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JURIDISCHE ACTUA december 2016

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Arbeidsongeschikt
• Re-integratie arbeidsongeschikte werknemer
• Progressieve tewerkstelling

– Vlaamse aanwervingspremie langdurige werklozen
– Sociaal risico
– Varia :

• Maaltijdcheques bedrijfsleiders
• Educatief verlof
• Decava – SWT/SWAV 2017

INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PRISMA 
– PC 200
– PC 201
– PC 302
– PC 341
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• KB 28/10/2016 : re-integratie voor werknemers 
binnen de onderneming
– Sleutelrol is weggelegd voor de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer (PA-AG)

• KB 08/11/2016 : re-integratietraject voor 
arbeidsongeschikten zonder arbeidsovereenkomst
– Sleutelrol is weggelegd voor de adviserende geneesheer 

van de mutualiteit

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Doel
– De re-integratie van een werknemer die het 

overeengekomen werk niet meer kan uitoefenen te 
bevorderen :

• Ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven 
in afwachting dat hij zijn overeengekomen werk opnieuw 
kan uitoefenen;

• Ofwel definitief een aangepast of ander werk te geven 
indien de werknemer definitief ongeschikt is voor het 
uitoefenen van zijn overeengekomen werk.
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Doel
– Sleutelrol preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PA-AG)

• Aanspreekpunt voor werkgever en werknemer
• Zorgen voor het goede verloop
• Opvolging van het re-integratietraject

Het re-integratietraject is niet van toepassing 
in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• De WN kan een re-integratietraject opstarten vanaf 
01/01/2017, ongeacht de aanvangsdatum van de 
arbeidsongeschiktheid.

• De WG kan een re-integratietraject starten :
– Vanaf 01/01/2017 voor arbeidsongeschiktheden die 

aanvatten vanaf 01/01/2016

– Vanaf 01/01/2018 voor arbeidsongeschiktheden die 
aanvatten vóór 01/01/2016

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• De verschillende stappen in het re-integratietraject
– Stap 1 : initiatief voor de opstart van de re-integratieprocedure
– Stap 2 : opstart van het traject
– Stap 3 : re-integratiebeoordeling
– Stap 4 : opmaak re-integratieplan
– Stap 5 : reactie van de werknemer
– Stap 6 : verplichtingen van de werkgever en de PA-AG
– Stap 7 : einde van het re-integratietraject voor werknemers die 

definitief ongeschikt zijn
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 1 : initiatief voor de opstart van de re-
integratieprocedure
– Ofwel de werknemer of zijn behandelende geneesheer als 

de WN hiermee instemt, tijdens de periode van 
arbeidsongeschiktheid;

– Ofwel de adviserende geneesheer van het ziekenfonds;

– Ofwel de werkgever, ten vroegste vanaf 4 maanden na 
aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de WN, of vanaf 
het ogenblik waarop de WN een attest definitief medisch 
overmacht van zijn behandelende geneesheer overhandigt.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 1 : initiatief voor de opstart van de re-
integratieprocedure

– Het verzoek tot opstart is niet gebonden aan formaliteiten.  
Het kan dus in principe mondeling gebeuren.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 2 : opstart van het traject

– De PA-AG verwittigt 
• de werkgever indien verzoek uitgaat van WN of 

adviserende geneesheer van het ziekenfonds

• De adviserende geneesheer indien verzoek uitgaat van WN 
of WG
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 2 : opstart van het traject
– De PA-AG nodigt de WN uit voor een re-integratie-

beoordeling.
• Onderzoekt de mogelijkheden tot re-integratie
• Onderzoekt de aanpassingsmogelijkheden werkpost of 

werkomgeving WN

– De PA-AG pleegt, na instemming door WN, overleg met 
• De behandelende geneesheer van WN
• De adviserende geneesheer van het ziekenfonds
• Andere preventieadviseurs

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 2 : opstart van het traject

– De PA-AG maakt een verslag op van zijn bevindingen en 
van het overleg en voegt dit toe in het gezondheids-
dossier van de WN

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 3 : re-integratiebeoordeling
– De PA-AG neemt zo spoedig mogelijk één van de volgende 

beslissingen :

• Tijdelijke ongeschikt voor overeengekomen werk:
– WN is in staat om in tussentijd bij de WG aangepast of 

ander werk uit te voeren
– WN is niet in staat om in tussentijd bij de WG aangepast of 

ander werk uit te voeren

• Definitief ongeschikt om werk te hervatten :
– WN is in staat om bij de WG aangepast of ander werk uit te 

voeren
– WN is niet in staat om bij de WG aangepast of ander werk 

uit te voeren
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 3 : re-integratiebeoordeling
– De PA-AG neemt zo spoedig mogelijk één van de volgende 

beslissingen :

• PA-AG oordeelt dat het omwille van medische redenen 
niet opportuun is om een re-integratietraject op te 
starten.  PA-AG herbekijkt elke 2 maanden of er een re-
integratietraject kan gestart worden

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 3 : re-integratiebeoordeling
– Binnen een termijn van 40 werkdagen, na ontvangst 

van het re-integratieverzoek, zorgt de PA-AG

• Indien aangepast of ander werk :
– Formulier bij WG en WN

• Indien geen aangepast of ander werk :
– Adviserende geneesheer van het ziekenfonds op de 

hoogte brengen

– Het formulier wordt toegevoegd in het gezondheids-
dossier van de WN

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 4 : opmaak re-integratieplan

– De werkgever maakt het re-integratieplan op in overleg met 
WN, de PA-AG en eventuele andere nuttige personen.

– Tijdstip opmaak re-integratieplan
• Tijdelijk aangepast of ander werk : 

– na ontvangst van de re-integratiebeoordeling van de PA-AG

• Definitief aangepast of ander werk: 
– Na beroepstermijn van 7 werkdagen
– Na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 4 : opmaak re-integratieplan

– Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de 
volgende concrete en gedetailleerde maatregelen :
• Omschrijving aanpassingen werkpost
• Omschrijving van het aangepast werk : het uurrooster, en in 

voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen
• Omschrijven van het ander werk : inhoud, het uurrooster, en in 

voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen
• Vooropgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de 

competenties die moeten toelaten dat de WN een aangepast of 
ander werk kan uitvoeren

• Geldigheidsduur van het re-integratieplan

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 4 : opmaak re-integratieplan

– WG bezorgt het re-integratieplan aan WN :

• Ofwel binnen een termijn van 55 werkdagen als het gaat 
om een tijdelijke ongeschiktheid.

• Ofwel binnen een termijn van 12 maanden als het gaat om 
een definitieve ongeschiktheid.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 4 : opmaak re-integratieplan

– WG maakt geen re-integratieplan op : motivatie in een 
verslag :
• Technisch of objectief onmogelijk
• Gegronde redenen

– Dit verslag moet bezorgd worden aan :
• WN
• PA-AG
• Ter beschikking van inspectiediensten
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 5 : reactie van de werknemer

– WN heeft 5 werkdagen de tijd, na ontvangst van het re-
integratieplan, om al dan niet in te stemmen.

• Instemming : WN tekent voor akkoord

• Niet akkoord : WN moet de redenen voor zijn weigering 
vermelden

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 6 : verplichtingen van de werkgever en de 
PA-AG

– Verplichtingen WG : na goedkeuring plan een exemplaar van het re-
integratieplan bezorgen aan WN en aan de PA-AG en houdt het plan ter 
beschikking van de inspectiediensten

– Verplichtingen PA-AG : 
• bezorgt het plan aan de adviserende geneesheer van het 

ziekenfonds.  
• Plan wordt toegevoegd aan het gezondheidsdossier van de WN
• Opvolging uitvoering van het re-integratieplan (in overleg met WG-

WN)
• WN kan een spontane raadpleging bij de PA-AG vragen om zijn 

traject te herbekijken.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 7 : einde traject voor definitief arbeidson-
geschikte WN

– Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
wegens medisch overmacht is pas mogelijk 
nadat het re-integratietraject volledig 
doorlopen werd.
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Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• Stap 7 : einde traject voor definitief arbeidson-
geschikte WN
– Het traject eindigt :

• Wanneer de WG van de PA-AG een formulier voor de re-
integratiebeoordeling heeft ontvangen, waarin de PA-AG 
geoordeeld heeft dat er geen aangepast of ander werk 
mogelijk is EN de beroepsmogelijkheden van de werknemer 
zijn uitgeput;

OF
• Wanneer de WG het verslag aan de Pa-AG bezorgt, waarin 

hij motiveert waarom hij geen re-integratieplan opmaakt;
OF

• Wanneer het re-integratieplan waarmee de WN niet 
akkoord is gegaan, aan de PA-AG heeft bezorgd.

Re-integratie arbeidsongeschikte WN

• De WN die niet akkoord gaat met de re-
integratiebeoordeling waarin hij definitief ongeschikt is 
verklaard, kan beroep instellen :
– Binnen 7 werkdagen aangetekend schrijven aan de geneesheer-sociaal 

inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn.

– Overleg tussen geneesheer-sociaal inspecteur, PA-AG en behandelende 
geneesheer WN

– Binnen 31 werkdagen beslissing – meerderheid stemmen.

– Medisch verslag wordt toegevoegd in het gezondheids-dossier van de 
WN

– Geneesheer-sociaal inspecteur deelt het resultaat mee aan WG en WN

Progressieve TW
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Progressieve TW

• Wetsontwerp

• Progressieve tewerkstelling : WN mag met 
toelating van de adviserende geneesheer van de 
mutualiteit werk uitvoeren met akkoord van WG.

Progressieve TW

• Geen schorsing : 
– de ontwerptekst vermeldt uitdrukkelijk dat er geen schorsing 

is van de arbeidsovereenkomst

• De initiële arbeidsovereenkomst blijft behouden

• Bijlage aan de arbeidsovereenkomst :
– Bijlage is mogelijk maar niet verplicht

• De aangepaste uurroosters moeten vermeld worden in 
het arbeidsreglement

Progressieve TW

• Tijdens de progressieve tewerkstelling wordt WN 
ziek
– Geen gewaarborgd loon verschuldigd – onmiddellijk 

mutualiteit

• Berekening verbrekingsvergoeding tijdens een 
progressieve tewerkstelling
– De verbrekingsvergoeding moet berekend worden op het 

voltijds loon  alsof de arbeidsprestaties van de WN niet 
aangepast zijn.



21-12-2016

11

Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid

• Stopzetting en uitdoof Activa vanaf 01/01/2017

Vanaf Wijziging overgangsregel

01/01/2017 - Stop DGV langdurige WLH Uiterlijk ID 31/12/2016
Vermindering loopt tem 31/12/2018

01/01/2017 - Stop Activa Uiterlijk ID 31/12/2016
Vermindering loopt tem 31/12/2018

Doelgroepenbeleid

• Stopzetting en uitdoof Activa vanaf 01/01/2017

– Voor aanwervingen vanaf 01/01/2017 kan er geen 
gebruik meer gemaakt worden van dit voordeel.  Er 
zijn geen uitzonderingen.
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Doelgroepenbeleid

• Stopzetting en uitdoof Activa vanaf 01/01/2017
– Wat met opeenvolgende contracten waarvan het vorig 

contract gestart was voor 01/01/2017?

• Antwoord RSZ : “….. Indien echter de twee 
overeenkomsten elkaar zonder onderbreking opvolgen 
of slechts worden onderbroken door normale rustdagen, 
dan wordt de tewerkstelling als ononderbroken beschouwd, 
zelfs als door de aard van de overeenkomsten er twee 
tewerkstellingslijnen moeten worden gebruikt.  Bijgevolg 
kan de vermindering verder worden toegestaan, ook 
al valt de begindatum van het tweede contract buiten de 
geldigheidsduur van de werkkaart.”

Doelgroepenbeleid

• Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning 
van aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden.

• Voor welke aanwerving ?
– Voor alle aanwerving vanaf 01/01/2017
– WN leeftijd tussen de 25 en 54 jaar oud
– Minstens 2 jaar bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkende 

werkzoekende
– Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur (uitz. mogelijk indien een 

gangbare praktijk in de onderneming)
– Tewerkstelling in Vlaams Gewest

Doelgroepenbeleid

• Hoeveel bedraagt de premie?
– De Vlaamse overheid voorziet een premie in 2 schijven :

• Een 1ste schijf van 1.250 euro na 3 maanden tewerkstelling
• Een 2de schijf van 3.000 euro na 12 maanden 

tewerkstelling.

• Pro rata deeltijdse tewerkstelling :

tewerkstellingsbreuk Schijf 1 Schijf 2 bedrag

< 30% Geen tussenkomst
≤ 30% en < 80 % 750 € 1.800 € 2.550 €

≤ 80% 1.250 € 3.000 € 4.250 €
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Doelgroepenbeleid

• Hoe aanvragen ?
– Via een online toepassing op www.werk.be

– Gegevens :
• Identiteitsgegevens WG
• Persoonlijke gegevens WN
• Datum indienst
• Informatie inzake aard arbeidsrelatie

– Wanneer : binnen de 3 maanden na aanvang 
tewerkstelling

Doelgroepenbeleid

• Hoe aanvragen ?

– Ontvangstmelding of bijkomende informatievraag binnen 
de 14 dagen

– Toekenningsbeslissing binnen 30 dagen na volledige 
aanvraag

Doelgroepenbeleid

• Uitbetaling premie?
– Na controle gegevens 

• via Dimona
• via Dmfa-aangifte
• via VDAB

– Uitbetaling mogelijk bij te vroege beëindiging 
arbeidsovereenkomst
• Ontslag door WN
• Dringende reden in hoofde van WN
• Wegens overmacht
• Om reden buiten wil van WG (bewijs)
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Sociaal risico

Sociaal risico

• Voor 2016
– WG had keuze om alle aangiftes sociaal risico voor zijn 

werknemers te verrichten op papier of via een 
elektronische aangifte (E-ASR)

• Eerste fase sinds 01/01/2016
– Verplicht elektronische aangifte in de sector 

werkloosheid inzake vergoedbaarheid (betaling van 
uitkeringen)

Sociaal risico

• Eerste fase sinds 01/01/2016
– Welke aangifte

• Scenario 5 : C3.2 werkgever controlekaart
• Scenario 6 : C131B
• Scenario 8 : Activa’s
• Scenario 10 : jeugd- en seniorvakantie maandelijks
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Sociaal risico

• Tweede fase sinds 01/01/2017

– Verplicht elektronische aangifte in de sector 
werkloosheid inzake toelaatbaarheid (recht op 
uitkeringen vast te stellen)

Papieren C4 blijft voorlopig bestaan !

Sociaal risico

• Tweede fase sinds 01/01/2017
– Welke aangifte

• Scenario 2 : C3.2 werkgever uitkeringsaanvraag
• Scenario 3 : C131A
• Scenario 9 : jeugd- en seniorvakantie aanvraag

Sociaal risico

• Derde fase
– Voor alle andere SZ-sectoren (ziekte-uitkeringen, 

arbeidsongevallen, beroepsziekten) zijn er wettelijk nog 
geen data bepaald.

• Vooruitzicht : vanaf 01/07/2019 zal ook de papieren 
inlichtingenblad voor ziekenfonds verdwijnen.
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VARIA

Maaltijdcheques bedrijfsleiders

• Maximumgrens van 220 MC’s geldt in volgende situatie

– Een zelfstandige bedrijfsleider die zijn activiteit in 
verschillende vennootschappen uitoefent;

– Een zelfstandige bedrijfsleider die onbezoldigd zijn 
activiteit uitoefent;

– Een deeltijdse zelfstandige bedrijfsleider die daarnaast 
ook deeltijds als werknemer werkt.

Maaltijdcheques bedrijfsleiders

• Antwoord Fod. Financiën :

– De maximumgrens van 220 cheques per jaar is NIET 
langer van toepassing.
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Maaltijdcheques bedrijfsleiders

• Blijft wel van toepassing :

– Indien er WN’s zijn in de onderneming mag de 
bedrijfsleider maximum evenveel maaltijdcheques 
ontvangen zoals voor de werknemers.

Educatief verlof

• Educatief verlof 2016-2017

– Aanpassing loongrens : 2815 euro/maand (voorheen 
2760 euro/maand) vanaf 01/09/2016.

– Opgelet : moet nog verschenen in B.S.

Educatief verlof

• Indieningstermijn terugvorderingsdossiers BEV 
Vlaanderen
– Tijdstip : uiterlijk op 31 december volgend op het einde 

van het schooljaar.

– Concreet betekent dit dat terugvorderingsdossiers altijd 
ingediend moeten worden uiterlijk 31 december volgend 
op het einde van het schooljaar.  Dit geldt ook voor 
kortlopende opleidingen die eindigen voor 1 januari van 
het lopende schooljaar.  De uiterste indientermijn voor 
opleidingen gevolgd tussen 01/09/2016 en 31/12/2016 
is bijgevolg 31/12/2017.
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Werkgeversbijdrage SWT

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Betekening 
ontslag 

voor 
16.10.2009

Betekening 
ontslag 

voor 
16.10.2009

OUDSTE 
STELSELS
OUDSTE 
STELSELS

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Betekening 
ontslag

na 
15.10.2009

Betekening 
ontslag

na 
15.10.2009

TUSSENFASETUSSENFASE

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Betekening 
ontslag

na 
28.11.2011

Betekening 
ontslag

na 
28.11.2011

Aanvang 
vanaf 

01.01.2017
EN

Aanvang 
vanaf 

01.01.2017
EN

Betekening 
ontslag 

na 
31.10.2016

Betekening 
ontslag 

na 
31.10.2016

STELSELS
2012

STELSELS
2012

STELSELS 
2017

STELSELS 
2017

STELSELS 
2016

STELSELS 
2016

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Betekening 
ontslag

na 
10.10.2015

Betekening 
ontslag

na 
10.10.2015

Werkgeversbijdrage SWT

Leeftijd bij aanvang SWT Profit vanaf 01/01/2016 Profit vanaf 01/01/2017

< 52 jaar 125 % (min. 50 €) 142,50 % (min. 50 €)

52 jaar - < 55 jaar 118,75 % (min. 50 €) 142,50 % (min. 50 €)

55 jaar - < 58 jaar 62,50 % (min. 50 €) 75,00 % (min. 50 €)

58 jaar - < 60 jaar 62,50 % (min. 50 €) 75,00 % (min. 50 €)

60 jaar - < 62 jaar 31,25 % (min. 37,60 €) 37,50 % (min. 37,60 €)

62 jaar en ouder 31,25 % (min. 37,60 €) 31,25% (min. 37,60 €)

Werkgeversbijdrage SWT

Leeftijd bij aanvang SWT Non-profit vanaf
01/01/2016

Non-profit vanaf
01/01/2017

< 52 jaar 22,50 % (geen min.) 48,11% (geen min.)

52 jaar - < 55 jaar 21,38 % (geen min.) 48,11 % (geen min.)

55 jaar - < 58 jaar 19,13 % (geen min.) 43,04 % (geen min.)

58 jaar - < 60 jaar 12,38 % (geen min.) 27,86 % (geen min.)

60 jaar - < 62 jaar 0 % 12,38 % (geen min.)

62 jaar en ouder 0 % 0 %
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Werkgeversbijdrage SWAV

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Betekening 
ontslag 

voor 
16.10.2009

Betekening 
ontslag 

voor 
16.10.2009

OUDSTE 
STELSELS
OUDSTE 
STELSELS

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Betekening 
ontslag

na 
15.10.2009

Betekening 
ontslag

na 
15.10.2009

TUSSENFASETUSSENFASE

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Betekening 
ontslag

na 
28.11.2011

Betekening 
ontslag

na 
28.11.2011

Aanvang 
vanaf 

01.01.2017
EN

Aanvang 
vanaf 

01.01.2017
EN

Betekening 
ontslag 

na 
31.10.2016

Betekening 
ontslag 

na 
31.10.2016

STELSELS
2012

STELSELS
2012

STELSELS 
2017

STELSELS 
2017

STELSELS 
2016

STELSELS 
2016

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Betekening 
ontslag

na 
10.10.2015

Betekening 
ontslag

na 
10.10.2015

Werkgeversbijdrage SWAV

Leeftijd bij aanvang SWT Profit vanaf 01/01/2016 Profit vanaf 01/01/2017

< 52 jaar 125 % 150 % 

52 jaar - < 55 jaar 118,75 % 142,50 % 

55 jaar - < 58 jaar 62,50 % 75,00 %

58 jaar - < 60 jaar 62,50 % 75,00 % 

60 jaar - < 62 jaar 48,53 % 58,24 % 

62 jaar en ouder 48,53 % 48,53 % 

Werkgeversbijdrage SWAV

Leeftijd bij aanvang SWT Non-profit vanaf
01/01/2016

Non-profit vanaf
01/01/2017

< 52 jaar 22,50 % 50,63 % 

52 jaar - < 55 jaar 21,38 % 48,11 % 

55 jaar - < 58 jaar 19,13 % 43,04 % 

58 jaar - < 60 jaar 12,38 % 27,86 % 

60 jaar - < 62 jaar 0 % 12,38 %

62 jaar en ouder 0 % 10 %
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SECTOR 
NIEUWS

PRISMA

• Verlof dagen arbeiders die niet kunnen 
opgenomen worden wegens langdurige ziekte 
moeten toch ingeboekt worden.  Hiervoor 
werd er een nieuwe looncode 802 gemaakt in 
PRISMA.  Deze looncode zal automatisch 
omgezet worden naar looncode 210 ‘dagen 
verlof arb. niet opgenomen door ziekte’. 

(zie mail Katrien 13/06/2016)

PC 201

• Loon betalen in cash geld 

– Sectoraal akkoord werd verworpen

– Hierdoor zal de uitbetaling van het loon van hand tot 
hand aan de studenten in bakkerijen en 
banketbakkerijen niet meer toegestaan zijn vanaf 
28/01/2017.
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PC 302

• Loon betalen in cash geld 

– Sectoraal akkoord werd verworpen

– Hierdoor zal de uitbetaling van het loon van hand tot 
hand aan de studenten en occasionele werknemers 
(extra en flexi-job medewerkers) niet meer 
toegestaan zijn vanaf 02/02/2017.

PC 302

• Case

– Gegevens : 
• een werknemer heeft een contract van 3 dagen.  Hij werkt 

elke dag 8 uur.  De maatman werkt 8 uur per dag en 40 
uur per week.

– Vraag : 
• Werkt de werknemer voltijds of deeltijds ?

PC 302

• Case
– Antwoord : 

• De regel is al volgt : 
– indien de duur van een contract korter is dan een week, dan 

moet je de uren/dagen extrapoleren.  
– Indien de duur van een contract langer is dan een week, dan 

moet je herleiden tot een week.
In het voorbeeld werkt de werknemer 3 dagen 24u.  Dit wordt 
geëxtrapoleerd naar 5 dagen 40u.  En bijgevolg is dit een 
voltijdse tewerkstelling.
In een voorbeeld waarin een WN twee weken werkt, één week 
van 40u en één week van 20u, dan werkt deze WN over twee 
weken 60u, of gemiddeld 30u per week en is dus een deeltijdse 
tewerkstelling
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PC 341

• Banksluitingsdagen 
– CAO van 12/12/2016
– Periode : 01/01/2017 tot en met 31/12/2019

– In 2017
• Bijkomend een vrije dag op vrijdag 26/05 en 1 vrije dag te 

kiezen in overeenstemming met de bedrijfsleiding.

PC 341

• CAO van 14/12/2016 inzake klein verlet.

Reden Aantal dagen

Huwelijk WN 3 dagen 

Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind 
van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), 
van de vader, moeder schoonvader, stiefvader, 
schoonmoeder of stiefmoeder van de 
werknemer

3 dagen door de WN te kiezen tijdens 
een periode van 12 dagen die begint 
met de dag van het overlijden.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, 
schoonzuster, van de grootvader, de 
grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of 
schoondochter die bij de WN inwoont

2 dagen door de WN te kiezen tijdens 
een periode van 12 dagen die begint 
met de dag van het overlijden.
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VRAGEN ?


