en de gebruiker

• Arbeidsreglementering

• Bescherming van het werk

3. Tussen uitzendbureau en de gebruiker
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deeltijdse arbeid
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst
2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deeltijdse arbeid
▪ Begrip

▪ Geschreven arbeidsovereenkomst
• Vormvereisten

• Verplicht geschreven

• Voor iedere werknemer afzonderlijk

• Voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

• Inhoud 

• Arbeidsregeling

• Werkrooster 
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Duur van de arbeidstijd

1. Begrippen

• Vaste en variabele arbeidsregeling

• Vast en variabel werkrooster
• Vast werkrooster: één week

meer dan één week
• Variabel werkrooster: vaste arbeidsregeling
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Duur van de arbeidstijd

2. Minimumduur van de prestaties

• Per week: 1/3

• Per prestatie: 3 uur

• Afwijkingen 
• C.A.O.
• KB

• Wekelijkse min. duur
• Minimum prestatie 
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Duur van de arbeidstijd

3. Bekendmaking van de werkroosters

4. Controle van de prestaties

• Controledocument

• Ander controlemiddel

• Bijhouden van het document
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Duur van de arbeidstijd

5. Sancties

• Strafrechtelijke en administratieve boetes

• Regularisatie sociale bijdragen
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Loon van een deeltijdse werknemer

1. Bepalen van het loon

2. Minimum 1/3 voltijds loon

3. Gemiddeld loon bij variabele arbeid

• Per loonperiode

• Na referteperiode
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Loon van een deeltijdse werknemer

4. Bijkomende uren en overloon

• Vaste arbeidsregeling

• Flexibele arbeidsregeling
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

2. Arbeidsovereenkomst

2.4. Bijzondere arbeidsovereenkomsten

Deetijdse arbeid
▪ Voorrang andere betrekking

▪ Kort verzuim / klein verlet
• Op vaste datum

• In de loop van een bepaalde periode

▪ Betaalde feestdagen
• Vaste werkrooster

• Variabel werkrooster 
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

3. Arbeidsreglement

▪ Verplichting 

▪ Nut 

▪ Inhoud arbeidsreglement

• Verplichte vermeldingen

• Facultatieve vermeldingen
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

3. Arbeidsreglement – WHAT’S IN FOR ME?

▪ Cash-flow beheren
• de betaling van het loon uit te stellen tot en met de 7de werkdag van de maand volgend op 

de werkmaand

• onmiddellijke terugbetaling van onrechtmatige betalingen inschrijven

▪ Organisatie van de arbeidstijd vereenvoudigen en optimaliseren door
• ADV-dagen invoeren

• flexibele arbeidsregeling voorzien

• de wijze, de termijn en modaliteiten om jaarlijkse vakantie te bepalen

▪ Uw werknemers tevredener houden door
• glijdende uurroosters invoeren

• vervangende feestdagen vaststellen 

• modaliteiten van occasioneel telewerk bepalen 
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

3. Arbeidsreglement – WHAT’S IN FOR ME?

▪ Verlagen van het (ziekte-)absenteïsme

• verplicht medisch attest vanaf de eerste dag afwezigheid; 

• Beschikbaarheid opleggen om medische controle mogelijk te maken.

▪ Werknemers sensibiliseren

• tuchtsanctieregeling met sancties

• neutrale kledijvoorschriften opleggen

• redenen benoemen die een ontslag om dringende redenen kunnen 
uitmaken
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Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

3. Arbeidsreglement

Opstellen van het arbeidsreglement

▪ Procedure

▪ Wijziging

▪ Taal

54



Hoofdstuk I:  Aanwerving van personeel

3. Arbeidsreglement

Bekendmaking

▪ Aan werknemers

▪ Aan Inspectie der Sociale Wetten

▪ Afschrift aan voorzitter Paritair Comité

▪ Bijhouden 
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon en voordelen

2. Loonberekening van bruto naar netto

3. Arbeidsduur
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.1. Begrip 

▪ Loonbeschermingswet 12 april 1965

▪ Wet 27 juni 1969 Sociale Zekerheid
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.2. Vaststellen van het loon

▪ Principe

▪ Sectorale loonschalen

▪ Ondernemingsschalen

▪ G.M.M.I. – CAO nr.43

▪ Dagloon

• arbeiders

• bedienden

▪ Gelijke bezoldiging man en vrouw
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.3. Uitbetaling

▪ Munt

▪ Betalingswijze

• Giraal

• Cash 

▪ Bewijs van betaling
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.3. Uitbetaling

▪ Tijdstip

▪ Periodiciteit

▪ Datum 

• C.A.O.

• Arbeidsreglement

• Wettelijke basis
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.4. Inhoudingen op het loon

▪ Toegelaten inhoudingen

▪ Berekening en grenzen inhoudingen
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.5. Voordelen in natura

▪ Principe

• Verplichte schriftelijke vaststelling

• Welke voordelen?

• Beperking

▪ Waardebepaling

• Raming tegen kostprijs

• Forfaitaire raming
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.5. Voordelen in natura
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard

▪ Principe

▪ Raming of reële waarde

▪ Voorbeelden 

• Woonruimte

• Verwarming, elektriciteit e.a.

• Voeding

• Lening tegen lage rentevoet

64



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard gsm en laptop
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Voordeel alle aard bij privégebruik Forfaits sinds 01.01.2018

Laptop of PC 72 EUR/jaar 6 EUR/maand

Tablet 36 EUR/jaar 3 EUR/maand

Internet 60 EUR/jaar 5 EUR/maand

GSM of 
Smart-
phone

GSM toestel of smartphone 36 EUR/jaar 3 EUR/maand

telefoon-
abonnement

48 EUR/jaar 4 EUR/maand

Mobiele data 60 EUR/jaar 5 EUR/maand

Vaste telefoon (abonnement) 48 EUR/jaar 4 EUR/maand



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen
• Sociaal : CO2-bijdrage – formule (bedragen 2021)
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Type wagen Formule

Benzine [(CO2-emissie x € 9) – 768] : 12 x 1,3222

Diesel [(CO2-emissie x € 9) – 600] : 12 x 1,3222

LPG [(CO2-emissie x € 9) – 990] : 12 x 1,3222

Elektrisch € 27,54 (= € 20,83 per maand x 1,3222)



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen

• Fiscaal : [cataloguswaarde x 6/7] x CO2-coëfficiënt x ouderdomscoëfficiënt
• Cataloguswaarde
• Korting / BTW op korting
• Nieuwe wagen/tweedehandswagen
• Eigen bijdrage werknemer
• Minimum: €1.370 (inkomstenjaar 2021)
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel
1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen
▪ Bepaling CO2-coëfficiënt
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Motor CO2-uitstoot CO2–coëfficiënt

Diesel

84 gr/km (= referentie-
uitstoot)

5,5 %

> 84 gr/km 5,5 % + 0,1 % per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot max. 18 %)

< 84 gr/km 5,5 % - 0,1 % per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot min. 4 %)

niet gekend 18 % gelijkgesteld met voertuigen met CO2-uitstoot van 195 gr/km

Benzine, LPG, aardgas

102 gr/km (= referentie-
uitstoot)

5,5 %

> 102 gr/km 5,5 % + 0,1 % per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot max. 18 %)

< 102 gr/km 5,5 % - 0,1 % per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot min. 4 %)

niet gekend 18 % gelijkgesteld met voertuigen met CO2-uitstoot van 205 gr/km

Elektrisch geen 4 %



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen

• Omzetting naar mobiliteitsvergoeding
• Tussen 1 januari 2018 en 23 februari 2020
• Voorwaarde werkgever : 36 maanden
• Voorwaarden werknemer : 12 maanden, tenzij bij aanwerving
• Vrijwilligheid 
• Vergoeding : [(cataloguswaarde bedrijfswagen x 6/7) x 20%/24%]
• Sociale en fiscale behandeling cfr bedrijfswagen
• Vernietigd door arrest Grondwettelijk Hof
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen
• Omzetting naar mobiliteitsbudget

• Sinds 1 maart 2019

• Voorwaarde werkgever : 36 maanden

• Voorwaarden werknemer : 12 maanden, tenzij bij aanwerving

• Vrijwilligheid 

• Berekening: cost of ownership
• Lease- of huurprijs
• Niet-inbegrepen verzekeringen, onderhoudskosten en/of winterbanden
• Benzinekosten
• CO2-bijdragen
• Niet-aftrekbare BTW
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.6. Voordelen van alle aard privé gebruik firmawagen
• Omzetting naar mobiliteitsbudget

71

3 pijlers Sociale zekerheidsrechtelijke en 
fiscale behandeling

Milieuvriendelijke wagen Solidariteitsbijdrage
Voordeel alle aard bedrijfswagen

Duurzame mobiliteit ▪ Aankoop of lease fiets, speed pedelec, deelfiets, 
(e)step, monowheel,…

▪ Abonnementen openbaar vervoer
▪ Tickets openbaar vervoer
▪ Huisvestingskosten (huurgelden of intresten op lening)

vrijgesteld

Uitbetaling in cash RSZ : 38,07%
Fiscus : vrijgesteld



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Vrijgesteld WN en aftrekbaar WG

• Gezelschapsreizen voor personeel max. 1 dag

• Occasioneel gebruik accommodatie WG voor sport, cultuur

• Koffie, thee, frisdranken, fruit, …

• Bedrijfsrestaurant

• Niet-aftrekbaar = eigen bijdrage werknemer twv €1,09 

• Gratis gemeenschappelijk vervoer of vervoer tegen verlaagde prijs

• Huwelijkspremie 245 EUR

• PC-privé 910 EUR
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Vrijgesteld WN en aftrekbaar WG

• Geschenken en geschenkencheques

73

Geen RSZ Geen bedrijfsvoorheffing

• Sint, Kerstmis, Nieuwjaar: €40
• Eervolle onderscheiding: €120
• Pensionering: €40 /dienstjaar (max €1000)

• Feest/jaarlijkse gebeurtenis: €40 
• Ereteken: €120 
• Pensionering: €40 /dienstjaar



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Vrijgesteld WN en aftrekbaar WG

• geschenkencheques

74

bruto = 1.000 € netto = 1.000€

kostprijs 1.000,00               1.280,00         2.749,16        

bruto 1.000,00               1.000,00         2.147,78        

RSZ 130,70            280,71           

Belastbaar 869,30            1.867,07        

bedrijfsvoorheffing 403,70            867,07           

netto 1.000,00               465,60            1.000,00        

rendement 100% 36% 36%

Premie
Geschenkencheque



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Vrijgesteld WN en niet-aftrekbaar WG

• Hulp bij uitzonderlijke omstandigheden

• Gelegenheidsgeschenken €50 

• Geboorte

• Huwelijk

• Prijsvermindering op producten van onderneming

• Anciënniteitspremie

• 25 jaar dienst: 1 x maandwedde

• 35 jaar dienst: 2 x maandwedde

• Premies voor hospitalisatieverzekering
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Maaltijdcheques 
• €6,91 /dag WG en 1,09€/dag WN 

• RSZ
• Geen vervanging van loon
• C.A.O.
• Gepresteerde dagen
• Op naam werknemer
• Enkel te gebruiken voor voeding
• Geldigheid beperkt tot 12 maanden
• Maandelijks afgeleverd
• Enkel elektronisch

• Fiscaal
• WN: vrijgesteld, indien voorwaarden vervuld
• WG: €2 aftrekbaar
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Maaltijdcheques

77

Maaltijdcheques Waarde
Gewerkte

dagen Per jaar Per maand

werkgeversaandeel €6,91 231 €1.596,21 €133,01 

werknemersaandeel €1,09 231 €251,79 €20,98 



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Sport- en cultuurcheques
• RSZ: geen

• Geen vervanging van loon
• C.A.O.
• Alle werknemers of categorie van werknemers
• Op naam werknemer
• Inruilbaar bij erkende cultuuroperator of sportorganisatie
• Geldigheid beperkt tot 15 maanden, van 1 juli tot 30 september volgende jaar
• Niet geheel of gedeeltelijk uitgekeerd in geld
• Maximum €100 /jaar 

• Fiscaal
• WN: vrijgesteld, indien voorwaarden vervuld zijn
• WG: niet aftrekbaar
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Sport- en cultuurcheques

79

brutoloon = €2 500 Premie sport- en cultuurcheque

bruto = €100 €100 

Kostprijs €135,00 €100,00 € 

Bruto €100,00 €100,00 € 

Werknemers RSZ à 13,07 % €13,07 -

Belastbaar €86,93 €100,00 

Bedrijfsvoorheffing: 46,44% €40,37 -

Netto €46,56 €100,00 

Rendement 34,49% 100,00%



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.7. Sociale voordelen

▪ Ecocheques
• €250 /WN/jaar

• RSZ: geen
• Geen vervanging van loon
• C.A.O.
• CAO of bedrijfsovereenkomst of AO
• Max. 10 € per cheque
• Op naam werknemer
• Enkel voor ecologische producten (lijst)
• Geldigheid beperkt tot 24 maanden
• Kan niet omgeruild worden
• Papier of elektronisch

• Fiscaal
• WN: vrijgesteld, indien voorwaarden vervuld zijn
• WG: niet aftrekbaar
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.8. Kosten eigen aan de werkgever

▪ Principes

▪ Raming

• Gebruik privé-voertuig voor beroepsdoeleinden - €0,3707/km (bedrag per 1 juli 2021)

• Kledijvergoeding

• Bureauvergoeding voor werknemers die deels thuis werken - €129,48 /maand

• Baanvergoeding niet-sedentaire werknemers

• afwezigheid faciliteiten: €10 /dag

• maaltijd: €7 /dag

• Verblijfkosten buitenland

• Verblijfskosten binnenland 
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.9. Kosten woon-werkverkeer

▪ Principe

• Wet / CAO

• Sectorale afwijkingen

▪ Vervoersmiddelen 

• Reizen per trein

• Ander openbaar vervoermiddel

• Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer

• Privé-wagen

• Fiets (=max. €0,24/km)
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.9. Kosten woon-werkverkeer

▪ Tijdstip van terugbetaling

▪ Richtlijnen voor de terugbetaling

• Algemeen

• Werkelijk gewerkte dagen

▪ Sociale en fiscale benadering

• Sociaal

• Fiscaal
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.10.Bonus CAO nr. 90

▪ Doelstelling

▪ Voorwaarden

• Collectief karakter

• Objectieve/onzekere doelstellingen

• Transparante, duidelijk aflijnbare doelstellingen

• Niet-recurrent voordeel

• Behoud bestaande loonpakket
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

1. Loon

1.10.Bonus CAO nr. 90

▪ Sociale en fiscale benadering

• Sociaal: €3.447 bruto (2021)

• Fiscaal: €2.998 (2021)

▪ Procedure

• Wel vakbondsafvaardiging

• Geen vakbondsafvaardiging
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening
Kostprijs WG

- Patronale RSZ

Bruto loon

+ voordeel alle aard gsm, laptop

Verhoogd bruto loon

- RSZ werknemer

Belastbaar loon

+ voordeel alle aard bedrijfswagen

Verhoogd belastbaar

- Bedrijfsvoorheffing

- Bijzondere bijdrage RSZ

- Voordeel alle aard bedrijfswagen, gsm, laptop

- eigen bijdrage groepsverzekering, maaltijdcheques,…

+ sociaal abonnement, dagvergoeding, thuiswerk,…

= Netto WN
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

1. RSZ

2. Bedrijfsvoorheffing

3. Bijzondere bijdrage RSZ
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.1. RSZ

▪ Principe

▪ Bijdragen

• Werkgever: algemeen + sectoraal

• Werknemer: 13,07%

▪ RSZ-verminderingen
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.1. RSZ voorbeeld

89

Bediende

Kostprijs - Patronale RSZ 28% op 100% bruto €3.200,00

Bruto inkomen €2.500,00

RSZ werknemer - 13,07 % op 100% €326,75

Belastbaar €2.173,25

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €401,16

Bijzondere bijdrage RSZ €22,01

Netto loon €1.750,08

Arbeider

Kostprijs - Patronale RSZ 45% op 108% bruto €3.715,00

Bruto inkomen €2.500,00

RSZ werknemer - 13,07 % op 108% €352,89

Belastbaar €2.147,11

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €393,93

Bijzondere bijdrage RSZ €22,01

Netto loon €1.731,17

Verschil in kostprijs €515,00

Verschil in netto -€18,91



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.2 Bedrijfsvoorheffing

▪ Principes

• Wat ?

• Waarop inhouden?

• Wie ?

• Wanneer ?

• Hoeveel inhouding?

• Grondslag van de berekening?
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.2 Bedrijfsvoorheffing

▪ Aangifte en betaling

• Termijn ?

• Aangifte op papier of elektronisch

▪ Toepassingsregels

• Bijlage van het Koninklijk Besluit van 16 december 2020, van toepassing op inkomsten toegekend 
vanaf 1 januari 2021
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.2 Bedrijfsvoorheffing voorbeeld

92

Bediende 

Echtgenoot met beroepsinkomen - Schaal I

Drie kinderen ten laste (vermindering BV =  € 282)

Bruto inkomen € 2.500,00

RSZ - 13,07 % - € 326,75

Belastbaar € 2.173,25

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I - € 119,16

Bijzondere bijdrage RSZ - € 22,01

Netto loon € 2.032,08

Bediende 

Echtgenoot ten laste - Schaal II

Drie kinderen ten laste (vermindering BV = € 282)

Bruto inkomen € 2.500,00

RSZ - 13,07 % € 326,75

Belastbaar € 2.173,25

Bedrijfsvoorheffing - Schaal II € 0,00

Bijzondere bijdrage RSZ € 22,01

Netto loon € 2.151,24

Verschil netto € 119,16



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.3 Bijzondere bijdrage RSZ

▪ Toepassingsgebied

▪ Jaarlijkse bijzondere bijdrage

▪ Inhouding op het loon

▪ Eindafrekening 
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.3 Bijzondere bijdrage RSZ
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.3 Bijzondere bijdrage RSZ 

voorbeeld

95

Bediende 

Echtgenoot met beroepsinkomen - Schaal I

Bruto kwartaalloon €3.150,00 

Bruto inkomen €1.050,00 

RSZ - 13,07 % €137,24 

Belastbaar €912,77 

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €0,00

Bijzondere bijdrage RSZ €0,00 

Netto loon €912,77 

Bediende 

Echtgenoot met beroepsinkomen - Schaal I

Bruto kwartaalloon €4.500,00 

Bruto inkomen €1.500,00 

RSZ - 13,07 % €196,05 

Belastbaar €1.303,95 

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €65,44

Bijzondere bijdrage RSZ €9,30 

Netto loon €1.229,21 



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

2. Loonberekening

2.3 Bijzondere bijdrage RSZ 

voorbeeld

96

Bediende 

Echtgenoot met beroepsinkomen - Schaal I

Bruto kwartaalloon €7.500,00 

Bruto inkomen €2.500,00 

RSZ - 13,07 % €326,75 

Belastbaar €2.173,25 

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €401,16 

Bijzondere bijdrage RSZ €22,01 

Netto loon €1.750,08

Bediende 

Echtgenoot met beroepsinkomen - Schaal I

Bruto kwartaalloon €19.500,00 

Bruto inkomen €6.500,00 

RSZ - 13,07 % €849,55 

Belastbaar €5.650,45 

Bedrijfsvoorheffing - Schaal I €2.172,10

Bijzondere bijdrage RSZ €51,64 

Netto loon €3.426,71 



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

▪ Begrip arbeidsduur

▪ Bedoelde werknemers

▪ Normale grenzen arbeidsduur

• Minimumlimieten

• Maximumlimieten 

• Arbeidsduurvermindering
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

▪ Overschrijding normale grenzen

• Gevallen

• Inhaalrust 

• algemene regeling

• bijzondere regeling

• Interne grens (143 uren sinds 1 februari 2017)

• hoe de uren overschrijding bepalen?

• tijdstip uitbetaling normale loon
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

▪ Toekenning overloon

• Principe

• Percentage

• Betaling

• Omzetting overloon in inhaalrust

▪ Uitzondering op algemeen principe

• Mogelijkheid af te zien van inhalen van overuren

• Vrijwillige overuren (nieuw sinds 1 februari 2017)
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

▪ Pauzes

▪ Rustpauze tussen het beëindigen en het hervatten van het werk
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur
3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

▪ In functie van werknemer

▪ In functie van werkgever
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling

▪ Vroegere regeling

• Gedoogbeleid onder bepaalde voorwaarden: 

• Bestaan van een tijdsregistratiesysteem; 

• Respect van de daggrens van maximum 9 uren en de gemiddelde weekgrens bepaald in de 

sector of de onderneming; 

• Het systeem was duidelijk omschreven in het arbeidsreglement.
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling

▪ Aanpassingen door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk
• Wettelijk kader werd gecreëerd sinds 1 februari 2017

• Voor voltijdse werknemers en deeltijdse werknemers met een vast uurrooster.

• Het deeltijds werk met een variabel uurrooster is niet verenigbaar met een glijdende 
uurregeling aangezien het de werkgever is die het gewenste uurrooster meedeelt aan de 
werknemer.
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur
3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling
▪ Toepassingsvoorwaarden

de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement bepaalt minstens :

• de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die gerespecteerd dient te worden binnen de referteperiode , 
waarvan de duur is bepaald op 3 maanden of een andere periode die maximaal gelijk is aan 1 jaar;

• de stamtijden;

• de glijtijden waarbinnen de werknemer begin en einde van de arbeidsdag en de pauze bepaalt. De 
arbeidsdag is max 9 uur;

• het aantal uren dat boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag worden gepresteerd. 
Dit is max. 45 uur per week;

• Het aantal uren dat meer of minder gepresteerd kan worden dan de gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur en dat op het einde van de referteperiode kan worden overgedragen. Dit aantal is 
maximaal gelijk aan 12 uren.

105



Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling

▪ Procedure van invoering

Ofwel via het arbeidsreglement, ofwel via CAO

• De glijdende uurregeling wordt ingevoerd via het arbeidsreglement → de 
procedure voor invoering en aanpassing van het arbeidsreglement is van 
toepassing.

• De glijdende uurregeling wordt ingevoerd via een ondernemings-CAO→ de 
bepalingen van de CAO zijn automatisch van toepassing vanaf de neerlegging op 
de griffie van de FOD WASO. De procedure tot aanpassing van het 
arbeidsreglement dient niet meer gevolgd te worden. 
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel
3. Arbeidsduur
3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling
▪ Uitwerking in het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement bepaalt minimaal het volgende: 

• het begin en het einde van de stam- en glijtijden en de duur van de rustpauzes;

• de maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur;

• de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur;

• het begin en einde van de periode waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet 
worden gerespecteerd;

• de nadere regels van recuperatie tijdens de referteperiode van uren die boven en onder de 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werden gepresteerd;

• de sancties die van toepassing zijn op de werknemer in geval van niet naleven van de regels 
inzake de glijdende uurregeling.
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur
3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling
▪ Het tijdsopvolgingssysteem

Dit omvat minimaal volgende gegevens:
• de identiteit van de werknemer; 
• per dag, de duur van zijn arbeidsprestaties;
• en wanneer het een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster betreft, 

het begin en einde van zijn prestaties, en ook zijn rustpauzes.
• Het tijdsopvolgingssysteem moet tijdens de referteperiode door elke werknemer 

geraadpleegd kunnen worden zodat deze het aantal uren kent dat hij gepresteerd 
heeft in plus en in min ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.  

• Deze gegevens dienen gedurende een periode van 5 jaar na de prestaties te worden 
bijgehouden. 
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur
3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling

▪ Verloning 

• Gemiddeld loon voor de na te leven arbeidsduur
• Indien meer uren worden gewerkt: werknemer wordt hiervoor niet betaald (tenzij 

• op verzoek)

• Indien niet voldoende uren worden gewerkt: wordt afgetrokken van volgend loon

• Uitgezonderd in geval van overmacht. In dit geval mag de werknemer deze 
ontbrekende uren presteren binnen een periode van 3 maanden volgend op het 
einde van de referteperiode.

• Overloon en inhaalrust indien > 9u/dag en 45u/week
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

A. Glijdende uurregeling

▪ Risico’s 

• Planning/arbeidsorganisatie

• Samenwerking collega’s

• Onder -of overbezetting
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

B. Kleine flexibiliteit

▪ Principe

▪ Toepassingsvoorwaarden:

• Afsluiten C.A.O. of aanpassing arbeidsreglement

• Inhoud 

▪ Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

B. Kleine flexibiliteit

▪ Flexibiliteit en overuren

▪ Uitbetaling loon

• Normaal loon

• Bij einde arbeidsovereenkomst of na de referteperiode

▪ Wijziging arbeidsreglement en mededeling

• Inhoud arbeidsreglement

• Mededeling aan werknemers
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

C. Grote flexibiliteit: ‘nieuwe arbeidsregelingen’

▪ Principes

▪ Toegelaten afwijkingen

1. arbeidsduur

2. zondagsarbeid

3. nachtarbeid

4. feestdagen
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Hoofdstuk II:  Tewerkstelling van personeel

3. Arbeidsduur

3.1 Nieuwe maatregelen organisatie arbeidstijd

C. Grote flexibiliteit: ‘nieuwe arbeidsregelingen’

▪ Procedure 

• Informatiefase

• Overlegfase
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Jaarlijkse vakantie
2. Feestdagen
3. Tijdskrediet
4. Ouderschapsverlof
5. Educatief verlof
6. Klein verlet
7. Verlof om dwingende redenen
8. Ziekte
9. Zwangerschap
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.1 Recht op vakantie

▪ Vakantiedienstjaar

▪ Gelijkstelling van sommige afwezigheden
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.2 Richtlijnen voor de toekenning

▪ Principes

▪ Jaarlijkse sluiting

▪ Individuele vakantie
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.3 Duur van de vakantie

▪ BEDIENDEN

• Voltijdse tewerkstelling

• Principe

• Aanwerving of vertrek in de loop van de kalendermaand
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.3 Duur van de vakantie

119

6-dagen 5-dagen

1   M 2 dagen 2 dagen
2   M 4 dagen 4 dagen
3   M 6 dagen 5 dagen 

4   M 8 dagen 7 dagen 
5   M 10 dagen 9 dagen
6   M 12 dagen 10 dagen 

7   M 14 dagen 12 dagen 
8   M 16 dagen 14 dagen 
9   M 18 dagen 15 dagen 

10 M 20 dagen 17 dagen 
11 M 22 dagen 19 dagen 
12 M 24 dagen 20 dagen 



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.3 Duur van de vakantie

▪ BEDIENDEN

• Deeltijdse tewerkstelling

• Identiek arbeidsstelsel in vakantiedienstjaar en vakantiejaar

• Arbeidsregeling is veranderd tijdens vakantiedienstjaar of vakantiejaar

• Volledig veranderlijke arbeidsregeling
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.3 Duur van de vakantie

▪ ARBEIDERS

Aantal vakantiedagen in functie van aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in 

vakantiedienstjaar
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ BEDIENDEN

• Enkel vakantiegeld

• Begrip 

• Sociale bijdragen en fiscale inhouding

122



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ BEDIENDEN

• Dubbel vakantiegeld

• Bedrag 

• Sociale bijdragen en fiscale inhouding
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ BEDIENDEN voorbeeld

124

Enkel vakantiegeld

Bruto maandloon €2.500,00 

Bediende neemt 2 vakantiedagen

maand telt 20 werkdagen

Prestaties €2.250,00 

Vakantiegeld €250,00 

Totaal bruto €2.500,00 

RSZ - €326,75 

Belastbaar €2.173,25 

Bedrijfsvoorheffing - €401,16 

Netto €1.1772,09 
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1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ BEDIENDEN voorbeeld

125

Dubbel vakantiegeld (92 % bruto maandloon €2.500)

Kostprijs werkgever 2.300,00 €
Bruto Dubbel VG (92% bruto maandloon) 2.300,00 €
RSZ = 13,07 % op 85 % brutoloon (=92,3913% DVG) - 277,74 € 
Belastbaar 2.022,26 €
Exceptionele BV (42,39%) 857,24 €

Netto vakantiegeld 1.165,03 €

Jaarbedrag van de normale bruto bezoldigingen
Bruto loon 2.500,00 €
RSZ - 13,07 % 326,75 €
Belastbaar 2.173,25 €
Belastbaar x 13,92 30.251,64 €



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ ARBEIDERS

• Bedrag 

• Sociale bijdragen en fiscale inhouding
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.4 Vakantiegeld

▪ ARBEIDERS voorbeeld

127

Arbeiders

Jaarloon aan 100% 21.000,00 € 

Jaarloon aan 108% 22.680,00 € 

Bruto vakantiegeld (15,38% van 108% jaarloon) 3.488,18 € 

Solidariteitsbijdrage (1%) 34,88 € 

RSZ (13,07% op 6,8% van 108% jaarloon) 201,57 € 

Belastbaar 3.251,73 € 

Bedrijfsvoorheffing 755,05 € 

Netto 2.496,68 € 



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.5 Jeugdvakantie

▪ Principe 

▪ Voorwaarden

▪ Wanneer en hoe opnemen?

128



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.5 Jeugdvakantie

▪ Jeugdvakantie-uitkering (65% loon begrensd tot 2.369,64 €)

▪ Max. uitkering : 59,24 € bruto per dag

▪ Administratieve formaliteiten
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.6 Seniorvakantie

▪ Principe 

▪ Voorwaarden

▪ Wanneer en hoe opnemen?
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.6 Seniorvakantie

▪ Seniorvakantie-uitkering (65% loon begrensd tot 2.369,64 €)

▪ Max. uitkering : 59,24 € bruto

▪ Administratieve formaliteiten
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.7 Europese vakantie

▪ 1 week per periode van 3 maanden activiteit in het kalenderjaar van aanvang of 
hervatting

▪ Op te nemen ten vroegste vanaf de laatste week van de periode van 3 maanden

▪ Na opname wettelijke vakantiedagen

▪ Recht op normale loon, maar verrekening op dubbel of vertrekvakantiegeld
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.8 Vakantiegeld bij uitdiensttreding

▪ Vakantiejaar – vakantiedienstjaar

▪ Sociale en fiscale inhoudingen

▪ Vakantieattest 
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1. Vakantie

1.8 Vakantiegeld bij uitdiensttreding

▪ Voorbeeld

De bediende gaat uit dienst bij zijn vorige WG op 27 februari 2020. In 2020 nam de 
bediende nog geen vakantie op.  Hij verdiende 2.500 € bruto per maand.  Vanaf 1 maart 
2020 treedt hij in dienst bij zijn nieuwe werkgever en ontvangt hij een loon van 2.600 € per 
maand.
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

1. Vakantie

1.8 vakantiegeld bij uitdiensttreding

135

vertrekvakantiegeld

VG 2020 op basis van vakantiedienstjaar 2019

enkelvoudig VG : (2.500 € x 13) x 7,67% = € 2.492,75

dubbel VG : (2.500 € x 13) x 7,67 % = € 2.492,75

totaal vertrekVG €  4.985,50 

Bij de nieuwe WG bedraagt de bruto maandwedde 2.600 €.

enkel VG : 20/20 x 2.600 € =                      €  2.600,00 

dubbel VG : 92 % x 2.600 € =                            €  2.392,00 

totaal VG                                                                  €  4.992,00 

aftrek VG vorige WG :                                          €  4.985,50 

VG verschuldigd door nieuwe WG in 2020                       €        6,50 

Vervroegd vertrekvakantiegeld

VG 2021 op basis van vakantiedienstjaar 2020

enkel VG : (2.500 € x 2,16) x 7,67% = € 414,18

dubbel VG : (2.500 € x 2,16) x 7,67 % = € 414,18

totaal vertrekVG €     828,36 

Bij de nieuwe WG bedraagt de bruto maandwedde 2.600 €.

enkel VG : 20/20 x 2.600 € =                      €  2.600,00 

dubbel VG : 92 % x 2.600 € =                            €  2.392,00 

totaal VG                                                                  €  4.992,00 

aftrek VG vorige WG :                                          €     828,36 

VG verschuldigd door nieuwe WG in 2021                 €  4.163,64 



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

2. Feestdagen

▪ Principe

▪ Vervanging van feestdagen die op een inactiviteitsdag vallen

• Algemeen

• Bijzondere gevallen

• Bijzondere arbeidsregelingen

• Deeltijdse werknemer

• Vakantieperiode

• Aanwerving of uitdiensttreding
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

2. Feestdagen

▪ Arbeid op een feestdag en inhaalrust

▪ Loon van de feestdag

▪ Bij schorsing arbeidsovereenkomst

▪ Bij beëindiging arbeidsovereenkomst
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

▪ Principe

▪ Historiek

• Algemeen

• 3 regelingen

• Niet-gemotiveerd tijdskrediet (afgeschaft sinds 1 april 2017)

• Gemotiveerd tijdskrediet

• Landingsbanen

• Tijdelijk: Corona tijdskrediet en landingsbaan voor onderneming erkend als 

onderneming in herstructurering of moeilijkheden voor 31/12/2020
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3. Tijdskrediet

3.1 Gemotiveerd tijdkrediet

▪ Totale duur maximum 51 maanden over gehele loopbaan

▪ 36 maanden

• Volgen erkende opleiding

▪ 51 maanden

• Bijstand zwaar ziek gezins- of familielid

• Palliatieve zorg

• Zorg voor kind tot 8 jaar

• Zorg voor gehandicapt kind tot 21 jaar

• Bijstand of zorg voor zwaar ziek minderjarig kind
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.1 Gemotiveerd tijdkrediet

▪ Vorm: volledig, 1/2de of 1/5de

• Maar voltijds en 1/2de : enkel indien voorzien in sector/onderneming

• Zie bepalingen van CAO

▪ Anciënniteitsvoorwaarden

• 2 jaar werkgever

▪ Tewerkstellingsvoorwaarden

• Volledige schorsing→ ongeacht de tewerkstelling

• Halftijdse tewerkstelling→ laatste 12 maanden minstens 75%

• 4/5de tewerkstelling→ laatste 12 maanden 100%
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.2 Landingsbanen

RECHT (cao nr 103)

▪ Leeftijdsvoorwaarde voor gerechtigden

• Principe: 55 jaar

• Uitzondering: 50 jaar

• onderneming in moeilijkheden of  herstructurering

• zware beroepen

• lange loopbaan (=28 jaar)
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.2 Landingsbanen

UITKERINGEN (KB)

▪ Leeftijdsvoorwaarde voor uitkeringsgerechtigden: 60 jaar

▪ Uitzonderingen?
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.2 Landingsbanen

▪ Vorm: 1/2de of 1/5de 

▪ Duur: tot pensioengerechtigde leeftijd

▪ Tewerkstellingsvoorwaarden

• Halftijdse tewerkstelling→minimum 2 jaar minstens 75%

• 4/5de tewerkstelling→minimum 2 jaar 100%

▪ Anciënniteitsvoorwaarden

• 2 jaar werkgever

• 25 jaar loopbaan (of 28 jaar lange loopbaan)
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.3 Uitkeringen RVA – tijdskrediet met motief

145

Minder dan 5 jaar

anciënniteit

5 jaar 

anciënniteit

Volledig 520,65 € 607,43 €

Halftijds 260,32 € 303,71 €

4/5de 171,43 € (samenwonend)

221,23 € (alleenstaande)



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.3 Uitkeringen RVA – landingsbanen

146

samenwonende alleenstaande

Halftijds 518,52 €

4/5de 240,85 € 290,65 €



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet
3.4 Berekening tewerkstellingstermijn

▪ Gelijkstellingen
▪ Neutralisaties
▪ Overstap van de ene naar de andere vorm

3.5 Instemming of recht?
▪ Tot 10 werknemers

▪ Meer dan 10 werknemers

3.6 Indienen van de aanvraag
▪ Termijn:

• tot 20 werknemers

• meer dan 20 werknemers

▪ Schriftelijke aanvraag t.a.v. de werkgever
▪ Schriftelijke of digitale aanvraag t.a.v. de RVA
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.7 Uitstel of intrekking recht

3.8 Organisatieregels
▪ Beperking gelijktijdige afwezigheid

• drempel van 5%

• maandelijkse berekening van drempel

• wijziging drempel

▪ Voorkeur- en planningsmechanisme
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

3. Tijdskrediet

3.9 Waarborgen
• Behoud van functie

• Ontslagbescherming

3.10 Berekening opzeggingstermijn en -vergoeding
• Cass. 11 december 2006

• Wet 30 december 2009 (ouderschapsverlof)
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

4. Ouderschapsverlof

150



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

4. Ouderschapsverlof

▪ Definitie

▪ Voorwaarden

• Leeftijd kind

• Anciënniteit werknemer

• Documenten

151



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

4. Ouderschapsverlof

▪ Duur en vorm

• 4 maanden per kind

• Volledige schorsing, 1/2de, 1/5de of 1/10de 

• Volledige schorsing in weken (sinds 1 juni 2019)

• Halftijds OV in maanden (sinds 1 juni 2019)

• Meer flexibiliteit sinds 1 juni 2019

• Tijdelijk: Corona ouderschapsverlof tot 30 september 2020
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

4. Ouderschapsverlof

▪ Formaliteiten aanvraag

• Aanvraag werkgever

• Aanvraag RVA

▪ Ontslagbescherming

▪ Onderbrekingsuitkering
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4. Ouderschapsverlof

▪ onderbrekingsuitkering

154

Volledige schorsing

Vermindering tot

halftijdse 

betrekking

Vermindering met 

1/5de

Vermindering met 

1/10de

<50 jaar 851,59 €

Of 1.400,01 € 

(alleenstaande)

425,79 €

of 700,00 € 

(alleenstaanden)

144,45 €

of 280,00 € 

(alleenstaanden)  

72,22 €

of 133,97 € 

(alleenstaanden)  

50 + jaar 851,59 €

Of 1.400,01 € 

(alleenstaande)

574,02 €

of 700,00 € 

(alleenstaanden)

216,67 €

of 280,00 € 

(alleenstaanden) 

108,33 €

of 133,97 € 

(alleenstaanden) 



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

5. Vlaams Opleidingsverlof
(voormalig: ‘educatief verlof’)

▪ Regionalisering

▪ Toepassingsgebied

▪ Overgangsmaatregelen
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Max. 125u / jaar met behoud van begrensd loon

• Opleiding volgen

• Studeren voor examens

• Examens afleggen

# uren pro rata voor deeltijdse WN 

▪ Twee types van opleidingen

• Arbeidsmarktgerichte opleiding (Cf. databank)

• Loopbaangerichte opleidingen (Cf. Loopbaancheques)
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Planning 

• Algemeen

• Bijzonder

• < 20 werknemers

• > 20 - 50 werknemers

• > 50 werknemers
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Verplichtingen werknemer: getuigschrift van

• regelmatige inschrijving

• nauwgezetheid: trimestrieel

• tweede zittijd
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Loon

• Voltijds: normale loon, begrensd 

• Deeltijdse werknemers: pro rata
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Terugvordering van het loon

• Principe

• Aanvraag om terugbetaling

• Termijn 

• Loon en RSZ-werkgeversbijdragen
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Verlies van het recht

• Opleiding niet nauwgezet volgen

• Onderbreking van de opleiding

• Winstgevende activiteit

• Opeenvolgende mislukkingen
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5. Vlaams Opleidingsverlof

▪ Ontslagbescherming

• Principe

• Duurtijd

• Sanctie
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6. Klein verlet

▪ Wettelijke basis

• ‘Minimum’ regeling voor alle werknemers: motief en duur van de afwezigheid

• + op niveau sector (+ ev. onderneming/individueel) soms een meer uitgebreide 
regeling: meer redenen en/of langere afwezigheidsperiode

▪ Motief en duur van de afwezigheid

• huwelijk

• geboorte

• overlijden

• plechtige communie en vrijzinnigheidsfeest
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6. Klein verlet

▪ Motief en duur van de afwezigheid

• gerechtelijke oproepen

• familieraad 

• verkiezingsverplichtingen 

• priesterwijding en toetreding klooster
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6. Klein verlet

▪ Richtlijnen voor de toekenning

• principes

• deeltijdse werknemers

• bewijsstuk

▪ Uitbetaling van de dagen kort verzuim

165



Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

7. Verlof om dwingende familiale redenen

▪ Principe 

▪ Algemene kenmerken

• begrip “dwingende reden”:

• ziekte familielid

• ernstige schade

• oproep rechtbank

• duur van het verlof

• onbetaald verlof

• toekenningsvoorwaarden
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8. Ziekte en ongeval
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8. Ziekte en ongeval

▪ Definitie

▪ Rechtvaardiging

• verplichtingen

• verwittiging en rechtvaardiging

• voorleggen geneeskundig getuigschrift

• inhoud geneeskundig getuigschrift

• Verlenging van de arbeidsongeschiktheid 

• Sanctie
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8. Ziekte en ongeval

▪ Controle

• Geen automatisch recht op gewaarborgd loon
• Wanneer?
• Wie? 
• Waar?
• Wat?
• Bevindingen controlearts
• Medisch huisarrest!
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8. Ziekte en ongeval

▪ Controle

• Sanctie bij weigering

• Tegenspraak tussen geneesheren

• Principe

• Arbeidsrechtbank

• Scheidsrechtelijke procedure

• procedure

• kosten
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon BEDIENDEN

A. Bediende aangeworven voor < 3 maanden

geen maand anciënniteit→ geen loon

• AO voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk

• begrip ‘maand anciënniteit’
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon BEDIENDEN

B. Bediende aangeworven voor < 3 maanden
min. maand anciënniteit→ gewaarborgd loon

• 1e - 7e kalenderdag: 100 %

• 8e - 14e kalenderdag: 86,93 %

• 15e - 30e kalenderdag: 26,93 % tot  3.821,41 €
86,93 % boven 3.821,41 €
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon BEDIENDEN

C. Onbepaalde tijd of aangeworven voor ≥ 3 maanden

→ 30 kalenderdagen aan 100%

D. Berekening gewaarborgd loon

• sociale bijdragen

• bedrijfsvoorheffing
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon ARBEIDERS

A. Geen volledige maand→ geen loon

B. Volledige maand dienst:

• 1e - 7e kalenderdag: 100 %

• 8e - 14e kalenderdag: 85,88 %

• 15e - 30e kalenderdag: 25,88 % tot 3.821,41 €
85,88 % boven 3.821,41 €
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon ARBEIDERS

C. Berekeningswijze

• cfr. loon betaalde feestdagen

• Inhoudingen: RSZ, BV
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon HERVALLING

• Principe: nieuwe afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid binnen 14 

kalenderdagen

• Uitzondering: bewijs andere ziekte
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8. Ziekte en ongeval

▪ Gewaarborgd loon HERVALLING

A. Saldo gewaarborgd loon

B. Andere ongeschiktheid

• Principe 

• Uitzondering
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8. Ziekte en ongeval

▪ Hervatting van de arbeid

• Verminderde arbeidsgeschiktheid na de periode van arbeidsongeschiktheid?

• Document “einde ongeschiktheid”

• Re-integratie langdurig zieken
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8. Ziekte en ongeval

▪ Uitsluiting recht op gewaarborgd loon

• Sportongeval

• Zware fout
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8. Ziekte en ongeval

▪ Beëindiging en ziekte

• beëindiging tijdens de ziekte

• ziekte na betekening opzegging
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9. Zwangerschap en bevalling

Bescherming gezondheid en veiligheid

A. Verbod bepaalde werken uit te voeren

• Evaluatie risico’s

• inventaris

• algemene preventieve maatregelen

• Specifieke individuele maatregelen

• onmiddellijke beslissingen werkgever

• voorstellen arbeidsgeneesheer
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Bescherming gezondheid en veiligheid

B. Weigering nachtarbeid

• Procedure

• Maatregelen

C. Verbod op verrichten overwerk
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Moederschapsrust

1. Prenatale rust

• verplicht: 1 week voor bevalling

• facultatief: 5 of 7 weken voor bevalling

• overdraagbaarheid

• Wat is “blijven werken”?
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Moederschapsrust

1. Prenatale rust: bijzondere gevallen

• laattijdige bevalling

• voortijdige bevalling
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Moederschapsrust

2. Postnatale rust

• principe: 9 weken

• bijzondere verlenging bij meerlingengeboorte

• hospitalisatie pasgeborene

• bijzondere verlenging bij moeilijke zwangerschap

• omzetting postnatale rust in dagen
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Ontslagbescherming
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Ontslagbescherming

• begin en duurtijd

• inhoud van de bescherming

• sanctie 
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Vaderschapsrust

• Twee situaties

• Moeder overlijdt

• Moeder gehospitaliseerd

• Ontslagbescherming
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Moederschapsverzekering

• principe

• rechthebbenden

• moederschapsuitkering

• moederschapsverlof en arbeidsongeschiktheid

• administratieve verplichtingen ten aanzien van

• werkgever

• ziekenfonds
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Hoofdstuk III:  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

9. Zwangerschap en bevalling

Borstvoedingsverlof

Borstvoedingspauzes
• Principe 

• Wanneer

• Procedure

• Vergoeding

• Ontslagbescherming 
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Beëindiging met opzeggingstermijn

2. Beëindiging met opzeggingsvergoeding

3. Beëindiging om dringende reden
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

▪ Kennisgevingvoorwaarden

• vorm: schriftelijk, ondertekend en gedateerd

• inhoud: begin en duurtijd

• taalstelsel

• Nederlands

• Frans 
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

▪ Kennisgevingsmodaliteiten

• Van hand tot hand

• Aangetekend

• Gerechtsdeurwaardersexploot 
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

▪ Aanvang: maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd 

gebracht

▪ Anciënniteit: de periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is 
gebleven van dezelfde onderneming, inclusief de tewerkstelling als uitzendkracht voor max 

1 jaar en indien zonder onderbreking van meer dan 7 kalenderdagen

▪ Maximum opzeggingstermijnen

• geen langere termijnen voor werkgever op sector niveau (paritair comité of subcomité)

• wel afwijking mogelijk op individueel niveau tussen werkgever en werknemer alsook op 

ondernemingsvlak (cao of arbeidsreglement)
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

▪ Gemeenschappelijke bepalingen voor alle werknemers: vaste opzeggingstermijnen 

ongeacht jaarloon

• Opzeg werkgever: opbouw in 4 fases 

• Opzeg werknemer: helft van werkgever (afgerond naar beneden) met maximum 13 

weken
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Ontslagregeling sinds 2014: opzegging door WG

197

Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg

0 tot <3 m 1 w 4 tot <5 j 15 w 14 tot <15 j 45 w 24 tot <25 j 66 w

3 tot <6 m 3-4-5 w 5 tot <6 j 18 w 15 tot <16 j 48 w 25 tot <26 j 67 w

6 tot <9 m 6 w 6 tot <7 j 21 w 16 tot <17 j 51 w 26 tot <27 j 68 w

9 tot <12 m 7 w 7 tot <8 j 24 w 17 tot <18 j 54 w 27 tot <28 j 69 w

12 tot <15 m 8 w 8 tot <9 j 27 w 18 tot <19 j 57 w 28 tot <29 j 70 w

15 tot <18 m 9 w 9 tot <10 j 30 w 19 tot <20 j 60 w 29 tot <30 j 71 w

18 tot <21 m 10 w 10 tot <11 j 33 w 20 tot <21 j 62 w 30 tot <31 j 72 w

21 tot <24 m 11 w 11 tot <12 j 36 w 21 tot <22 j 63 w 31 tot <32 j 73 w

2 tot <3 j 12 w 12 tot <13 j 39 w 22 tot <23 j 64 w 32 tot <33 j 74 w

3 tot <4 j 13 w 13 tot <14 j 42 w 23-24 j 65 w + 1 j + 1 w



Ontslagregeling sinds 2014: opzegging door WN
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Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg

0 tot <3 m 1 w 8 tot <9 j 13 w 18 tot <19 j 13 w 28 tot <29 j 13 w

3 tot <6 m 2 w 9 tot <10 j 13 w 19 tot <20 j 13 w 29 tot <30 j 13 w

6 tot <12 m 3 w 10 tot <11 j 13 w 20 tot <21 j 13 w 30 tot <31 j 13 w

12 tot <18 m 4 w 11 tot <12 j 13 w 21 tot <22 j 13 w 31 tot <32 j 13 w

18 tot <24 m 5 w 12 tot <13 j 13 w 22 tot <23 j 13 w 32 tot <33 j 13 w

2 tot <4 j 6 w 13 tot <14 j 13 w 23 tot <24 j 13 w + 1 j 13 w

4 tot <5 j 7 w 14 tot <15 j 13 w 24 tot <25 j 13 w

5 tot <6 j 9 w 15 tot <16 j 13 w 25 tot <26 j 13 w

6 tot <7 j 10 w 16 tot <17 j 13 w 26 tot <27 j 13 w

7 tot <8 j 12 w 17 tot <18 j 13 w 27 tot <28 j 13 w



Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn
Duur van de opzeggingstermijn

Overgangsregeling bestaande AO op 31/12/2013

1. Vastklikken van de rechten op 31/12/2013 volgens de vroegere opzeggingsregels

• ‘Lagere bediende’  bruto jaarloon < 32.254 EUR

• WG: 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit
• WN: 1,5 maanden (<5 jaar anciënniteit) – 3 maanden ( vanaf 5 jaar anciënniteit)

• ‘Hogere bediende’ bruto jaarloon ≥ 32.254 EUR  en < 64.508 EUR

• WG: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met minimum van 3 maanden
• WN: 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met maximum van 4,5 maanden

• ‘Hoogste bediende’ bruto jaarloon ≥ 64.508 EUR

• WG: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met minimum van 3 maanden
• WN: 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met maximum van 6 maanden
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

2. Vanaf 1 januari 2014: opbouw rechten op basis van nieuwe opzeggingsregels

3. Opzeggingstermijn = het optellen van beide termijnen
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn
Duur van de opzeggingstermijn

Praktijkvoorbeelden – voorbeeld 1

▪ Bediende met bruto jaarloon van 50.000 EUR op 31/12/2013

▪ In dienst vanaf 15/07/2004  

▪ Ontslag door werkgever per aangetekende brief van woensdag 15/09/2021

▪ Opzegtermijn start op maandag 20/09/2021

• Anciënniteit opgebouwd op 31/12/2013: iets meer dan 9 jaar
→ 10 maanden opzegtermijn

• Anciënniteit vanaf 1/01/2014: iets meer dan 7 jaar en 8 maanden
→ 24 weken opzegtermijn

▪ Totaal te presteren opzegtermijn van 10 maanden en 24 weken
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn
Duur van de opzeggingstermijn

Praktijkvoorbeelden – voorbeeld 2

▪ Bediende met bruto jaarloon van 28.000 EUR op 31/12/2013

▪ In dienst vanaf 1/07/2004  

▪ Ontslag door werkgever per aangetekende brief van woensdag 15/09/2021

• Anciënniteit opgebouwd op 31/12/2013: 9 jaar
→ 6 maanden opzegtermijn 

• Anciënniteit vanaf 1/01/2014: iets meer dan 7 jaar en 8 maanden
→ 24 weken opzegtermijn

Totaal te presteren opzegtermijn van 6 maanden en 24 weken

▪ Bij opzeg door werknemer: 

• Opzeggingstermijn opgebouwd in fase 1 →maximum van 3 maanden

• Opzeggingstermijn fase 2 →moet niet berekend worden, totaal te presteren opzegtermijn zal 3 maanden zijn
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

Praktijkvoorbeelden – voorbeeld 3

▪ Arbeider in dienst sinds 1 juli 2012

▪ wordt bediende op 1 januari 2015

▪ wordt ontslagen op 15 september 2021

• Op 31 december 2013 nog statuut arbeider, dus regeling arbeiders in dit geval gelijk 
aan 40 dagen

• In januari 2021 8de begonnen anciënniteitsjaar = 24 weken

▪ Totaal te presteren opzegtermijn = 40 dagen en 24 weken
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

Overgangsmaatregelen arbeiders: algemeen 

▪ Ontslagcompensatievergoeding 

• Compenseert verschil met nieuwe opzeggingstermijnen voor arbeiders indien 
arbeidsovereenkomst niet was aangevangen vóór 1/1/2014;

• Netto premie betaald door RVA

• Vergoeding gelijkgesteld met contractbreuk (geen cumul werkloosheidsuitkeringen)
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn
Duur van de opzeggingstermijn

Overgangsmaatregelen arbeiders: algemeen 

▪ Voorbeeld ontslagcompensatievergoeding
• Arbeider in dienst voor 01/01/2014 (+ 20 jaar anciënniteit) en ontslagen op 

15/09/2021
• Voor periode t.e.m. 31/12/2013: 112 kalenderdagen (16 weken) volgens CAO 75
• Voor periode vanaf 1/1/2014: 24 weken 

• Totaal 16 weken + 24 weken (= 40 weken)
• Indien volledige periode nieuwe regeling: 74 weken
• Verschil van 34 weken wordt gecompenseerd door RVA
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

▪ In geval van pensioen van de werknemer 

• opzeg vanaf pensioengerechtigde leeftijd 

• normale opzegtermijn, maar geplafonneerd op 26 weken

▪ In geval van herstructurering

• Verkorting mogelijk voor alle werknemers tot minimaal 26 weken
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Duur van de opzeggingstermijn

▪ Tegenopzeg werknemer 

• Indien opgezegde werknemer andere betrekking heeft gevonden

• Normale termijn voor werknemer maar maximum 4 weken

• bijv.: - 7 jaar anciënniteit

• opzeg werkgever = 24 weken

• opzeg werknemer = 12 weken

• tegenopzeg werknemer = plafond 4 weken
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Gedurende de uitvoering van de opzeggingstermijn

▪ Normale uitvoering

▪ Vrijstelling van prestaties
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

Sollicitatieverlof

▪ 2 halve dagen / 1 volledige dag per week gedurende laatste 26 weken

▪ Daarvoor 1 halve dag per week

▪ Ingeval van outplacementbegeleiding: 1 dag per week volledige duur opzeggingstermijn

▪ In alle gevallen, ook bij opzeg door werknemer
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

1. Opzeggingstermijn

▪ Afwezigheden tijdens de opzegging
• ziekte of ongeval

• jaarlijkse vakantie

• moederschapsrust

• inhaalrust overuren en arbeidstijdverkorting

▪ Berekening schorsingsperiodes
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

2. Opzeggingsvergoeding

Betekening van de beëindiging

• Geen vormvereisten

• inwerkingtreding
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

2. Opzeggingsvergoeding

Berekening van de vergoeding

• in verhouding tot opzeggingstermijn

• in verhouding tot geldend loon
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

2. Opzeggingsvergoeding

Toegepaste inhoudingen

• Sociale bijdragen

• Bedrijfsvoorheffing 
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

2. Opzeggingsvergoeding

Betalingsmodaliteiten

• tijdstip van betaling

• mensualisering

• wijze van betaling

Vergoeding verschuldigd aan werkgever
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

Opzeggingstermijn & -vergoeding

Motiveringsplicht 

▪ CAO nr.109 

▪ Toepassingsgebied 

▪ Vraag werknemer

▪ Sanctie: 2 weken loon

▪ Kennelijk onredelijk ontslag  (3 tot 17 weken loon)

▪ Willekeurig ontslag
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

Opzeggingstermijn & -vergoeding
Outplacement

▪ Regeling cao nr.82 blijft behouden (residuair) onder volgende voorwaarden:
• Minstens 45 jaar op moment van ontslag
• Minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit bij werkgever op moment van ontslag
• Geen ontslag om dringende reden
• Werkzaam in privésector

▪ Sinds 1/01/2014: veralgemeend onder volgende voorwaarden:
• Ontslag door werkgever
• Opzeggingstermijn van minstens 30 weken of opzeggingsvergoeding die deze periode dekt
• Geen ontslag om dringende reden
• Ook voor werkgever uit de publieke sector
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

Opzeggingstermijn & -vergoeding
Outplacement veralgemeend systeem

▪ Opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken: ontslagpakket
• Outplacementbegeleiding van 60u ter waarde van 1/12de van het jaarloon, maar minimum 

1.800 EUR tot maximum 5.500 EUR
• Opzeggingsvergoeding ingekort met 4 weken loon

▪ Opzeggingstermijn van minstens 30 weken: ontslagpakket
• Outplacementbegeleiding van 60u aangerekend op het sollicitatieverlof
• Opzeggingstermijn: niet ingekort

▪ Begeleiding van 60 uur opgedeeld in 3 x 20u (2 m, 4m, 6m) + uitgestelde aanvang of hervatten 
bij verlies nieuwe betrekking binnen 3 maanden
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

3. Ontslag om dringende reden

Begrip dringende reden

• professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

3. Ontslag om dringende reden

Richtlijnen voor de beëindiging

• Beëindiging van de overeenkomst

• geen formaliteiten

• berekening termijn 3 werkdagen

• zekerheid over de feiten: 3 werkdagen

• opmerking → onregelmatig ontslag !
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

3. Ontslag om dringende reden

Richtlijnen voor de beëindiging

• Kennisgeving van de motieven

• vormvereisten

• praktisch

• inhoud: duidelijk en volledig relaas

• taal
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Hoofdstuk IV:  Einde van de arbeidsovereenkomst

3. Ontslag om dringende reden

Tussenkomst van de rechter 

• betwisting: feiten

• kandidaten en leden OR en CPBW

• conventionele dringende reden

• arbeidsovereenkomst

• arbeidsreglement
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Thank you

Lore Vanhaute – Legal advisor

+32 3 230 58 40 Lore.vanhaute@bdo.be www.bdo.be


