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Finaal compromisvoorstel van de 

Minister van Werk 

In een arrest van 8 juli 1993 liet het 

Grondwe$elijk Hof (toen nog het Arbi-

tragehof) verstaan dat het onderscheid 

tussen arbeiders en bedienden geleide-

lijk afgebouwd moest worden. In zijn 

arrest van 7 juli 2011 oordeelde dit Hof 

dat dit onderscheid ongrondwe$elijk is 

wat betre1 de regelgeving op vlak van 

opzegtermijnen en de carensdag van 

arbeiders. Het Hof gaf de wetgever ech-

ter nog tot 8 juli 2013 om deze verschil-

len in behandeling weg te werken.  

Op enkele dagen van de voornoemde 

deadline was er nog geen enkele oplos-

sing uit de bus gekomen, noch tussen 

de sociale partners, noch binnen re-

geringskringen.  

Na overleg met de sociale partners eind 

vorige week, hee1 de Minister van 

Werk, Monica De Coninck, op 5 juli jl. 

uiteindelijk een “finaal compro-

misvoorstel” opgesteld, dat op maan-

dag 8 juli door de regering werd 

goedgekeurd. 

 

 

 

Meer info: 

www.claeysengels.be   

info@claeysengels.be 

N E W S L E T T E R ,  1 1  J U L I  2 0 1 3  

Hieronder vindt u de maatregelen die 

in dit compromisvoorstel worden 

voorgesteld. Let wel, deze nieuwsbrief 

gee1 het compromisvoorstel weer dat 

de Minister hee1 voorgesteld. Het be-

tre1 dus geen wet en zelfs geen wet-

sontwerp. Een dergelijk wetsontwerp 

wordt verwacht in de komende weken 

en zou een aantal punten moeten ver-

duidelijken. 

 

We wensen u veel leesplezier! 



1. Finaal compromisvoorstel 
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Het finaal compromisvoorstel voorziet wetswijzi-

gingen op de volgende drie vlakken:  

• Ontslagregeling (hieronder deel 1)  

• Carensdag (hieronder deel 2)  

• Andere elementen (hieronder deel 3)  

 

Deel 1: Wijziging ontslagregeling 

1.1 Opzeggingstermijn 

 

1.1.1 

Het finaal compromisvoorstel voorziet de invoering 

van nieuwe opzeggingstermijnen in geval van ont-

slag vanaf 1 januari 2014. Er wordt voorzien dat 

deze nieuwe regels van toepassing zullen zijn:  

 

• op alle werknemers, arbeiders en bedienden;  

• op arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf die 

datum, alsook op lopende arbeidsovereenkom-

sten voor wat betre7 de periode van tewerk-

stelling vanaf 1 januari 2014.  

Voor arbeidsovereenkomsten die gesloten werden 

vóór 1 januari 2014, zullen dus twee opzeggings-

termijnen moeten berekend worden:  

• Een eerste opzeggingstermijn volgens de oude 

bepalingen, die rekening houdt met de anciën-

niteit verworven vóór 1 januari 2014 (zie 1.2 

hieronder);  

• een tweede opzeggingstermijn die wordt toege-

voegd aan de eerste, berekend op basis van de 

nieuwe bepalingen en rekening houdend met 

de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.   

De nieuwe ontslagregels bestaan uit een opbouw 

in verschillende fases : 

1. De eerste vijf jaren: geleidelijke opbouw van de 

opzeggingstermijn;  

2. Vanaf het vijfde jaar: drie weken per begonnen 

kalenderjaar;  

3. Na 20 jaar anciënniteit: vertraagde opbouw van 

de opzeggingstermijn. 

 

1.1.2 

Gedurende de eerste vijf jaar evolueren de opzeg-

gingstermijnen geleidelijk als volgt :  

• in de loop van de eerste twee jaren, evolueert 

de opzegtermijn op kwartaalbasis;  

• gedurende het derde, vierde en het vijfde jaar 

wordt per jaar opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  

Vanaf 5 jaar anciënniteit tot het 20ste jaar anciën-

niteit, evolueert de opzeggingstermijn in een op-

bouw van 3 weken per kalenderjaar, tot een maxi-

mum van 62 weken.  

 

1.1.4 

Van zodra een werknemer een anciënniteit bereikt 

van 20 jaar, zal de opzeggingstermijn vanaf dat 

ogenblik verhoogd worden met één week per be-

gonnen jaar anciënniteit.  

1
ste

 kwartaal 2 weken 

2
de 

 kwartaal 4 weken 

3
de 

kwartaal 6 weken 

4
de 

kwartaal 7 weken 

5
de 

kwartaal 8 weken 

6
de

 kwartaal 9 weken 

7
de  

kwartaal 10 weken 

8
ste 

kwartaal 11 weken 

Jaar 2-3 12 weken 

Jaar 3-4 13 weken 

Jaar 4-5 15 weken 
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1.1.6 

In vergelijking met het huidige systeem, is het 

finaal compromisvoorstel dus duidelijk guns<ger 

voor arbeiders. Voor bedienden worden de op-

zeggingstermijnen teruggeschroefd, vooral bij een 

lage anciënniteit en na meer dan 20 jaar anciënni-

teit. Er worden maatregelen voorzien om de 

“verworven rechten” van de werknemers vóór 1 

januari 2014 “vast te klikken” (zie 1.2 hieronder).  

Het finaal compromisvoorstel gee7 aan dat de op-

zeggingstermijnen zoals berekend volgens de bo-

venstaande regels een weDelijk maximum vormen, 

vastgesteld op interprofessioneel niveau.  Terwijl 

van werkgeverszijde gesteld wordt dat de hierbo-

ven vernoemde opzeggingstermijnen een maxi-

mum inhouden, lijkten de vakbonden van mening 

te zijn dat het mogelijk zal zijn om op sectoraal 

niveau van deze regeling af te wijken in het voor-

deel van de werknemers.  

1.2 Regeling van het verleden 

 

Het finaal compromisvoorstel voorziet het behoud 

van de “oude regels” voor de anciënniteit verwor-

ven vóór 1 januari 2014. Het betre7 de twee op-

zegregelingen die momenteel van toepassing zijn 

naargelang de arbeidsovereenkomst in werking is 

getreden voor of na 1 januari 2012, ten gevolge 

van de “IPA-wet” van 12 april 2011.  

Nu de oude regels (die nadelig zijn voor arbeiders) 

gehandhaafd blijven voor de periode vóór 1 januari 

2014, voorziet het finaal compromisvoorstel daar-

naast in een systeem van compensaHe volgens een 

bepaald Hjdspad. 

 

 

Anc Opzeg Anc Opzeg Anc Opzeg Anc Opzeg 

0-3 mnd 2w 5j 18w 15j 48w 25j 67s 

3-6 mnd 4 6j 21 16j 51 26j 68  

6-9 mnd 6 7j 24 17j 54 27j 69 

9-12 mnd 7 8j 27 18j 57 28j 70 

12-15 mnd 8 9j 30 19j 60 29j 71 

15-18 mnd 9 10j 33 20j 62 30j 72 

18-21 mnd 10 11j 36 21j (+ 1w/j) 63 31j 73 

21-24 mnd 11 12j 39 22j 64 32j 74 

Vanaf 2j 12 13j 42 23j 65 33j 75 

3j 13 14j 45 24j 66 34j 76 

4j (+3w/j) 15       

1.1.5 

De nieuwe opzeggingstermijnen van toepassing vanaf 1 januari 2014, uitgedrukt in weken, voor wat betre7 

de anciënniteitsperiode vanaf deze datum, zullen dus de volgende zijn:  
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Het finaal compromisvoorstel voorziet een sys-

teem van compensaHe dat wordt gefinancierd uit 

middelen die worden vrijgemaakt door een wijzi-

ging van de fiscale vrijstelling die vandaag voor een 

deel (1.200 EUR) van de opzeggingsvergoedingen 

geldt. De mate waarin deze bescherming ten laste 

wordt genomen door de Staat en/of door de 

werkgevers is op dit moment nog onzeker. Boven-

dien zijn de bedragen van deze compensa<e nog 

niet bekend, zodat evenzeer onzeker is in welke  

mate deze compensa<e het verschil tussen de 

twee systemen van verworven anciënniteit zal 

wegwerken.  

 

Arbeiders zouden onder de volgende voorwaarden 

genieten van het systeem van compensaHe:  

 

 

Men zal dus moeten wachten tot 1 januari 2017 

alvorens elke arbeider van wie de arbeidsovereen-

komst een aanvang hee7 genomen vóór 1 januari 

2014 van het stelsel van compensaHe geniet onge-

acht zijn anciënniteit.  

1.3 Aanrekening van sectorale aanvullingen 

op de opzeggingstermijnen 

 

Het finaal compromisvoorstel voorziet dat sectora-

le aanvullingen die desgevallend worden toege-

voegd aan volledige werkloosheidsuitkeringen of 

gelijkaardige aanvullingen die tot doel hebben de 

bestaanszekerheid van de werknemer na ontslag 

te waarborgen, worden toegerekend op de opzeg-

gingstermijn of de opzeggingsvergoeding.  

 

1.4 Outplacement 

 

Momenteel is outplacement in principe voorbe-

houden aan ontslagen werknemers van 45 jaar en 

ouder met een anciënniteit van één jaar of meer 

(CAO nr. 82). Het finaal compromisvoorstel voor-

ziet dat het recht op outplacement wordt uitge-

breid tot alle werknemers die ontslagen worden 

vanaf het begonnen zevende jaar anciënniteit.  

Volgens het finaal compromisvoorstel, wordt de 

waarde van outplacement forfaitair vastgelegd op 

4 weken loon. Deze waarde wordt toegerekend op 

de opzeggingsvergoeding indien deze overeen-

stemt met minstens 6 maanden loon. Wij vermoe-

den dat de periode van 6 maanden zal worden 

omgezet in weken, om de coheren<e met de op-

zeggingstermijnen die worden uitgedrukt in we-

ken te garanderen. Merk op dat er geen speciale 

regeling wordt bepaald voor bijzondere stelsels 

van outplacement, met name op sectoraal niveau 

(bijvoorbeeld binnen paritair comité 218).  

Het finaal compromisvoorstel voorziet dat indien 

de opzeggingstermijn gepresteerd wordt en deze 

tenminste gelijk is aan 7 maanden, de dagen die 

aan outplacement worden gewijd door de werkne-

mer opgenomen moeten worden Hjdens de weDe-

lijke sollicitaHeverlofdagen.  

Datum van publi-

caHe in het Bel-

gisch Staatsblad 

Werknemers met minstens 30 

jaar anciënniteit op dat mo-

ment 

01/01/2014 Werknemers met minstens 20 

jaar anciënniteit op dat mo-

ment 

01/01/2015  Werknemers met minstens 15 

jaar anciënniteit op dat mo-

ment 

01/01/2016 Werknemers met minstens 10 

jaar anciënniteit op dat mo-

ment 

01/01/2017 Werknemers die nog geen 

rechten verworven hebben 
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1.5 Breuk 

 

Het finaal compromisvoorstel voorziet dat de sec-

toren vanaf 1 januari 2014 (inwerkingtreding van 

de nieuwe regels) 5 jaar de Hjd krijgen om een in-

vulling te geven aan de opzeggingstermijn of -

vergoeding ten belope van 1/3. Met andere woor-

den, 2/3 van de opzeg wordt gepresteerd of ge-

dekt door een opzeggingsvergoeding, met een mi-

nimum van 6 maanden opzeg te presteren of ge-

dekt door een opzeggingsvergoeding. Wat het ove-

rige 1/3 betre7, zouden de sectoren een “invulling 

van de opzeg” kunnen bepalen onder de vorm van 

maatregelen die de “inzetbaarheid” van de werk-

nemer op de arbeidsmarkt verhogen.  

Het finaal voorstel kondigt voor volgend jaar een 

parafiscale maatregel aan  bestemd om de werkge-

vers en werknemers aan te zeDen om diverse 

maatregelen te nemen gericht op de 

“inzetbaarheid”. De sectorale regels en inspannin-

gen terzake zullen na 5 jaar geëvalueerd worden.  

 

1.6 Uitzonderingen 

 

Het finaal compromisvoorstel voorziet dat de soci-

ale partners algemene criteria bepalen om enkele 

acHviteiten te omschrijven die niet vallen onder de 

nieuwe opzeggingsregeling. Voor deze acHviteiten 

blijven de opzeggingstermijnen voorzien door CAO 

nr. 75 van toepassing, zonder dat deze de opzeg-

gingstermijnen onder de nieuwe regeling mogen 

overschrijden. 

De sociale partners hebben reeds aangekondigd 

dat hiermee de acHviteiten op Hjdelijke of mobiele 

bouwplaatsen in de bouwsector worden bedoeld.  

 

1.7 Compensa<es 

 

Teneinde de impact van de kostenverhoging ver-

oorzaakt door de nieuwe regeling te verzachten, 

kondigt het finaal compromisvoorstel aan dat vol-

gende maatregelen of acHes worden genomen: 

 

• Het budget van de huidige ontslaguitkering ten 

laste van de RVA (56 miljoen euro in 2012 vol-

gens het compromisvoorstel) zal ter compensa-

He bestemd blijven. In het kader van dit uitdo-

vend systeem, zal deze ontslaguitkering toege-

kend worden in geval van ontslag van werkne-

mers die onderworpen zijn aan de regels gel-

dend voor arbeiders vóór 1 januari 2014 en die 

nog geen recht hebben verkregen op het sys-

teem gefinancierd door de hervorming van de 

fiscale vrijstelling (zie punt 1.2 hierboven). Het 

budget dat geleidelijk vrijkomt, blij7 zo gericht 

mogelijk ingezet ter compensaHe voor de werk-

gevers die zich geconfronteerd zien met een 

kostenverhoging ten gevolge van de nieuwe 

ontslagregeling; 

• Een andere compensaHe wordt voorzien via 

een modulering van de bijdragen van de werk-

gevers voor de interbedrijfsgeneeskundige 

diensten; 

• TensloDe wordt in een laatste compensaHe 

voorzien via een bijdrage ten gunste van het 

SluiHngsfonds. De bijdrage bedraagt: 

• 1% op het “ontslagbedrag” ten laste 

van de werkgever (het valt op te mer-

ken dat het compromisvoorstel niet 

duidelijk aangee1 over welk bedrag 

het gaat, desgevallend het bruto be-

drag of de werkgeverskost) voor werk-

nemers met een jaarloon hoger dan 

44.508 EUR/jaar. 

• 2% op het “ontslagbedrag” ten laste 

van de werkgever voor werknemers 

met een jaarloon hoger dan 54.508 

EUR/jaar. 

• 3% op het “ontslagbedrag” ten laste 

van de werkgever voor werknemers 

met een jaarloon hoger dan 64.508 

EUR/jaar. 

De aldus opgebouwde middelen worden aange-

wend voor een vermindering van de bijdragen voor 

het Fonds SluiHng der Ondernemingen voor de 

“klassieke taken”, verschuldigd door de onderne-

mingen die 20 werknemers of minder tewerkstel-

len. 
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1.8 Mo<vering van ontslag 

 

La Het finaal compromisvoorstel kondigt een rege-

ling aan betreffende de moHvering van het ontslag 

en een goed HR-beleid. Deze regeling wordt opge-

nomen in een CAO, te onderhandelen in de schoot 

van de NaHonale Arbeidsraad, met inwerkingtre-

ding op 1 januari 2014. Deze CAO moet de specifie-

ke regels vaststellen voor de acHviteiten die vrijge-

steld zijn van deze verplichHng. 

 

TegelijkerHjd wordt de regeling in arHkel 63 van de 

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten met betrekking tot het willekeurig ontslag 

van arbeiders opgeheven vanaf de inwerkingtre-

ding van de bovengenoemde regeling in de moHve-

ring van het ontslag. 

 

Deel 2: Carensdag 

 

Het finaal compromisvoorstel voorziet dat de 

carensdag zonder meer wordt afgescha7. 

De sociale partners zijn belast met het uitwerken 

van een regeling die deze afschaffing omkadert en 

die de omkaderende maatregelen herneemt die 

voorzien waren in het ontwerp van interprofessio-

neel akkoord 2011-2012 (“ontwerp van IPA 2011-

2012”). 

Deze omkaderende maatregelen voorgesteld in 

het ontwerp van IPA 2011-2012 hebben betrek-

king op de informa<everplich<ng van de werkne-

mer, zijn beschikbaarheid tegenover een controle-

geneesheer, de verlenging van de periode van 

terugval en de vrijstelling van sociale zekerheids-

bijdragen op het gewaarborgd loon van de eerst 

dag arbeidsongeschiktheid. Enkel de laatste twee 

maatregelen maken a priori echte veranderingen 

uit in vergelijking met de huidige situa<e.  

 

 

Deel 3 Andere elementen 

 

De tekst van het finaal compromisvoorstel be-

spreekt kort de “andere elementen van het dossier 

arbeiders-bedienden”. Het voorstel bepaalt dat de 

sociale partners “de andere elementen van het 

dossier” regelen volgens een “dwingend Hjdska-

der” en dit met name aan de hand van een actuali-

sering van het ontwerp van IPA 2011-2012. 

 

Het ontwerp van IPA 2011-2012 stelde bepaalde 

maatregelen voor met betrekking tot het verschil 

in behandeling van arbeiders en bedienden, in het 

bijzonder met betrekking tot de jaarlijkse vakanHe, 

Hjdelijke werkloosheid, collecHeve arbeidsrelaHes, 

sociale verkiezingen en betaling van het loon. 
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1 

Het finaal compromisvoorstel omvat maatregelen 

die de verdienste hebben om de totale juridische 

onzekerheid waar men voor vreesde te vermij-

den. Deze maatregelen zijn echter van aard om 

nieuwe vragen te doen rijzen, in het bijzonder 

wat betre1 de toepasselijke regeling ingeval van 

ontslag <jdens de periode van 8 juli 2013 tot 31 

december 2013. Bovendien worden er verschillen 

in behandeling in stand gehouden door het voort-

bestaan van de oude regels wat betre1 de perio-

de vóór 1 januari 2014. Een afwijkend regime is 

bovendien al aangekondigd voor bijzondere 

“ac<viteiten”. 

Volgens ons bestendigen deze verschillen de juri-

dische onzekerheid. 

Ook het mechanisme van de beoogde compensa-

<es doet vragen rijzen. De mate waarin de Staat 

of de werkgevers een verhoging van de ontslag-

kosten ten laste zullen nemen is onzeker. 

Het finaal compromisvoorstel blij1 zeer vaag over 

een aantal belangrijke punten. Andere zaken die-

nen nog geregeld te worden (in het bijzonder de 

proefperiode, de opzegging gegeven door de 

werknemer, de ingang van de opzegging, de te-

genopzegging, de regeling met betrekking tot de 

schorsing van de opzeg, ...). 

De toepassing van het nieuwe systeem zal onver-

mijdelijk ingewikkeld zijn. 

 

 

 

 

2 

Wat de carensdag betre1, blijven veel werkgevers 

scep<sch tegenover de genomen maatregelen, en 

in het bijzonder wat betre1 hun mogelijkheden 

om een s<jging van het absenteïsme af te rem-

men en wat betre1 de kost die hieruit voortvloeit 

(voor de werkgever en voor de collec<viteit). 

 

3 

Ten slo$e valt het te betreuren dat de kans niet 

werd aangegrepen om de andere verschillen in 

behandeling tussen arbeiders en bedienden te 

herbekijken en eventueel aan te passen binnen 

de door het Grondwe$elijk Hof gestelde termijn. 

De door het Grondwe$elijk Hof gestelde deadline 

van 8 juli 2013 betrof, ter herinnering, uitsluitend 

de problema<ek van de opzeggingstermijnen en 

de carensdag. Het Grondwe$elijk Hof hee1 in zijn 

arrest van 7 juli 2011 evenwel duidelijk laten ver-

staan dat andere verschillen in behandeling tus-

sen arbeiders en bedienden niet langer als ge-

rechtvaardigd zouden worden beschouwd en 

weggewerkt moeten worden. 

Gezien de openstaande vragen, kunnen we ons 

verwachten aan discussies over deze verschillen, 

desgevallend voor de rechtbank. 

Wij zullen de verdere ontwikkelingen op de voet 

volgen en onze berekeningsinstrumenten 

www.formuleclaeys.be en de ‘app’ Formula 

Claeys actualiseren voor de nieuwe regels op 1 

januari 2014 in werking treden.  
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Vorstlaan 280 

1160 Brussel 

Tel.: 02 761 46 00 
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4000 Luik 
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Commodity House  
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2600 Antwerpen 

Tel.: 03 285 97 80 
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Ferdinand Lousbergkaai 103 bus 4-5 

9000 Gent 

Tel.: 09 261 50 00 
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Kortrijk 

Ring Bedrijvenpark 

Brugsesteenweg 255 

8500 Kortrijk 

Tel.: 056 26 08 60 
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Luikersteenweg 227 
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Tel.: 011 24 79 10 
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Onze newsle	ers zijn bestemd om u regelma�g algemene informa�e mee te delen met betrekking tot onderwerpen uit de actualiteit en be-

paalde ontwikkelingen van wetgeving of rechtspraak. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informa�e. Onze 

newsle	ers beva	en echter geen enkele juridische analyse en kunnen ons in geen geval verantwoordelijk stellen. Aarzelt u niet om contact op 

te nemen met onze advocaten voor elke bijkomende vraag. 


