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Beste lezer

Je hebt nu de juridische infogids van de LBC-NVK in handen. Daarin vertellen we je kort  
en krachtig waarop je moet letten als werknemer. Hoe zit het met je loon? Op hoeveel 
 vakantiedagen heb je recht? Hoe zit het met je recht op tijdkrediet? De antwoorden op deze 
en andere vragen vind je in deze gids. 
Bij elk antwoord vind je ook een verwijzing naar verdere informatie op het web of in handige 
thematische brochures.

Uiteraard is de informatie in deze gids steeds aan veranderingen onderhevig. De rechten van 
werknemers worden vanuit verschillende hoeken onder vuur genomen. Dat zal ongetwijfeld 
ook gevolgen hebben voor je eigen concrete situatie. Maar ook zonder strenge regerings-
maatregelen veranderen de spelregels in het arbeidsrecht haast continu – de ene keer al wat 
ingrijpender dan de andere …

Bovendien zijn de talloze wetten en regeltjes nauw verweven met elkaar en je eigen situatie. 
Om te weten hoe de vork precies in de steel zit, heb je vaak meer nodig dan de basisregels in 
deze infogids. Vakbondswerk is maatwerk.

Daarom raden we je aan om met concrete vragen of problemen altijd langs te gaan bij de 
vakbondsvertegenwoordiging in je onderneming of op het vakbondssecretariaat van je 
woonplaats of regio. Ze zijn er voor jou. En hun deskundigheid kan een koude douche voor-
komen! 
De adressen van onze kantoren vind je achteraan in deze gids. 

Hopelijk vind je in deze brochure al een antwoord op veel van je vragen. Maar aarzel vooral 
niet om ons te contacteren! 
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Waarop moet ik letten 
in mijn contract?

toegelaten. In een aantal gevallen wordt 
hierop een uitzondering gemaakt. Zo 
kan je werkgever je 4 opeenvolgende 
contracten voor bepaalde tijd aanbieden 
van elk minstens 3 maanden. In totaal 
mag de ‘tijdelijke’ periode niet langer 
dan 2 jaar duren. Na uitdrukkelijke toe-
stemming van de arbeidsinspectie kan 
het gaan om opeenvolgende contracten 
van minstens 6 maanden met een totale 
duur van maximum 3 jaar. De geschets-
te uitzonderingen zijn niet van toepas-
sing bij opeenvolgende contracten voor 
duidelijk omschreven werk.

 
2) Een vervangingscontract moet de re-

den, de identiteit van de te vervangen 
werknemer en de voorwaarden van in-
diensttreding vermelden. De maximum-
duur van de vervangingsovereenkomst 
is 2 jaar (behalve ingeval van tijdkrediet 
of loopbaanverminderingen). Opeen-
volgende vervangingscontracten zijn 
toegelaten tot maximum 2 jaar in totaal. 
In een vervangingscontract voor onbe-
paalde tijd kan afgesproken worden dat 
de normale regels van opzegging niet 
van toepassing zijn op het moment dat 
de vervangen werknemer terugkeert. 
Deze afwijking is echter niet mogelijk 

Een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd
Een voltijdse overeenkomst voor onbepaal-
de tijd hoeft niet schriftelijk vastgelegd te 
worden. Maar we raden het wel aan om pro-
blemen te voorkomen. 
Best worden daarin duidelijke afspraken ge-
maakt over je functie, je loonpakket, je ar-
beidsregeling, je plaats van tewerkstelling ... 

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst
Als een werkgever je een tijdelijk contract 
aanbiedt, zijn er verschillende mogelijkhe-
den. Het kan gaan om:
1. een overeenkomst voor bepaalde tijd of 

voor duidelijk omschreven werk;
2. een vervangingscontract;
3. een overeenkomst voor tijdelijke arbeid.

Tussen deze drie mogelijke contractvormen 
bestaan onderlinge verschillen, maar ze 
hebben met elkaar gemeen dat ze steeds 
schriftelijk moeten opgemaakt worden. An-
ders heb je automatisch een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd.
 
1) Contract voor bepaalde tijd of voor 

duidelijk omschreven werk: een op-
eenvolging van dergelijke contracten 
zonder wettige reden, is in principe niet 



5

voor vervangingscontracten voor be-
paalde tijd. Dan gelden de algemene re-
gels van een gewone arbeidsovereen-
komst.

3) Als je werkgever gebruik maakt van 
overeenkomsten voor tijdelijke ar
beid, kan hij je onder bepaalde voor-
waarden en mits naleving van de voor-
geschreven procedures verschillende 
opeenvolgende contracten voor bepaal-
de tijd of duidelijk omschreven werk 
aanbieden.

Uitzendarbeid
Door de overheid erkende uitzendbureaus 
kunnen uitzendkrachten ter beschikking 
stellen van werkgevers. Belangrijk om we-
ten is dat je werknemer blijft van het 
uitzendbureau en niet van het bedrijf 
waar je wordt tewerkgesteld (gebruiker). Er 
kan enkel een beroep gedaan worden op uit-
zendarbeid onder bepaalde voorwaarden en 
mits naleving van de voorgeschreven proce-
dures. Als uitzendkracht heb je wel recht op 
dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als de 
vaste werknemers van de gebruiker.
 
Handelsvertegenwoordigers
Een handelsvertegenwoordiger is een be-

diende die klanten opspoort en bezoekt om 
zaken te onderhandelen en/of af te sluiten 
in naam van en voor rekening van zijn werk-
gever.
In hun contract is vaker dan bij andere be-
dienden een concurrentiebeding voor-
zien. Dit betekent dat ze, als ze zelf ontslag 
nemen, niet meteen bij een concurrent aan 
de slag mogen. Vertegenwoordigers die door 
de werkgever ontslagen worden, hebben 
vaak recht op een uitwinningsvergoeding 
als zij cliënteel hebben aangebracht.
Nogal wat handelsvertegenwoordigers wor-
den geheel of gedeeltelijk met commissie-
lonen betaald. Die zijn uitgebreid wettelijk 
beschermd. 

Huisarbeid & telewerk
Een huisarbeider is een werknemer die ge-
heel of gedeeltelijk thuis werkt, of op een 
andere door hem zelf gekozen plaats. Een 
arbeidsovereenkomst voor huisarbeid moet 
schriftelijk opgesteld worden, uiterlijk op 
het moment van de aanvang van de huisar-
beid. De beschermende regels inzake zon-
dagsrust, arbeidsduur, nachtarbeid … zijn 
niet van toepassing voor huisarbeiders. 
Telewerk (cf. cao nr. 85) wordt door de re-
gelgeving beschouwd als een bijzondere 
vorm van huisarbeid. Het gaat om werkne-
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mers die geheel of gedeeltelijk thuis werken, 
of op een andere door hem zelf gekozen 
plaats, via informatietechnologie. Telewerk 
kan ook occasioneel gebeuren indien hier-
over duidelijke afspraken zijn gemaakt in de 
onderneming.

Studentenarbeid
Een arbeidsovereenkomst voor studenten 
moet schriftelijk opgesteld worden. Je kan 
als student per kalenderjaar 475 uur werken 
waarin je minder sociale bijdragen betaalt 
dan een gewone werknemer.

Deeltijdse arbeid
Een deeltijdse arbeidsovereenkomst moet 
individueel en schriftelijk worden opge-
maakt. Je werkgever moet daarin de ar-

beidsregeling en het dienstrooster met de 
uren waarop gewerkt zal worden, vermel-
den. Beide kunnen vast of variabel zijn.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘contract’

www.acv-jongeren.be

www.werk.belgie.be
ACV-brochures  

(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 De	Gids	voor	schoolverlaters	en	werkende	

jongeren
•	 Brochure	Lonend	Studentenwerk
•	 Gids	voor	uitzendkrachten

Hoe	bestellen?	Zie	p.	30

hoe lang duurt mijn proeftijd?
Het proefbeding is vanaf 1 januari 2014 af-
geschaft. Dit houdt in dat het niet meer mo-
gelijk is dergelijke clausule op te nemen in 
arbeidsovereenkomsten die aangevangen 
zijn vanaf die datum.
Wel blijft de proefperiode bestaan in twee 
gevallen:

•	 tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter-
beschikkingstelling: eerste 3 arbeids-
dagen (automatisch, tenzij partijen ervan 
afwijken)

•	 studentenarbeid: eerste 3 arbeidsdagen 

(automatisch) 
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hoeveel uren 
moet ik werken?

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is vast-
gelegd op 38 uur. Als werknemer mag je niet 
langer dan 9 uur per dag en 40 uur per 
week (tenzij lagere grens vastgelegd bij cao) 
ter beschikking staan van eenzelfde werk-
gever. Bij overschrijding van deze grenzen 
(het zogenaamd ‘overwerk’) moet je werkge-
ver je inhaalrust toekennen én een toeslag 
betalen bovenop je basisuurloon. Deze toeslag 
bedraagt normaal gezien 50%, maar kan op 
zon- en feestdagen oplopen tot 100%.
 
Opgelet:
■ Ook werknemers met een forfaitair 

maandloon hebben recht op een over-
loontoeslag. Je uurloon wordt dan als 
volgt berekend:

 maandloon : 4,333 : contractuele 
wekelijkse arbeidsduur

■ Je overloontoeslag kan niet worden ver-
vangen door andere voordelen, zoals een 
bedrijfswagen, premies, een hoger forfai-
tair loon … 

■ Bij de berekening van je basisuurloon 
(waarop de overloontoeslag wordt vastge-
steld) moet ook rekening gehouden wor-
den met voordelen in natura en variabele 
looncomponenten.

■ De overurengrenzen gelden ook als je 
deeltijds werkt. In dat geval kan je daar-
naast nog genieten van een bijzondere 
regeling voor bijkomende prestaties.

In bepaalde gevallen kunnen de maximale 
arbeidsduurgrenzen verhoogd worden. 
Zo kan bv. in geval van een buitengewone 
vermeerdering van werk de arbeidsduur 
 verhoogd worden tot maximaal 11 uur per 
dag en 50 uur per week, op voorwaarde dat 
de vakbondsafvaardiging zijn voorafgaand 
 akkoord heeft gegeven. 

De arbeidsduurgrenzen kunnen door een 
sectorale collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) of een ondernemingscao verlaagd wor-
den. Vanzelfsprekend is een beperking van 
de arbeidsduur ook mogelijk via andere 
instrumenten dan een cao, bijvoorbeeld met 
het arbeidsreglement of de individuele ar-
beidsovereenkomst. In dit geval is bij over-
schrijding van de verlaagde grenzen geen 
overloon en inhaalrust verschuldigd. 

Naast de maximale dag- en weekgrenzen 
voorziet de wetgeving nog een aantal bijko
mende beperkingen aan de arbeidsduur:
■ Elke werkperiode moet minstens 3 uur 

omvatten.
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■ Na een periode van 6 uur ononderbroken 
tewerkstelling, moet je een pauze krijgen. 

■ Tussen twee werkdagen heb je recht op 
een ononderbroken rustperiode van min-
stens 11 uur.

■ Personeel tewerkstellen op zon- en feest-
dagen is in principe niet toegelaten.

■ Nachtarbeid (tussen 20 en 6 uur) is in 
principe ook verboden. Voor nachtarbei-
ders (personen die geregeld tussen 24 en 

5 u werken) zijn bijzondere regels voor-
zien.

■ Je mag geen prestaties leveren buiten de 
grenzen van de in het arbeidsreglement 
opgenomen werkroosters.

In bepaalde gevallen en onder bepaalde 
voorwaarden zijn hiervan afwijkingen mo-
gelijk.

De wettelijke arbeidsduurbeperkingen gel-
den in principe voor alle werknemers, ook 
voor bedienden. Toch worden bepaalde 
personen uitgesloten van het geheel of 
een deel van deze wettelijke beperkingen. 
Het gaat hier onder meer om handelsverte-
genwoordigers, filiaalhouders, huisarbei-
ders en leidinggevend- en vertrouwensper-
soneel. Deze laatste categorie omvat enkel 
werknemers die een functie beoefenen op-
genomen in het KB van 10 februari 1965. 
Het gaat met andere woorden lang niet om 
alle kaderleden, universitairen of betere ver-
dieners. 

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘arbeidsorganisatie’

Haalt uw loon het
einde van de maand?
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Voor werknemers in de privésector bestaat 
er geen wettelijk minimumloon. Voor de 
meeste bedrijfssectoren werden wel collec-
tieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) geslo-
ten die minimumloonschalen en een in
dexering van de lonen voorzien. Je 
werkgever mag geen lager loon betalen dan 
aangegeven in deze loonschalen. Voor be-
dienden is het voorziene minimumloon 
meestal afhankelijk van de functie en de er-
varing. Tussen loonschalen van de verschil-
lende bedrijfssectoren bestaan soms grote 
verschillen. Op www.lbc-nvk.be vind je de 
sectorale regelingen gedetailleerd terug.

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden 
cao’s gesloten die voor de hele privésector gel-
den. Daarin is afgesproken dat, over een peri-
ode van een kalenderjaar, het gemiddeld 

maandelijks loon van een voltijdse werk nemer 
niet lager mag zijn dan een bepaald bedrag.
Momenteel (mei 2017) zijn deze maande
lijkse minimumlonen als volgt:
■ werknemer vanaf 18 jaar: 1.531,93 euro;
■ werknemer vanaf 19 jaar met 6 maanden 

dienst: 1.572,58 euro;
■ werknemer vanaf 20 jaar met 12 maan-

den dienst: 1.590,64 euro.

MEEr wETEn?

www.allesovermijnloon.be

www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ ‘loon’
ACV-brochures  

(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 De	Gids	voor	schoolverlaters	en	werkende	

jongeren

Hoe	bestellen?	Zie	p.	30
 

hoeveel 
moet ik verdienen?

ik ben ziek. Wat nu?
Procedure bij de werkgever
Bij ziekte of ongeval verwittig je onmid
dellijk je werkgever. Als je werkgever het 
vraagt (of als het arbeidsreglement of cao 
het voorschrijft), moet je hem binnen de 

twee werkdagen een medisch attest bezor-
gen, tenzij een andere termijn is vastgelegd.
Je werkgever mag de arbeidsongeschiktheid 
laten controleren door een controlearts 
(niet de bedrijfsarts). Als de behandelende 



arts en de controlearts van mening verschil-
len, moet een onafhankelijke derde arts de 
knoop doorhakken.
De sector of de werkgever kunnen je ver-
plichten om gedurende 4 ononderbroken 
uren per dag in de verblijfplaats ter beschik-
king te zijn voor de controlearts. Dit moet 
dan wel voorzien zijn in een cao of het ar-
beidsreglement. 

Als je deze verplichtingen naleeft, heb je als 
bediende recht op gewaarborgd loon ge-
durende de eerste 30 dagen van de ziekte. 
De regeling is ingewikkelder voor arbeiders 
en bedienden met een contract voor bepaal-
de tijd (of voor bepaald werk) van minder 
dan 3 maanden.

10

regelingen ten aanzien  
van het ziekenfonds
Na de periode gedekt door het gewaarborgd 
loon (30 dagen), krijg je een uitkering van 
het ziekenfonds. 

werklozen moeten binnen de 2 kalender-
dagen (48 uur) na het begin van hun ziekte 
hun ziekenfonds inlichten, via het getuig-
schrift van arbeidsongeschiktheid, ingevuld 
door de behandelende arts.
De aangiftetermijn voor werknemers die 
bij aanvang van hun arbeidsongeschiktheid 
verbonden zijn door een arbeidsovereen-
komst is voor arbeiders 14 kalenderdagen 
en voor bedienden 28 kalenderdagen vanaf 
het begin van hun ziekte. De eerste dag is 
dus in de termijn inbegrepen.
Als je het ziekenfonds te laat waarschuwt, 
verlies je 10% van de ziekte-uitkeringen tot 
en met de datum van ontvangst van het ge-
tuigschrift.
Als je terug het werk hervat, moet je werk-
gever een bewijs van arbeidshervatting 
invullen. Dit formulier bezorg je onmiddel-
lijk aan je ziekenfonds.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘ziekte’
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er is een kindje op komst. 
hoe zit dat voor mijn werk?

Zwangerschap en moederschapsrust
Proficiat met je zwangerschap! Maar vergeet 
niet je werkgever in te lichten. Dat doe je 
best met een doktersattest. Vanaf dan kan 
hij rekening houden met je toestand en ben 
je beschermd tegen ontslag. 
Ten laatste 7 weken vóór de bevalling moet 
je je werkgever een medisch attest afleve
ren met de vermoedelijke bevallings
datum en de periode waarin je bevallings
verlof wil nemen. Die periode van normaal 
15 weken kan je naar keuze nemen vanaf de 
zesde week vóór de vermoedelijke beval-
lingsdatum. De laatste week vóór de ver-
moedelijke bevallingsdatum en 9 weken na 
de bevalling mag je niet werken. Beval je van 
een meerling, dan mag je twee weken extra 
prenatale rust nemen en ook nog eens twee 
weken extra postnatale rust. Ben je blijven 
werken in de zes weken voor de bevalling, 
dan mag je hiervan vijf weken bevallings-
rust opnemen na de bevalling. De laatste 2 
weken daarvan mag je als losse verlofdagen 
van postnataal verlof opnemen binnen de 8 
weken na werkhervatting.

Vergeet ook niet het ziekenfonds op de 
hoogte te brengen van het rustverlof (zo-
als bij ziekte). Vanaf de eerste dag ontvang 
je dan een moederschapsuitkering. 

Moederschapsbescherming
Als je werksituatie gevaar oplevert voor je 
ongeboren kindje, of voor de borstvoeding 
die je geeft, kan de arbeidsgeneesheer je pre-
ventief van het werk verwijderen. Tijdens 
deze periode ontvang je dan een (verhoog-
de) uitkering van het ziekenfonds.

Geboorteverlof
Ook als vader of partner (al dan niet van 
hetzelfde geslacht) van de moeder kan je in 
totaal 10 dagen geboorteverlof krijgen. Je 
mag ze vrij nemen binnen de 4 maanden na 
de bevalling. De eerste 3 dagen worden door 
de werkgever betaald, de resterende 7 dagen 
door het ziekenfonds.

Adoptieverlof
Bij adoptie van een kind dat bij het begin 
van dit verlof nog geen 3 jaar oud is, heb je 
recht op 6 aaneengesloten weken adoptie-
verlof. Voor een kind tussen 3 en 8 jaar, heb 
je recht op 4 aaneengesloten weken. Als je 
dit verlof niet maximaal opneemt, moet het 
verlof ten minste een week of een veelvoud 
van een week bedragen.

Ouderschapsverlof
Als ouder kan je ouderschapsverlof nemen als 
je in de periode van 15 maanden vóór je aan-
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vraag minstens 12 maanden in dienst bent bij 
je werkgever. Je kan dit verlof voltijds nemen 
voor 4 maanden. Voltijdse werknemers kun-
nen ook kiezen voor 8 maanden 1/2 of 20 
maanden 1/5 ouderschapsverlof. 
Je moet je werkgever ten minste twee en ten 
hoogste drie maanden op voorhand per 
brief verwittigen over je voornemen om ou-
derschapsverlof te nemen. In die brief ver-
meld je de gewenste aanvangsdatum van het 
ouderschapsverlof. De werkgever kan een 
kortere termijn aanvaarden.

Gezinsbijslagen
Kraamgeld
Bij geboorte of adoptie heb je als ouder recht 
op kraamgeld (de geboortepremie) van het 
kinderbijslagfonds. Dat is een forfaitair be-

drag, dat verschilt al naargelang het gaat om 
een eerste of een volgend kind.

Kinderbijslagen
Kinderen geven recht op kinderbijslag. Het 
bedrag is onafhankelijk van het inkomen 
van het gezin. De hoogte hiervan varieert 
volgens de rangorde van de kinderen in het 
gezin, hun leeftijd en hun eventuele handi-
cap. Voor kinderen van langdurig werklo-
zen, gepensioneerden en invaliden, en voor 
wezen zijn verhoogde bedragen voorzien.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘geboorte en adoptie’
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘ouderschapsverlof’

Kort verzuim (klein verlet)
Als je afwezig bent omwille van bepaalde 
familiale gebeurtenissen of bepaalde 
burgerlijke verplichtingen of taken, 
wordt je arbeidsovereenkomst geschorst. Je 

loon wordt doorbetaald, maar je moet je 
werkgever vooraf waarschuwen (of als 
dit niet kan, zo spoedig mogelijk erna) en je 
moet het verlof gebruiken waarvoor het 
werd toegestaan. Als je deeltijds werkt, mag 

heb ik recht op vrijaf 
voor familiale gebeurtenissen? 
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je afwezig zijn met behoud van loon op da-
gen dat je normaal zou hebben gewerkt. In 
geval van keuze van dagen gelden hier de-
zelfde beperkingen als voor voltijdse werk-
nemers. Wettelijk samenwonenden hebben 
dezelfde rechten als gehuwden (behalve 
voor de plechtigheid van het huwelijk zelf). 
Meer details over het aantal dagen dat toe-
gekend wordt voor bepaalde gebeurtenis-
sen, vind je op onze site. Je vindt er ook een 
handige simulator die de precieze situatie in 
je sector weergeeft.

Verlof om dwingende redenen
Een dwingende reden is elke niet te voor
ziene gebeurtenis, die losstaat van het 
werk en waarvoor je dringend en nood
zakelijk moet tussenkomen waardoor je 
dus je arbeidsovereenkomst niet kan uitvoe-
ren. Je hebt recht op 10 dagen afwezig
heid per jaar om dwingende reden van 
 familiale of andere aard. Deze afwezigheids-
dagen zijn onbetaald. Als je deeltijds werkt, 
wordt het aantal dagen verlaagd in verhou-
ding tot je arbeidsprestaties.

In verschillende paritaire comités en onder-
nemingen werden in cao’s gunstiger bepa-
lingen afgesproken.

Verlof voor palliatieve zorgen
Je kan je arbeidsovereenkomst gedurende 
1 maand volledig of gedeeltelijk schorsen 
om een persoon palliatieve zorgen te ver-
strekken. Je kan deze periode twee keer met 
1 maand verlengen tot maximaal 3 maan-
den. Je kan eveneens aanspraak maken op 
een onderbrekingsvergoeding van de RVA 
en een aanmoedigingspremie van de Vlaam-
se Gemeenschap. Het bedrag is afhankelijk 
naargelang je kiest voor een volledige of ge-
deeltelijke schorsing.

Verlof voor het verzorgen van  
een zwaar ziek familie of gezinslid
Je hebt het recht om de uitvoering van je 
 arbeidsovereenkomst volledig te schorsen 
of je arbeidsprestatie te verminderen om 
een zwaar ziek familie- of gezinslid te ver-
zorgen. Er zijn uitkeringen voorzien zoals 
bij palliatief verlof (zie hierboven). Het 
recht wordt toegekend voor periodes van 
1 tot 3 maanden met een totale maxi
mumduur van 12 maanden (voltijds) of 
24 maanden (halftijds of 1/5) per patiënt.
Een ‘gezinslid’ is elke persoon die samen-
woont met de werknemer. Een ‘familielid’ is 
een verwant tot de 2de graad.
Voor eenoudergezinnen worden de ter-
mijnen verdubbeld als het verlof gebruikt 



wordt voor de verzorging van kinderen tot 
16 jaar. 
Voor werknemers in kmo’s met ten hoogste 
50 werknemers zijn de mogelijkheden be-
perkter. Voor werknemers in kmo’s met ten 
hoogste 10 werknemers zijn de mogelijk-
heden nog meer beperkt.  

ik heb een ongeval gehad
op mijn werk: wat nu?

14

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘klein verlet’
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘zorgverlof’
ACV-brochures 
(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 Brochure Arbeid	en	zorg
•	 Brochure Zwangerschap,	moeder-

schapsrust	en	geboorteverlof
Brochures Federale Overheid 
(http://bit.ly/FOD-wegwijs)
•	 Brochure Wegwijs	in	werk	en	ouderschap 

Hoe	bestellen?	Zie	p.	30

Als je werkonbekwaam bent door een onge
val op je werk of onderweg van of naar het 
werk, heb je recht op gunstiger uitkeringen 
en tegemoetkomingen via de verplichte 
 arbeidsongevallenverzekering van je werk-
gever. Voor ziekten die toe te schrijven zijn 
aan je beroep, komt het Fonds voor 
 Beroepsziekten tussen.

Arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is een plotse gebeurte-
nis die een letsel veroorzaakt, voorgevallen 
in de loop van en door de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. Een ongeval op weg 
naar of van het werk is een arbeidsongeval 
als het voorval plaatsgrijpt op het normale 
traject tussen je woon- en werkplaats. Ook 



15

als je de verplaatsing combineert met het 
ophalen of wegbrengen van je kinderen naar 
de opvang of school, in het kader van car-
poolen of gemeenschappelijk woon-werk-
verkeer, gaat het om een arbeidsongeval.
Je moet elk arbeidsongeval aan je werkgever 
aangeven. De werkgever is verplicht het on-
geval aan te geven bij zijn arbeidsongeval-
lenverzekering. Het is nuttig dat je als werk-
nemer over voldoende bewijsmiddelen 
beschikt, bijvoorbeeld door één of meerdere 
getuigen op te geven, een attest van een ge-
neesheer bij te voegen, of een proces-ver-
baal te laten opmaken door de politie (met 
name bij een verkeersongeval). 

Beroepsziekte
Een beroepsziekte is een ziekte die voor-
komt op de lijst van de beroepsziekten. Een 
ziekte die niet voorkomt op deze lijst kan 
enkel worden vergoed als beroepsziekte als 
je kan bewijzen dat de ziekte een professio-
nele oorsprong heeft. 

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔  

‘welzijn’
 

Wie betaalt  
mijn verplaatsingskosten?
woonwerkverkeer
Als je met het openbaar vervoer naar het 
werk gaat, heb je recht op een tussenkomst 
van de werkgever in je vervoerskosten. Als je 
met de trein gaat, kan je kiezen voor een 
maand-, een kwartaal- of een jaarabonne-
ment. Je werkgever moet een gedeelte van 
de prijs hiervan terugbetalen.
Ook voor je verplaatsing met tram, metro of 

autobus heb je recht op een tussenkomst 
van de werkgever in de prijs van het abon-
nement, als de afstand tussen woon- en 
werkplaats minstens 5 km bedraagt.

Ga je met een eigen vervoermiddel, dan 
krijg je geen tussenkomst van de werkgever, 
tenzij dit uitdrukkelijk wordt voorzien in de 
arbeidsovereenkomst of een cao. 
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v

Welk bedrag je werkgever terugbetaalt van 
je treinkaart vind je jaarlijks in Ons Recht.

Verplaatsingen tijdens het werk met ei
gen vervoer
Als je je eigen wagen gebruikt voor je werk, 
moet je werkgever de gemaakte kosten ver-
goeden. Vaak wordt in dat kader gebruik ge-
maakt van de wettelijke tarieven voor terug-
betaling van het overheidspersoneel. De 

Om een algemene of beroepsopleiding te 
volgen, heb je recht op een welbepaald aan-
tal uren verlof met behoud van loon. Dit 
recht op betaald educatief verlof (BEV) 
geldt voor alle voltijdse en deeltijdse werk-
nemers uit de privésector. Als je minstens 
4/5 werkt – of als je minder dan 4/5 werkt, 
maar met een variabel uurrooster – heb je 
recht op betaald educatief verlof in verhou-
ding tot je tewerkstelling. Als je minstens 
halftijds werkt, maar wel minder dan 4/5 en 
met een vast uurrooster, heb je eveneens 
recht op betaald educatief verlof in verhou-
ding tot je tewerkstelling, maar wel enkel 

voor de uren van de opleiding die in je werk-
tijd vallen. 
Het aantal uren waarop je recht hebt, wordt 
beperkt per schooljaar (van september tot 
augustus). Voor algemene opleidingen en 
taalcursussen gaat het om 80 uren. Voor an-
dere opleidingen is het krediet vastgesteld 
op 100, 120 of 180 uren. 
Wanneer je betaald educatief verlof neemt, 
betaalt je werkgever je normale loon uit tot 
de loongrens van 2.760 euro per maand (tot 
31  augustus 2016). De werkgever wordt 
door de overheid enkel terugbetaald voor de 
werkelijk opgenomen uren.

overheid rekent een bedrag van 0,3363 euro 
per kilometer (vanaf 1 januari 2017). Dit 
geldt ook voor verplaatsingen met een mo-
torfiets of bromfiets. 

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘vervoerskosten’

Ons Recht – editie februari of maart
 

ik wil een opleiding  
volgen. Kan dat?



ik wil het wat kalmer doen  
op mijn werk.  
Welke mogelijkheden heb ik?

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘opleiding’ (onder ‘contract’)
ACV-brochures  
(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 Brochure Opleiding	voor	werknemers 

Brochures Federale Overheid  
(http://bit.ly/FOD-wegwijs)
•	 Brochure Wegwijs	in	het	betaald	educatief	

verlof

Hoe bestellen? Zie p. 30

Als je wat minder wil werken, kan je je loop-
baan verminderen of onderbreken op ver-
schillende manieren. Je kan via tijdkrediet 
je arbeidsprestaties volledig onderbreken of 
met 1/2 of 1/5 verminderen. Als 60-plusser 
heb je extra mogelijkheden voor een ver-
mindering van je prestaties met 1/2  of 1/5 
(in bepaalde gevallen staan deze extra mo-
gelijkheden ook nog open voor 55-plussers 
en zelfs nog zonder uitkeringen voor 
50-plussers).

17

Alle werknemers in de privésector die aan de 
voorwaarden voldoen kunnen gebruik ma-
ken van het recht op tijdkrediet. Je bent 
dus niet afhankelijk van de goedkeuring van 
je werkgever. Enkel in ondernemingen met 
maximaal 10 werknemers kan de werkgever 
de toestemming weigeren. De werkgever 
zou wél de startdatum kunnen uitstellen. 
Bovendien is er soms een cao vereist om be-
roep te kunnen doen op tijdkrediet.
Let wel op, er worden wijzigingen ver
wacht in het recht op tijdkrediet.
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In het lopende kalenderjaar bouw je vakan-
tierechten op voor het volgende jaar. Je va-
kantierechten van dit jaar zijn dus berekend 
op je prestaties van vorig jaar. Voor elke 
gewerkte volle maand krijg je in het volgen-
de jaar twee dagen vakantie in de zesdagen-
week. Werk je in een vijfdagenweek, dan 
wordt dit herleid naar 5/6 van het aantal 
vakantiedagen. 
Naast vakantiedagen heb je ook recht op va
kantiegeld. Elke vakantiedag wordt hoger 
verloond: het enkelvoudig vakantiegeld is je 
gewone loon dat doorbetaald wordt tijdens 
je vakantie. Het dubbel vakantiegeld wordt 
éénmalig betaald op het moment dat je je 

hoofdvakantie opneemt. Het dubbel vakan-
tiegeld bedraagt 92% van je normale maand-
loon. Bedienden krijgen hun dubbel vakan-
tiegeld van hun werkgever. Bij arbeiders 
wordt het uitbetaald door vakantiekassen.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘verlof’
ACV-brochures 
(http://bit.ly/ACV-brochures)

•	 Brochure Vakantieboekje
•	 Brochure Jeugdvakantie,	de	vakantie

regeling	voor	schoolverlaters

Hoe	bestellen?	Zie	p.	30
 

Naast de hierboven geschetste mogelijkhe-
den bestaan er ook nog thematische verlo-
ven zoals ouderschapsverlof, palliatief ver-
lof en verzorgingsverlof voor zwaar zieke 
gezins- of familieleden. Daarover lees je 
meer op p. 12-14. 
Aan al deze rechten zijn toekenningsvoor-
waarden en premies verbonden. 

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’  
➔  ‘minder werken’
ACV-brochures 
(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 Tijdkrediet en landingsbanen  

in de privésector
 

op hoeveel vakantie  
heb ik recht?
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ik wil met sWt (vroeger:  
brugpensioen). Kan dat?

Sinds 1 januari 2012 heet het brugpensioen 
“Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag”, afgekort tot SWT. 

Leeftijdsvoorwaarden
Een werknemer van 62 jaar of ouder die 
ontslagen wordt, heeft buiten de werkloos-
heidsvergoeding recht op een aanvullende 
vergoeding door de werkgever. In een aantal 
sectoren of ondernemingen is een lagere 
leeftijdsgrens afgesproken (minimaal 
56 jaar).

Anciënniteitsvoorwaarden
Om met SWT te kunnen gaan, moet je een 
carrière als werknemer kunnen aantonen. 
Voor de werknemers van 62 jaar of ouder 
gelden in het algemene SWT-stelsel de vol-
gende loopbaanvoorwaarden:

loopbaanvoorwaarde
Jaar Mannen Vrouwen
2016 40 jaar 32 jaar
2017 40 jaar 33 jaar
2018 40 jaar 34 jaar
2019 40 jaar 35 jaar
2020 40 jaar 36 jaar
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
vanaf 2024 40 jaar 40 jaar

In sommige gevallen kan je ook vroeger in 
SWT gaan, bijvoorbeeld in ondernemingen 
in moeilijkheden of in herstructurering, als 
je mindervalide bent of een ernstig lichame-
lijk probleem hebt, als je een zeer lange 
loopbaan hebt, een zwaar beroep had, 
nachtarbeid gedaan hebt of in de bouwsec-
tor arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van 
de situatie gelden andere leeftijds- en loop-
baanvoorwaarden.

Praktische tips
SWT is een vorm van ontslag. Je werkgever 
moet je dus ontslaan en een C4-SWT bezor-
gen. De opzegtermijnen gelden zoals bij elk 
ander ontslag.

Het ziekenfonds moet op de hoogte ge-
bracht worden van het SWT.
Een inschrijving als werkzoekende bij de 
VDAB/Actiris is sinds kort in sommige ge-
vallen verplicht.
Sommige werkgevers bieden hun werkne-
mers een ‘pseudo-brugpensioen’ of ‘Canada 
Dry-regelingen’ aan. Die lijkt zeer sterk op 
het gewone SWT, maar een belangrijk ver-
schil is dat de RVA je dan als gewone werk-
loze, en niet als SWT’er beschouwt. Je moet 
je in dat geval dus sowieso als werkzoekende 
inschrijven bij de VDAB/Actiris.
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Over SWT zijn in veel ondernemingen of 
sectoren specifieke cao’s gesloten. Wil je 
 weten welke regels in jouw situatie van toe-
passing zijn, informeer dan best bij je 
 vakbondsafgevaardigde of het LBC-NVK- 
secretariaat in je regio.

ik ga met pensioen. 
Waaraan moet ik denken?

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’  

➔ ‘SWT (brugpensioen)’
 

wanneer kan ik met pensioen gaan?
In België bedraagt de wettelijke pensioen-
leeftijd 65 jaar, voor zowel mannen als vrou-
wen. Vanaf 2025 wordt dit 66 jaar en vanaf 
2030 wordt dit 67 jaar.
De leeftijd en loopbaanvereiste om met 
vervroegd pensioen te gaan, worden staps-
gewijze opgetrokken, zoals je uit de tabel 
kan aflezen. In 2017 kan vervroegd pensi-
oen pas op 62,5 jaar na 41 jaar loopbaan. 
Vanaf 2019 kan je op 63 jaar met vervroegd 
pensioen na een loopbaan van 42 jaar.

De federale regering heeft de laatste ja-
ren de wettelijke pensioenen grondig 
hervormd en wenst dit de komende ja-
ren verder te zetten. Deze tekst maakt 
alleen melding van wijzigingen die 
reeds in wetteksten zijn omgezet.
Voor een actuele stand van zaken en 
voor meer details over de voorwaarden 
van de diverse maatregelen verwijzen 
we graag naar www.onprvp.fgov.be of 
Ons Recht.



21

Jaar
normale loopbaan Lange loopbaan

minimumleeftijd minimum loopbaan minimumleeftijd minimum loopbaan

2017 62,5 jaar 41 jaar
60 jaar 
61 jaar

43 jaar
42 jaar

2018 63 jaar 41 jaar
60 jaar 
61 jaar

43 jaar
42 jaar

2019 63 jaar 42 jaar
60 jaar 
61 jaar

44 jaar
43 jaar

vrouwen gelijk aan 45 jaar. Ze bestaat uit ef-
fectieve tewerkstelling en gelijkgestelde peri-
odes zoals ziekte, invaliditeit, werkloosheid ... 
Je pensioen wordt berekend in functie van je 
geherwaardeerde jaarlijkse brutoloon over je 
hele loopbaan. Dat wordt echter begrensd tot 
54.648,70 euro (bedrag 2016). 
Een lagere loongrens is vanaf 2007 van toe-
passing vanaf 58 jaar op periodes van volle-
dige inactiviteit, zoals de volledige werk-
loosheid, het voltijds SWT, voltijdse 
loopbaanonderbreking en voltijds tijdkre-
diet. Deze grens bedraagt 53.045,58 euro 
(bedrag 2016).
Voor de gelijkgestelde periodes wordt een fic-
tief loon gebruikt, afgeleid van het gemiddelde 
loon van het jaar voordien of het lopende jaar. 
De gelijkstellingen werden de laatste jaren sys-
tematisch afgebouwd. Bepaalde periodes, zo-
als SWT vóór 60 jaar, pseudobrugpensioen, 
bepaalde vormen van landingsbanen, de derde 
periode in de werkloosheid ... worden bere-
kend op basis van het wettelijk gewaarborgd 
minimumloon van 23.374,55 euro (bedrag op 
1 september 2016), wat een lager pensioen 
 oplevert.

Vervroegd pensioen is niet mogelijk voor ge-
rechtigden op voltijds SWT (stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger 
gekend als brugpensioen). Zij gaan automa-
tisch op 65 jaar met pensioen.
Wie op een bepaald ogenblik voldoet aan de 
voorwaarden om met vervroegd pensioen te 
gaan, behoudt dat recht. Hij kan op een later 
ogenblik met vervroegd pensioen, ook al 
gelden er dan strengere voorwaarden
Wie 65 jaar wordt, krijgt ambtshalve het 
rustpensioen toegekend door de Federale 
Pensioendienst (FPD). Je moet dan wel je 
hoofdverblijfplaats in België hebben en er 
werknemer geweest zijn. Wie vervroegd met 
pensioen wil, na de pensioenleeftijd wenst 
door te werken of buiten België gedomicili-
eerd is, moet zelf het pensioen aanvragen. 
Dit kan maximum één jaar op voorhand, bij 
voorkeur bij je gemeentebestuur, bij de FPD 
of via www.pensioenaanvraag.be.

Hoe wordt mijn pensioen berekend?
Je pensioen wordt berekend op basis van je 
loopbaan, je loon en je gezinstoestand. 
Een volledige loopbaan is voor mannen en 
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Je ontvangt een gezinspensioen indien je 
gehuwd bent en je partner geen beroepsacti-
viteit heeft (behalve toegelaten arbeid) en 
evenmin recht heeft op sociale uitkeringen. 
Het gezinspensioen bedraagt 75% van het 
gemiddelde loon. Een alleenstaande krijgt 
60% van het gemiddelde loon. Zijn beide 
partners pensioengerechtigd, dan kiest de 
FPD het meest gunstige tarief.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, 
heb je recht op een gewaarborgd mini
mum jaarpensioen dat 17.525,38 euro be-
draagt voor een gezin en 14.024,72 euro 
voor een alleenstaande (bedragen op 1 sep-
tember 2016).

wat wordt er op mijn pensioen ingehou
den? 
Op je bruto pensioen wordt 3,55% ingehou-
den voor de ziekteverzekering. Je pensi-
oen mag hierdoor niet minder bedragen dan 
1.709,07 euro per maand voor gezinnen en 
1.442,08 euro voor alleenstaanden (bedra-
gen op 1 juni 2016).
Er wordt ook een solidariteitsbijdrage in-
gehouden op wettelijke en extralegale pensi-
oenen. Het percentage hangt af van je in-
komsten en gezinssituatie. Het kan oplopen 
tot maximum 2%. De bijdrage is 0 euro voor 
de laagste pensioenen en begint pas te lopen 
vanaf een bruto pensioen van 2.266,68 euro 
voor gepensioneerden zonder gezinslast en 
2.620,56 euro voor gepensioneerden met 
gezinslast (bedragen op 1 juni 2016). 
Je pensioen is ook onderworpen aan de per
sonenbelasting. Op het belastbaar gedeel-
te (dus na aftrek van ziekteverzekering en 
solidariteitsbijdrage) van je wettelijke en ex-
tralegale pensioen, wordt een bedrijfsvoor-
heffing ingehouden volgens vaststaande ta-
bellen. Op pensioenen lager dan 1.185 euro 
per maand (alleenstaande) en 1.695 euro per 
maand (gezin) wordt geen voorheffing ver-
richt (bedragen op 1 januari 2017). De uit-
eindelijke belasting hangt af van je totale 
inkomsten en het aantal personen ten laste. 
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Mag ik iets bijverdienen?
Pensioen kan niet gecumuleerd worden met 
een beroepsbezigheid, tenzij het om toege
laten arbeid gaat en de inkomsten bepaal
de grenzen niet overschrijden. De grenzen 
hangen af van de aard van de uitgeoefende 
beroepsactiviteit (zelfstandige, werknemer, 
ambtenaar), de leeftijd, de aard van het pen-
sioen en het aantal kinderen ten laste. 
Sinds 2015 zijn de voorwaarden om bij te 
verdienen versoepeld.
Wie 65 jaar is of 45 loopbaanjaren bewijst, 
kan het pensioen onbeperkt cumuleren met 
een beroepsactiviteit. 
In de andere gevallen zal de toegelaten ar-
beid onderworpen blijven aan grenzen. Bij 
overschrijding van deze grenzen zal het pen-
sioen proportioneel verminderd worden. In-
dien het grensbedrag met meer dan 100% 
wordt overschreden, wordt het pensioen 
voor het volledige kalenderjaar geschorst. 
Als je een gezinspensioen geniet en de be-
roepsinkomsten van je echtgenoot over-
schrijden het toegestane plafond, ontvang je 
een pensioen als alleenstaande. 
Er geldt geen aangifteplicht meer voor ge-
pensioneerden die een beroepsactiviteit als 
werknemer starten of verder zetten. Er be-
staan hierop uitzonderingen (o.a. bij de eerste 
uitbetaling van het wettelijk pensioen, de uit-
oefening van een politiek of ander mandaat …)

Cumulatie van pensioen en sociale uit-
kering is niet mogelijk, behalve bij een over-
levingspensioen. Dit laatste kan gedurende 
maximaal 12 al dan niet opeenvolgende 
 kalendermaanden. 
Vanaf 2015 is cumulatie tussen ontslagver-
goeding en wettelijk pensioen verboden. De 
regels van toegelaten arbeid zijn dan van 
toepassing.

wat betekent feitelijke scheiding of 
echtscheiding voor mijn pensioen?
Als je feitelijk gescheiden bent, ontvang je 
op het moment dat je partner met pensioen 
gaat (onder bepaalde voorwaarden) de helft 
van het gezinspensioen van je partner, 
eventueel verminderd met je eigen pensi-
oen.
Bij echtscheiding kan je onder bepaalde 
voorwaarden aanspraak maken op een pen-
sioen op basis van het inkomen van je ex-
partner. Dit kan ten vroegste wanneer je 
zelf de pensioenleeftijd hebt bereikt of recht 
hebt op een vervroegd pensioen. Voor de be-
rekening van het pensioen wordt 62,5% van 
het jaarloon van de ex-partner genomen 
(enkel voor de jaren van het huwelijk). Dit 
bedrag wordt verminderd met het eigen in-
komen indien je in die periode zelf pensi-
oenrechten opbouwde. Je ontvangt een 
pensioen als alleenstaande.
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Als je hertrouwt, vervalt dit recht op pen-
sioen.

wat als mijn partner overlijdt?
Bij het overlijden van je huwelijkspartner 
heb je recht op een overlevingspensioen. 
Daar zijn voorwaarden aan verbonden:
■ Je moet in 2017 minstens 46 jaar zijn 

(tenzij er minstens 1 kind ten laste is, je 
voor minstens 66% blijvend arbeidsonge-
schikt bent of je echtgenoot mijnwerker 
was met 20 jaar dienst).

■ Je moet minstens 1 jaar gehuwd zijn op 
het moment van het overlijden (tenzij dit 
overlijden het gevolg is van een ongeval of 
een beroepsziekte, er een kind ten laste 
was of als er postuum een kind geboren is 
uit dit huwelijk). De periode van wettelijk 
samenwonen voor het huwelijk telt even-
eens mee.

Weduwen en weduwnaars jonger dan 45 
jaar in 2017, hebben voortaan recht op een 
overgangsuitkering in plaats van een 
overlevingspensioen. De leeftijd van 46 
jaar wordt  tegen 2030 gradueel opgetrokken 
tot 55 jaar à rato van 6 maanden per jaar. De 
uitkering geldt voor 12 maanden (geen kind 
ten laste) of 24 maanden (kind ten laste) en 
is cumuleerbaar met een inkomen.

Voor mensen die vandaag al een over-
levingspensioen ontvangen, wijzigt er niets. 
Zij behouden hun overlevingspensioen. 

wat is de inkomensgarantie  
voor ouderen (IGO)?
Ouderen die niet over voldoende middelen 
beschikken, kunnen aanspraak maken op de 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 
Of je hierop recht hebt, wordt automatisch 
onderzocht als je pensioen op 65 jaar wordt 
toegekend. In andere gevallen kan je dit aan-
vragen bij het gemeentebestuur, de FPD of 
via www.pensioenaanvraag.be. De IGO kan 
worden toegekend vanaf 65 jaar na onder-
zoek van nationaliteit, verblijfsvoorwaarde 
en bestaansmiddelen.

MEEr wETEn?
•	 CM-pensioendienst van je regio (zie op 

www.cm.be)
•	 www.mypension.be  

(je online pensioendossier bij de FPD)
•	 www.pensioenaanvraag.be

•	 www.onprvp.fgov.be
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Als je een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde duur hebt, kan je werkgever je opzeg-
gen. Tijdens de opzegtermijn blijf je je 
contract uitvoeren zoals tevoren, tenzij 
anders wordt overeengekomen. 
Wel heb je recht op één volledige of twee 
halve dagen sollicitatieverlof per week. In-
dien je opzegtermijn langer is dan 26 we-
ken, dan heb je tijdens het deel van je opzeg-
termijn voorafgaand aan de laatste 26 
weken slechts recht op een halve dag per 
week. Geniet je evenwel van outplacement, 
dan heb je toch recht op één volledige of 
twee halve dagen per week gedurende de 
hele opzegtermijn. Tijdens deze afwezighe-
den word je gewoon doorbetaald. 
Na het verstrijken van de opzegtermijn is je 
contract afgelopen. Je werkgever is je dan 
enkel nog een bijkomende vergoeding ver-
schuldigd als hij een te korte opzegtermijn 
in acht genomen heeft. 

Opzegtermijn
Sinds 1 januari 2014 wordt de duur van de 
opzegtermijn voor arbeiders en bedienden 
op dezelfde manier bepaald. De duur van de 
opzegtermijn is voortaan afhankelijk van 
één enkel criterium, namelijk je ononder-
broken anciënniteit in de onderneming, 
en wordt uitgedrukt in weken:

AnCIËnnITEIT OPZEG DOOr 
wErKGEVEr

0 2 weken
3 maanden 4 weken
6 maanden 6 weken
9 maanden 7 weken
12 maanden 8 weken
15 maanden 9 weken
18 maanden 10 weken
21 maanden 11 weken
2 jaar 12 weken
3 jaar 13 weken
4 jaar 15 weken
5 jaar 18 weken
6 jaar 21 weken
7 jaar 24 weken
8 jaar 27 weken
9 jaar 30 weken
10 jaar 33 weken
11 jaar 36 weken
12 jaar 39 weken
13 jaar 42 weken
14 jaar 45 weken
15 jaar 48 weken
16 jaar 51 weken
17 jaar 54 weken
18 jaar 57 weken
19 jaar 60 weken
20 jaar 62 weken
21 jaar 63 weken
22 jaar 64 weken
23 jaar 65 weken
24 jaar 66 weken
… + 1 week /

begonnen jaar

help ik ben ontslagen! 
Wat nu gedaan?
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Indien je reeds in dienst was vóór 1 janu
ari 2014, dan worden de rechten opge-
bouwd tot 31 december 2013 vastgeklikt en 
als het ware ‘in een rugzakje’ meegenomen. 
De duur van de opzegtermijn voor de perio-
de van tewerkstelling tot 31 december 2013 
wordt bepaald op basis van de op dat ogen-
blik bestaande regels. 
Je opzegtermijn bestaat in dat geval uit de 
som van twee delen:
■ deel 1: de vastgeklikte termijn op basis 

van de anciënniteit tot 31 december 2013;
■ deel 2: de nieuwe termijn op basis van de 

anciënniteit vanaf 1 januari 2014 (zie bo-
venstaande tabel). 

De omvang van deel 1 voor bedienden is af-
hankelijk van je jaarloon op 31 december 
2013. Overschrijdt dat jaarloon de drempel 
van 32.254 euro niet, dan heb je recht op 3 
maanden opzeg per begonnen 5 jaar dienst. 
Is je jaarloon op 31 december 2013 wel ho-
ger dan 32.254 euro, dan heb je recht op 1 
maand opzeg per begonnen jaar dienst (met 
een minimum van 3 maanden).  
In een aantal gevallen zijn kortere opzegtermij-
nen voorzien (bijvoorbeeld bij pensionering). 

Ontslagprocedure
De werkgever moet je opzeggen via een aan
getekende brief of een gerechtsdeurwaar-
dersexploot. Daarin moet zowel het begin als 
de duur van de opzegtermijn vermeld worden. 

De opzegtermijn start in principe de eer-
ste dag van de week volgend op de derde 
werkdag na de verzendingsdatum van de 
aangetekende brief of volgend op de dag 
waarop het gerechtsdeurwaardersexploot 
werd bezorgd.
De opzegtermijn die in je ontslagbrief is ver-
meld, kan nadien niet eenzijdig gewijzigd 
worden door je werkgever. Wel wordt de ter-
mijn verlengd door een aantal schorsingspe-
riodes (ziekte, vakantie …).
Betekent je werkgever de opzeg niet op een 
correcte manier, dan is deze nietig. Het ont-
slag zelf is wel geldig, zodat de arbeidsover-
eenkomst onmiddellijk verbroken wordt. De 
werkgever is je dan een verbrekingsvergoe-
ding verschuldigd. 
Indien je een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd of voor een duidelijk om
schreven werk hebt, kan je werkgever je niet 
opzeggen, tenzij tijdens de eerste helft van 
het contract (weliswaar begrensd tot 6 maan-
den). De gewone opzegtermijnen gelden (zie 
bovenstaande tabel). Als je werkgever je con-
tract voor bepaalde tijd of voor een duidelijk 
omschreven werk vroegtijdig beëindigt na de 
periode waarin opzeg mogelijk is, dan is je 
werkgever een verbrekingsvergoeding ver-
schuldigd. De vergoeding is in principe gelijk 
aan het loon voor de resterende duur van het 
contract, maar kan nooit meer bedragen dan 
het dubbele van de opzegvergoeding die be-
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taald zou moeten worden indien je een con-
tract voor onbepaalde tijd had gehad.
Ben je ontslagen om dringende reden, dan 
speelt de reden een belangrijke rol: de werkge-
ver beëindigt in dat geval je arbeidsovereen-
komst wegens een aan jou toerekenbare fout, 
die elke verdere samenwerking onmiddellijk 
en definitief onmogelijk maakt. Hij moet je 
dan ontslaan binnen de drie werkdagen na de 
dag waarop hij kennis kreeg van de feiten. Ui-
terlijk de derde dag na het ontslag moet je op 
de hoogte worden gebracht van de reden voor 
je ontslag. Tenzij je ontslag met succes wordt 
aangevochten voor de rechtbank, heb je in dit 
geval geen recht op een ontslagvergoeding of 
werkloosheidsuitkering. 
Als je ontslagen wordt, moet je van je werk-
gever een aantal documenten ontvangen 
(zoals tewerkstellingsattest, C4, vakantie-
attest). Bovendien heb je mogelijk nog recht 
op een aantal financiële voordelen boven-
op de eventuele verbrekingsvergoeding 
(vertrekvakantiegeld, pro rata eindejaars-
premie, feestdagen na einde dienst …). Heb 
je recht op een opzegtermijn of een opzeg-
vergoeding van ten minste 30 weken, dan 
heb je recht op outplacement. Is je opzeg-
termijn korter of je verbrekingsvergoeding 
lager, maar ben je minstens 45 jaar, dan is 
dit tevens het geval. Je doet er goed aan je 
dossier even voor te leggen aan een mede-
werker van de LBC-NVK.

Ontslagmotivering
Sinds 1 april 2014 heb je recht om de con
crete reden(en) van je ontslag te vragen 
aan je werkgever. Hiertoe richt je per aangete-
kend schrijven een verzoek aan de werkgever. 
Dit doe je bij verbreking binnen de 2 maanden 
na het einde van de arbeidsovereenkomst. Bij 
opzegging doe je dat binnen de 6 maanden na 
de betekening van de opzegging door de werk-
gever maar niet later dan 2 maanden na het 
einde van de arbeidsovereenkomst.
De werkgever is verplicht hierop te ant-
woorden binnen de 2 maanden. Doet hij dit 
niet, dan heb je recht op een bijkomende 
vergoeding. Indien het ontslag kennelijk 
onredelijk blijkt te zijn, dan heb je tevens 
recht op een bijkomende vergoeding.
Sommige werknemers zijn daarnaast ook 
specifiek beschermd tegen ontslag. De werk-
gever mag hen dan niet ontslaan omwille 
van een bepaalde reden (tijdkrediet, zwan-
gerschap, huidskleur …) of hij zal hen juist 
enkel om bepaalde redenen mogen ontslaan 
(vakbondsafgevaardigden, leden van de on-
dernemingsraad en het comité voor preventie 
en bescherming op het werk …) Miskenning 
van deze bijzondere ontslagbescherming 
maakt het ontslag niet ongedaan, maar geeft 
je recht op een bijkomende vergoeding.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘Afdanking en ontslag’
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Binnen de onderneming heeft de werkgever 
een vrij ruime beleidsvrijheid. Maar dit bete-
kent niet dat hij werknemers onderling mag 
discrimineren. De wet voorziet in een bij-
zondere bescherming tegen discriminatie 
als deze op bepaalde gronden is gebaseerd: 
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levens-
beschouwing, politieke overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoe-
stand, handicap, fysieke of genetische eigen-
schap, sociale afkomst, geslacht, nationali-
teit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of 
nationale of etnische afstamming …
De antidiscriminatiewetten bieden twee 
soorten bescherming:

■ De discriminatie wordt aangepakt: discrimi-
nerende bepalingen zijn nietig, een snelle 
gerechtelijke procedure kan discriminerende 
praktijken laten stopzetten, er zijn forfai-
taire schadevergoedingen en strafsancties. 

■ Getuigen en indieners van de klacht wor-
den beschermd: de werkgever mag geen 
represaillemaatregelen nemen (zoals ont-
slag of andere nadelige maatregelen). 
Doet hij dit toch, dan is hij onder bepaalde 
voorwaarden een forfaitaire schadever-
goeding verschuldigd aan het slachtoffer.

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
‘Welzijn’
ACV-brochures 
(http://bit.ly/ACV-brochures)
•	 Brochure Discriminatie	op	de	werkvloer
Hoe	bestellen?	Zie	p.	30

ik krijg minder kansen  
dan mijn collega’s. mag dat?
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De moderne technologie geeft werkgevers 
heel wat controlemogelijkheden. Niet al 
deze technische mogelijkheden zijn echter 
door de wet toegelaten. 
Ook op de werkvloer geniet de werknemer van 
het recht op privacy. In de regel wordt inmen-
ging in de privacy enkel geoorloofd geacht wan-
neer de mogelijkheid daartoe op voorhand voor-
zien is (met name in het arbeidsreglement), een 
geoorloofd doel dient en in verhouding staat tot 
dit doel (proportionaliteit). Over je privacy 
wordt onder meer gewaakt door cao’s van de Na-
tionale Arbeidsraad over camerabewaking, con-

trole op e-mail en internet, fouillering, alcohol-
controles ... 
Ook de Privacywet stelt belangrijke voorwaar-
den aan de inmenging in je privacy: je hebt 
recht op informatie over het bestaan van gege-
vens die over jou worden bijgehouden, recht op 
inzage en verbetering, het is verboden om me-
dische, gerechtelijke en ‘gevoelige’ gegevens 
(zoals lidmaatschap vakbond) op te slaan …

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 

‘Privacy’ (onder ‘Welzijn’)

 

ik word gepest. Wat doe ik eraan?

mag mijn werkgever  
mijn mails controleren?

De ‘Pestwet’ beschermt werknemers tegen 
psychosociale risico’s op het werk waaron-
der stress, geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk.
Het is de taak van de werkgever om te trach-
ten deze feiten zoveel mogelijk te voorko-
men of de gevolgen ervan te beperken. 
Daartoe moet hij een preventieadviseur en 
eventuele vertrouwenspersonen aanstellen. 
Je kan daar terecht voor advies, om te zoe-
ken naar informele oplossingen, of om een 
verzoek tot formele psychosociale interven-
tie in te dienen. 

Werknemers die een dergelijk verzoek indie-
nen en werknemers die optreden als getuige 
zijn beschermd tegen represailles van de 
werkgever. De werkgever mag hen niet ont-
slaan en geen nadelige maatregelen treffen 
ten aanzien van hen, zowel tijdens als na het 
einde van de arbeidsverhouding, tenzij hij 
bewijst dat dit losstaat van het verzoek of de 
getuigenis. Kan hij dit niet, dan is hij een 
beschermingsvergoeding verschuldigd.
 

MEEr wETEn?
www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’  

➔ ‘Welzijn’
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meer informatie

ACVbrochures
Je kan deze en andere brochures downloa-
den op www.acv-online.be (of rechtstreeks: 
http://bit.ly/ACV-brochures). Als lid kan je 
ze ook bestellen of ophalen in het ACV-dien-
stencentrum van je regio. 

Diversiteit
■ Voluit voor solidariteit! Diversiteit!
■ Loopbaan- en diversiteitsplannen
■ Discriminatie op de werkvloer

Jongeren
■ De Gids voor schoolverlaters en werkende 

jongeren
■ Lonend studentenwerk
■ Jeugdvakantie, de vakantieregeling voor 

schoolverlaters
■ Enter, het gratis jongerenlidmaatschap 

van het ACV

Loopbaanadvies
■ Zoek je (ander) werk?
■ Opleiding voor werknemers
■ Mik op een job
■ Bijblijfmagazine

Sociale wetgeving
■ Goed om weten
■ Vakantieboekje
■ Gids voor uitzendkrachten
■ Wegwijzer sociale wetgeving

werk en gezin
■ Arbeid en zorg
■ Zwangerschap, moederschapsrust en ge-

boorteverlof
■ Tijdkrediet en landingsbanen in de privé-

sector

werkloos of werkzoekend
■ Raadpleeg uw werkloosheidsdossier on-

line
■ Stempel nu online
■ Infofiches werkloosheid RVA-ACV
■ Mik op een job
■ ...
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Berekeningsmodules
Op de LBC-NVK-site kan je online bereke-
nen wat bepaalde regelingen en maatrege-
len concreet voor je eigen situatie betekenen 
(www.lbc-nvk.be ➔ ‘ik zoek info over’ ➔ 
 ‘Tools’). 
■ Bereken je inkomensverlies: hoeveel 

verlies jij door de regeringsmaatregelen 
van Michel en Bourgeois?

■ Indexsprong: hoeveel kostte je de index-
sprong? Bereken het met onze calculator. 

■ nettoloon: met deze calculator kan je je 
brutoloon omrekenen naar een netto be-
drag.

■ Opzegberekening: Met de eenmaking 
van de statuten geldt er bij ontslag nog 
slechts één regeling voor de berekening 
van de opzegtermijn voor arbeiders en be-
dienden. 

■ Bereken online je belastingen: Je kan 
met Taxweb niet alleen je personenbelas-
ting berekenen, maar ook controleren of 
de uiteindelijke rekening van de fiscus 
voor het voorgaande jaar klopt.

■ Vakantieberekening: bereken het aantal 
vakantiedagen voor arbeiders, bedienden, 
schoolverlaters (jeugdvakantie) en vindt 
informatie over verlofregeling voor amb-
tenaren en grensarbeiders. Enkel voor le-
den, dus eerst inloggen!

■ Tijdkrediet: Berekenen je nettoloon bij 
opname tijdkrediet. Enkel voor leden, dus 
eerst inloggen!

Publicaties Federale Overheidsdienst 
werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal over
leg
Je kan deze en andere publicatie downloa-
den op www.werk.belgie.be (rechtstreeks: 
http://bit.ly/FOD-wegwijs)
■ Wegwijs in werk en ouderschap 
■ Wegwijs in het tijdskrediet 
■ Wegwijs in het arbeidsreglement 
■ Wegwijs in de collectieve arbeidsovereen-

komst 
■ Wegwijs in de deeltijdse arbeid 
■ Wegwijs in de eerste job 
■ ...

Ons recht
Dit gratis ledenblad voor leden van de LBC-
NVK zit elke maand in de brievenbus bij alle 
leden. Het is ook te raadplegen op www.lbc-
nvk.be. Het archief is enkel beschikbaar 
voor leden, dus eerst inloggen!
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WWW.LBC-NVK.BE

LBCnVK AALSTOUDEnAArDE
Hopmarkt 45, 9300 Aalst
STEUNPUNT: Koningsstraat 5,
9700 Oudenaarde
T 053 73 45 20 - F 03 220 88 01
lbc-nvk.aalst-oudenaarde@acv-csc.be

LBCnVK AnTwErPEn
Nationalestraat 111-113, 2000 Antwerpen
T 03 222 70 00 - F 03 220 88 02
lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be

LBCnVK BrUGGEOOSTEnDE
Kan. Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
STEUNPUNT: Oude Burg 17, 
8000 Brugge
T 059 55 25 54 - F 03 220 88 15
lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be

LBCnVK BrUSSEL
Pletinckxstraat 19,  1000 Brussel
T 02 557 86 40 - F 03 220 88 05
lbc-nvk.brussel@acv-csc.be

LBCnVK GEnT
Poel 7,  9000 Gent
T 09 265 43 00 - F 03 220 88 08
lbc-nvk.gent@acv-csc.be

LBCnVK HALLE
Vanden Eeckhoudtstraat 11, 1500 Halle
T 02 557 86 70 - F 03 220 88 06
lbc-nvk.halle@acv-csc.be

LBCnVK HASSELT
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
T 011 29 09 61 - F 03 220 88 09
lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be

LBCnVK KEMPEn
Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout 
T 014 44 61 55 - F 03 220 88 20
lbc-nvk.kempen@acv-csc.be

LBCnVK  
KOrTrIJKrOESELArEIEPEr

Pr. Kennedypark 16 D, 8500 Kortrijk
STEUNPUNT: H. Horriestraat 31, 
8800 Roeselare
St. Jacobsstraat 34, 8900 Ieper
T 056 23 55 61 - F 03 220 88 12
lbc-nvk.kir@acv-csc.be

LBCnVK LEUVEn
Martelarenlaan 8,  3010 Kessel-Lo
T 016 21 94 30 - F 03 220 88 13
lbc-nvk.leuven@acv-csc.be

LBCnVK MECHELEn
Onder den Toren 5, 2800 Mechelen
T 015 71 85 00 - F 03 220 88 14
lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be

LBCnVK VILVOOrDE
Toekomststraat 17, 1800 Vilvoorde
T 02 557 86 80  - F 03 220 88 07
lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be

LBCnVK wAAS & DEnDEr
H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas
STEUNPUNT: Oude Vest 144 bus 2, 
9200 Dendermonde
T 03 765 23 70 - F 03 220 88 18
lbc-nvk.waasendender@acv-csc.be

LBCnVK ALGEMEEn SECrETArIAAT
(Niet gericht op ledenservices,  
alleen ondersteunende diensten)
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
T 03 220 87 11 - F 03 220 89 83
lbc-nvk@acv-csc.be

nog vragen? 
Contacteer ons


