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ORYS Nieuwsbrief HR / Arbeidsrecht #1 - 2019 
 

Het belangrijkste nieuws inzake HR en arbeidsrecht. 
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I. Nieuwe regels en verplichtingen inzake deeltijdse tewerkstelling 
 
Bron: Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 
1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om eem vacante dienstbetrekking bij hun 
werkgever te verkrijgen – B.S. 15 mei 2019. 
 
Algemeen 
 
Een deeltijdse werknemer heeft voorrang om bij de werkgever een openstaande dienstbetrekking te krijgen 
indien hij/zij daartoe een schriftelijke aanvraag bij de werkgever indient. Het voorrangsrecht heeft betrekking op 
(i) een voltijdse functie of (ii) een deeltijdse functie die meer arbeidsuren voor de werknemer oplevert. 
 
De aanvraag van de deeltijdse werknemer brengt voor de werkgever specifieke verplichtingen met zich mee. 
 
Indien de deeltijdse werknemer geen aanvraag bij de werkgever heeft gedaan, geldt er geen voorrang en dient 
de werkgever geen specifieke verplichtingen na te leven. 
 
De aanvraag door de deeltijdse werknemer en de verplichtingen van de werkgever 
 
De deeltijdse werknemer dient een uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag te doen bij de werkgever, zodat het 
voorrangsrecht ontstaat. De werkgever dient de deeltijdse werknemer schriftelijk de ontvangst van de aanvraag 
te bevestigen, waarbij hij eveneens meldt dat vanaf nu de relevante (voltijdse of deeltijdse) openstaande 
betrekkingen aan de deeltijdse werknemer zullen worden meegedeeld. 
 
In navolging van de aanvraag van de deeltijdse werknemer, heeft de werkgever de verplichting om de relevante, 
voltijdse en deeltijdse, openstaande betrekkingen schriftelijk (ofwel via aangetekend schrijven, ofwel door 
overhandiging met ontvangstbevesting) mee te delen aan de deeltijdse werknemer en dit binnen de maand na 
het vrijkomen van de betrekking. Het gaat evenwel slechts om openstaande betrekkingen die voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
 

• De openstaande betrekking slaat op dezelfde functie als deze die de deeltijdse werknemer uitoefent; 
• De deeltijdse werknemer bezit de vereiste kwalificaties voor de openstaande betrekking; 
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• De openstaande betrekking verhoogt het aantal arbeidsuren van de deeltijdse werknemer (in 

vergelijking met de lopende arbeidsovereenkomst) voor een ononderbroken periode van tenminste 1 
maand of voor onbepaalde duur, hetzij door een aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomst, 
hetzij door de vervanging van de bestaande arbeidsovereenkomst door een nieuwe 
arbeidsovereenkomst. 

 
De mededeling van de openstaande betrekking door de werkgever aan de deeltijdse werknemer omvat de 
volgende gegevens: 
 

• Een omschrijving van de openstaande functie; 
• Het aantal uren en het toepasselijk uurrooster; 
• De duur van de overeenkomst; 
• De plaats van tewerkstelling; 
• De termijn waarbinnen de deeltijdse werknemer moet laten weten of hij/zij de openstaande functie al 

dan niet aanvaardt (minstens een week, maximaal een maand). 
 
De deeltijdse werknemer moet aan de werkgever melden of hij/zij de aangeboden functie al dan niet aanvaardt 
bij aangetekende brief of door overhandiging met ontvangstbevestiging. 
 
Bewaarplicht en bijkomende meldingsplicht van de werkgever 
 
Op de werkgever rust bovendien een specifieke bewaarplicht. Hij dient de volgende documenten bij te houden: 
 

• De aanvraag van de deeltijdse werknemer; 
• Een kopie van de ontvangstbevestiging van de werkgever; 
• Afschrift van de mededeling van de openstaande betrekkingen; 
• De al dan niet aanvaarding van de openstaande betrekking door de deeltijdse werknemer. 

 
Daarnaast dient de werkgever bijkomende meldingen te doen aan de RVA voor de deeltijdse werknemers met 
recht op een inkomensgarantie-uitkering (IGU). 
 
Sanctie bij het niet-nakomen van het voorrangsrecht 
 
De werkgever die vanaf 1 april 2019 het voorrangsrecht en de daaraan verbonden verplichtingen ten aanzien 
van de deeltijdse werknemers die genieten van een IGU niet nakomt, is een responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd aan de RSZ. De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 EUR per deeltijdse werknemer met IGU en 
per maand waarin de werkgever zijn verplichtingen niet naleeft en dit telkens voor een volledig kwartaal. 
 
De responsabiliseringsbijdrage is pas voor het eerst verschuldigd vanaf 1 april 2020 en heeft betrekking op de 
periode van 1 april 2019 tot 31 maart 2020. 
 
Het KB van 2 mei 2019 voorziet voorts in zeer uitgebreide regels omtrent de responsabiliseringsbijdrage, en meer 
specifiek omtrent (i) vanaf welk ogenblik de bijdrage verschuldigd is, (ii) vanaf wanneer de bijdrage niet meer 
verschuligd is en (iii) de mogelijke vrijstellingen. 
 
Controle op de niet-nakoming van het voorrangsrecht 
 
Voor de controle op de naleving van het voorrangsrecht en de inning van de responsabiliseringsbijdrage bestaat 
een samenwerking tussen de RSZ, de RVA en de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD 
WASO. 
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II. Nieuwe regels inzake het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand 

 
Bron: Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven 
(1) – B.S. 22 mei 2019. 
 
Werknemers hebben de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties te verminderen door opname van thematische 
verloven, zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. 
 
Invoering van het 1/10de ouderschapsverlof 
 
Ouderschapsverlof kon door werknemers reeds voltijds, halftijds en voor 1/5de worden opgenomen. Vanaf 1 juni 
2019 kunnen voltijds tewerkgestelde werknemers hun ouderschapsverlof ook onder de vorm van een 1/10de 
vermindering opnemen, evenwel slechts mits akkoord van de werkgever. 
 
Het 1/10de ouderschapsverlof geeft de werknemer de mogelijkheid om zijn/haar prestaties te verminderen met 
een halve dag per week of met 1 dag om de 2 weken. 
 
Samenvattend - voortaan kan een voltijdse werknemer het ouderschapsverlof als volgt opnemen: 
 

Opnamevorm Minimumduur per aanvraag 
(*zie ook hieronder mbt de 
nieuwe mogelijkheden van 

flexibele opname van het voltijds 
of halftijds ouderschapsverlof) 

Maximumduur per kind 

Voltijds Per blok van 1 maand, maar 
mogelijke flexibilisering* 

4 maanden 

1/2 Per blok van 2 maanden, maar 
mogelijke flexibilisering* 

8 maanden 

1/5 Per blok van 5 maanden 20 maanden 
1/10 Per blok van 10 maanden 40 maanden 

 
De verschillende opnamevormen kunnen gecombineerd worden. 
 
De werknemer die 1/10de ouderschapsverlof opneemt, heeft recht op een RVA-uitkering gelijk aan de helft van 
de uitkering in geval van een 1/5de ouderschapsverlof. 
 
Flexibele opname van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof * 
 
Vanaf 1 juni 2019 kan een werknemer het voltijds en halftijds ouderschapsverlof opnemen in kortere periodes 
dan diegenen vermeld in de hierbovenstaande tabel, nl. per week of een veelvoud hiervan bij voltijds 
ouderschapsverlof en per maand of een veelvoud hiervan in geval van halftijds ouderschapsverlof. Deze flexibele 
opname is evenwel slechts mogelijk wanneer de werkgever ermee akkoord gaat. 
 
Samenvattend gelden vanaf 1 juni 2019 de volgende flexibele opnamemogelijkheden: 
 

 Voltijds ouderschapsverlof Halftijds ouderschapsverlof 
Minimumduur per aanvraag (mits 
akkoord per werkgever) 

Per week of een veelvoud, waarbij 
4 weken gelijk is aan 1 maand 

Per maand of een veelvoud 

Maximumduur per kind 4 maanden die gelijk zijn aan 16 
weken 

8 maanden 
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Akkoord van werkgever vereist? Ja, tenzij voor de opname van het 
saldo van minder dan 4 weken 

Ja, tenzij voor de opname van het 
saldo van minder dan 1 maand 

 
Flexibele opname voltijds verlof voor medische bijstand 
 
Het verlof voor medische bijstand geeft een werknemer de mogelijkheid om zorg te verlenen aan een gezins- of 
familielid dat aan een zware ziekte lijdt. Het verlof voor medische bijstand kon tot voor kort slechts opgenomen 
worden in periodes van minimum 1 maand. 
 
Vanaf 1 juni 2019 kan een werknemer het voltijds verlof voor medische bijstand opnemen in kortere periodes, 
nl. per 1 week, 2 weken of 3 weken. Deze flexibele opname is evenwel slechts mogelijk wanneer de werkgever 
ermee akkoord gaat. 
 
Samenvattend - voortaan kan een werknemer het voltijds verlof voor medische bijstand als volgt opnemen: 
 

Opnamevorm Minimumduur per 
aanvraag (zie ook 

laatste kolom voor de 
mogelijkheid van 
flexibele opname) 

Maximumduur per 
aanvraag 

Mogelijke flexibele 
opname 

Voltijds 
 

 
1 maand 

12 maanden 1, 2 of 3 weken 

1/2 
 

 
24 maanden 

 

/ 

1/5 
 

/ 

 
III. SWT-mogelijkheden en landingsbanen vanaf 2019 

 
Bron: NAR Cao’s nrs. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142 en 143 – www.nar.be , NAR advies 
nr.2130 “Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen” en NAR cao nr. 137 mbt. landingsbanen. 
 
Algemeen 
 
In uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019 – 2020 hebben de sociale partner in de 
Nationale Arbeidsraad (NAR) 13 nieuwe cao’s met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor de periode 2019 – 2020 afgesloten. 1 cao werd gesloten met betrekking tot de 
landingsbanen. 
 
Er werden 2 verschillende soorten SWT-cao’s afgesloten: 
 

• De cao’s die het recht op SWT regelen in bijzondere SWT-stelsels, zoals nachtarbeid, bouw en zwaar 
beroep, lange loopbaan en mindervaliden; 

• De cao’s die een verlaagde toegangsleeftijd voorzien voor de bijzondere SWT-stelsels. Hier wordt ook 
voorzien in de mogelijkheid voor SWT-ers om een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt te vragen. 
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Samenvattend overzicht van de SWT-mogelijkheden vanaf 2019 
 

Toepasselijk SWT-stelsel Toepasselijke cao Leeftijdsvereiste van 
kracht tijdens de 

geldigheid van de cao 
binnen dewelke de 
werknemer wordt 

ontslagen 

Loopbaanvereiste van 
kracht op het einde 

van de 
arbeidsovereenkomst 

Algemeen stelsel Cao nr. 17 62 jaar 
 
60 jaar via 
overgangsregeling of 
kliksysteem 

Mannen: 40 jaar 
 
Vrouwen: 35 jaar 
(2019), 36 jaar (2020), 
… 40 jaar (2024) of 
minder via 
kliksysteem. 

Zwaar beroep – algemeen 
stelsel 

Cao nr. 132, 140 en 
143 
 

Vanaf 2019: 59 jaar 
 
Vanaf 1 juni 2021: 60 jaar 

35 jaar, waarvan 5 
jaar in zwaar beroep 
in laatste 10 jaar of 7 
jaar in laatste 15 jaar. 

Bouw, nachtprestaties en 
zwaar beroep 

Cao nr. 130, 131, 138 
en 139 

Vanaf 2019: 59 jaar 
 
Vanaf 1 juni 2021: 60 jaar 

33 jaar  

Lange loopbaan Cao nr. 134, 135, 141 
en 142 

Vanaf 2019: 59 jaar 
 
Vanaf 1 juni 2021: 60 jaar 

40 jaar 

Mindervaliden/gezondheids- 
problemen 

Cao nr. 133 Verlenging bestaand 
stelsel 
 
58 jaar 

35 jaar 

Ondernemingen in 
moeilijkheden of 
herstructurering 

Cao nr. 136 Vanaf 1 januari 2019: 58 
jaar 
 
Vanaf 31 december 2019: 
59 jaar 
 
Vanaf 31 december 2020: 
60 jaar 

10 jaar in sector in 
laatste 15 jaar vóór 
einde 
arbeidsovereenkomst 
of 20 jaar 

 
Afwijkingen aan de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt 
 
Werknemers op wie een bijzonder SWT-stelsel van toepassing is, kunnen onder bepaalde leeftijds- en 
beroepscarrièrevoorwaarden vragen om vrijgesteld te zijn van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn 
voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin ze 65 jaar worden. 
 

Toepasselijk SWT-stelsel Leeftijds- of loopbaanvereisten 
voor periode 2019-2020 

Leeftijds- of loopbaanvereisten 
voor periode 2021-2022 

Zwaar beroep (2 stelsels) + lange 
loopbaan 

Enkel indien sectorcao 
uitdrukkelijk verwijst naar cao nr. 
131, 132 of 135: 
 

Enkel indien sectorcao 
uitdrukkelijk verwijst naar cao nr. 
139, 140 en 142: 
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• Ofwel leeftijd van 62 jaar, 
ofwel beroepsverleden 
van 42 jaar. 
 

• Ofwel leeftijd van 62 jaar, 
ofwel beroepsverleden 
van 42 jaar. 

 
Mindervaliden/gezondheids-
problemen 

Geen voorwaarden Geen voorwaarden 

Ondernemingen in moeilijkheden 
of in herstructurering 

Enkel indien ondernemingscao 
uitdrukkelijk verwijst naar cao nr. 
136: 
 

• Tot 30 december 2019: 
ofwel leeftijd van 62 jaar, 
ofwel beroepsverleden 
van 42 jaar. 

• Vanaf 31 december 2019: 
ofwel leeftijd van 65 jaar, 
ofwel beroepsverleden 
van 43 jaar. 

 

/ 

 
Landingsbanen 
 

Toepasselijk landingsbaanstelsel Toepasselijke cao Instapleeftijd 
Algemeen Cao nr. 103 60 jaar 
Nieuw: zware beroepen en 
ondernemingen in herstructurering of 
moeilijkheden 

Cao nr. 137 Landingsbanen op 55 
(vermindering van 1/5de) of 57 

jaar (halftijds), maar een 
sector- of ondernemingscao is 

noodzakelijk. 
 
IV. Berekening opzeggingstermijn: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over 

afwijkende opzegbedingen van hoge bedienden 
 
Bron: Arrest Grondwettelijk Hof nr. 93/2019 van 6 juni 2019, https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-
093n.pdf. 
 
Achtergrond 
 
Vanaf 1 januari 2014 worden de opzeggingstermijnen berekend volgens de regels ingevoerd door de Wet op het 
Eenheidsstatuut (WES). Zo bestaat de opzeggingstermijn voor een werknemer, in dienst vóór 2014, uit 2 delen, 
waarbij het eerste deel berekend wordt op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 en het 
tweede deel op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. 
 
Voor de hoge bedienden (jaarloon op 31 december 2013 tussen 32.254 en 64.508 EUR) en de hoogste bediende 
(jaarloon op 31 december 2013 >64.508 EUR) bedraagt de opzeggingstermijn voor het eerste deel 1 maand per 
begonnen jaar, met een minimum van 3 maanden, tenzij - voor de hoogste bedienden - een afwijkend 
opzegbeding werd opgenomen. 
 
Wat die afwijkende opzegbedingen betreft, heeft het Grondwettelijk Hof in 2008 reeds geoordeeld dat voor de 
hoogste bedienden met een afwijkend opzegbeding, voor de berekening van deel 1 van de opzeggingstermijn, 
niet de regels van de WES moeten worden toegepast, maar wel de bepalingen van het afwijkend opzegbeding. 
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Arrest van 6 juni 2019 
 
In een recent arrest van 6 juni 2019 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat zulks ook geldt voor de hoge 
bedienden, ondanks dat de mogelijkheid tot het opnemen van een afwijkend opzegbeding in de 
arbeidsovereenkomst niet was voorzien voor deze categorie van bedienden. Het Hof van Cassatie heeft in 2008 
overigens reeds geoordeeld dat enkel de bediende zelf de nietigheid van zo’n afwijkend opzegbeding kan 
inroepen en dat, voor zover dat hij/zij dat niet doet, het afwijkend opzegbeding geldig blijft. 
 
Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu in het arrest van 6 juni 2019 dat de WES strijdig is met het gelijkheidsbeginsel 
en dat alle hogere bedienden (zowel de hoge als de hoogste bedienden), voor de berekening van deel 1 van de 
opzeggingstermijn, aanspraak moeten kunnen maken op het afwijkend opzegbeding dat werd gesloten en dat 
van toepassing was op 31 december 2013. De WES moet aldus in die zin worden aangepast. Het is evenwel te 
verwachten dat de bevoegde hoven en rechtbanken het arrest van het Grondwettelijk Hof reeds zullen 
toepassen. 
 
Waarmee moet u rekening houden indien u overgaat tot ontslag van een hoge bediende? 
 
Wanneer u overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een hoge bediende, kijkt u best even na 
of de arbeidsovereenkomst een afwijkend opzegbeding bevat (dat van toepassing was op 31 december 2013), 
zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de berekening van deel 1 van de opzeggingstermijn. 
 

V. Informatieplicht bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn 
 
Bron: Artikel 12 van de Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal en het Koninklijk 
Besluit van 7 april 2019 tot wijziging van de artikel 51 en 52bis van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering – B.S. 19 april 2019. 
 
Wat houdt de nieuwe informatieplicht voor de werkgever in? 
 
Vanaf 29 april 2019 geldt een nieuwe informatieplicht voor de werkgevers die, in onderling akkoord met een 
werknemer, de werknemer tijdens de opzeggingstermijn vrijstellen van presaties. Zo heeft de werkgever de 
verplichting om de werknemer schriftelijk te informeren over zijn/haar verplichting om zich, binnen de maand 
na de vrijstelling van prestaties, in te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest 
waar hij/zij woont (in Vlaanderen is dit de VDAB, in Wallonië de FOREM en in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 
Actiris). Aan te raden is om deze informatie schriftelijk te verschaffen via een aangetekend schrijven of door 
overhandiging met ontvangstbevestiging. 
 
Welke sancties worden opgelegd in geval van niet-nakoming van de informatieplicht? 
 
De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet geen sancties ten aanzien van de werkgever die de informatieplicht niet 
is nagekomen. Evenwel zou het niet-nakomen van de informatieplicht door de werkgever beschouwd kunnen 
worden als een fout die de werknemer recht geeft op een schadevergoeding voor de geleden schade. Voor de 
werknemers wordt nl. wel een sanctie voorzien wanneer hij/zij zich niet tijdig ingeschreven heeft bij de 
gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst: zo kan de werknemer, wanneer hij/zij na de opzeggingstermijn 
werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende 
een termijn van 4 weken.  
 

*** 
 
Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht? Stel uw vraag per e-mail 
(stefanie.tack@orys.be) of contacteer ons op +32 (0)2 466 10 66. 


