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OUTPLACEMENT:  
TOESTAND OP 1 JANUARI 2016

De wet betreffende de invoering van een eenheids-
statuut heeft het recht op outplacementbegeleiding 
dat bedoeld is om een ontslagen werknemer te 
helpen om zo snel mogelijk opnieuw toe te treden 
tot de arbeidsmarkt sinds 1 januari 2014 in bepaalde 
gevallen veralgemeend.

1. BEGRIP OUTPLACEMENT

Onder ‘outplacement’ verstaan we een geheel van 
begeleidende diensten en adviezen die op kosten 
van een werkgever door een derde, de ‘dienstver-
lener’ genoemd, individueel of in groep worden 
verleend om een werknemer in staat te stellen zelf 
binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe 
betrekking te vinden of een beroepsbezigheid als 
zelfstandige te ontplooien.

Dit houdt aldus in dat een of meer van de volgende 
diensten of adviezen worden verstrekt:

• psychologische begeleiding;
• opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp 

bij het opstellen en uitwerken van een plan om 
naar werk te zoeken;

• begeleiding bij de onderhandeling over een 
nieuwe arbeidsovereenkomst;

• begeleiding bij de integratie in een nieuwe baan;
• logistieke en administratieve bijstand.

2. BEDOELDE WERKNEMERS

PRINCIPE
De algemene regeling van outplacement is van toe-
passing op alle werknemers die gebonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst, ongeacht of hun werkge-
ver tot de privésector of de openbare sector behoort.

Zijn daarentegen niet bedoeld door de maatregel, 
de personen gebonden door een leerovereenkomst 
(leerovereenkomst of stageovereenkomst 

DOSSIER   I  OUTPLACEMENT

Wanneer de werkgever een loontrekkende werknemer ontslaat kunnen daar een aantal 

bijzondere verplichtingen voor hem aan verbonden zijn. Hij moet de ontslagen werknemer 

namelijk outplacementbegeleiding (= ‘outplacement’) voorstellen die tot doel heeft 

de werknemer te helpen een nieuwe (loontrekkende) betrekking te vinden of om een 

zelfstandige activiteit te beginnen. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste 

principes van deze reglementering.

ALGEMEEN STELSEL VAN OUTPLACEMENT
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‘Middenstand’; industriële leerovereenkomst) of door 
een overeenkomst voor individuele opleiding in de 
onderneming (IBO - PFI - FPI).

VOORWAARDEN VEREIST  
IN HOOFDE VAN DE BEGUNSTIGDE WERKNEMER
De werknemers waarvan hierboven sprake moeten 
evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• ontslagen zijn;
• en recht hebben op een opzeggingstermijn van 

minstens 30 weken of op een opzeggingsvergoe-
ding die overeenstemt hetzij met de duur van een 
opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij 
met het resterende gedeelte van die termijn van 
minstens 30 weken.

Enkel een ontslagen werknemer (dit houdt een 
eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door 
de werkgever in) heeft recht op een outplacement-
begeleiding. De begeleiding geldt dus niet voor 
de werknemer die ontslag neemt of waarvan de 
overeenkomst met onderlinge toestemming wordt 
beëindigd, in geval van overmacht of omdat de 
overeenkomst afloopt omdat de overeengekomen 
termijn is bereikt (hypothese van een overeen-
komst van bepaalde tijd) of het overeengekomen 
werk is voltooid (hypothese van een overeenkomst 
voor een duidelijk omschreven werk).

UITGESLOTEN WERKNEMERS
Het recht op een outplacementbegeleiding wordt niet 
toegekend aan werknemers ontslagen: 

• wegens dringende reden;
• in het kader van een herstructurering en die al 

outplacementbegeleiding genieten via de tewerk-
stellingscel die de werkgever in herstructurering 
verplicht moest oprichten.

Nog drie opmerkingen: 

• De algemene regeling van outplacement is van 
toepassing ongeacht de leeftijd van de werk-
nemer en dit vanaf het ogenblik waarop hij 
aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn 
van minstens 30 weken (of op een vergoeding 
van minstens 30 weken). Voor de werknemers die 
geen aanspraak kunnen maken op een opzeg-
gingstermijn van minstens 30 weken maar toch 
45 jaar of ouder zijn, is evenwel een bijzondere 
regeling van outplacement van toepassing  
(zie verder).

• De algemene regeling van outplacementbegelei-
ding wordt toegekend aan de ontslagen werk-

nemer, ongeacht zijn arbeidsstelsel (voltijds of 
deeltijds), voor zover, nogmaals, hij aanspraak 
kan maken op een opzeggingstermijn van min-
stens 30 weken.

• De werknemers die worden ontslagen met het 
oog op het bekomen van een stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag (= brugpensioen) of 
met het oog op een pensionering worden niet als 
zodanig uitgesloten van de algemene regeling van 
outplacementbegeleiding. Zij kunnen aanspraak 
maken op een outplacementbegeleiding indien de 
opzeggingstermijn die hen wordt betekend min-
stens 30 weken bedraagt... want voor deze twee 
categorieën van werknemers kan er een beper-
king van de opzegging tot 26 weken gelden.

3. VERLOOP EN MODALITEITEN  
VAN HET OUTPLACEMENT

Voor wat betreft het verloop en de modaliteiten 
van de outplacementbegeleiding moet een onder-
scheid worden gemaakt naargelang de werknemer 
ontslagen wordt met een opzeggingsvergoeding van 
minstens 30 weken of met een te presteren opzeg-
gingstermijn van minstens 30 weken.

We merken hierbij op dat de opzeggingstermijn voor 
werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn 
getreden ‘in maanden en weken’ (voor bedienden) of 
in ‘dagen en weken’ (voor arbeiders) wordt bepaald...
Om te bepalen of de termijn van 30 weken al dan 
niet is bereikt, moet het eventuele gedeelte van de 
opzegging dat in maanden is uitgedrukt (= deel van 
de opzegging dat overeenstemt met de anciënniteit 
verworven op 31.12.2013) dus worden omgezet aan 
de hand van de volgende formule: aantal maanden 
opzegging (= deel 1) x 13/3.
Wanneer de opzegging is uitgedrukt in dagen en 
weken, bestaat een week uit 7 dagen...
We merken nog op dat wanneer de toepassing van 
de omzettingsformule een resultaat oplevert met 
een decimaal die hoger is dan 0,5, dit resultaat niet 
naar boven wordt afgerond.

   VOORBEELD 
  
Een bediende heeft recht op een opzegging van 5 maanden 
(= deel 1) en 6 weken (= deel 2). De opzeggingstermijn die in 
weken is bepaald, zal als volgt worden vastgesteld:  
21,66 (ofwel 5 x 13/3) + 6 = 27,66 weken. De bediende zal in dit 
geval geen aanspraak kunnen maken op outplacement.
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A. ONTSLAG MET EEN VERGOEDING  
VAN MINSTENS 30 WEKEN
Voorziene maatregelen van outplacement -  
Wanneer de werknemer ontslagen wordt met een 
opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken (of 
met een vergoeding die overeenstemt met het reste-
rende gedeelte van die termijn), dan heeft hij recht op: 

• een outplacementbegeleiding van 60 uren ter 
waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalender-
jaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimum-
waarde van € 1.800 en een maximumwaarde van 
€ 5.500. In geval van een deeltijds arbeidsstelsel 
wordt deze minimum- en maximumvork geprorati-
seerd volgens de duur van de arbeidsprestaties. 
De waarde waarvan hiervoor sprake (tussen 
€ 1.800 en € 5.500) is een benadering van de wer-
kelijke kostprijs van het outplacement;

• een opzeggingsvergoeding die overeenstemt 
hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van 
minstens 30 weken, hetzij met het resterende 
gedeelte van die termijn, waarop 4 weken in min-
dering worden gebracht voor de waarde van de 
outplacementbegeleiding. 
Deze aftrek van 4 weken is forfaitair en wordt 
toegepast ongeacht de hoogte van het loon van de 
werknemer en/of de effectieve waarde van het 
outplacement!

   VOORBEELD 
  
Een bediende wordt bezoldigd met een maandforfait van  
€ 4.500. Hij krijgt een eindejaarspremie die overeenstemt met een  
13e maand. Hij wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding van  
32 weken. Wat is het bedrag van de vergoeding nadat 4 weken voor 
de waarde van het outplacement in mindering werden gebracht? 

1. Bedrag van de opzeggingsvergoeding op maandbasis 
Brutoloon = € 4.500,00 
Dubbel vakantiegeld: [4.500 x 92%]/[12] = € 345,00 
Eindejaarspremie (13e maand) = 4.500/12 = € 375,00 
Maandtotaal = € 5.220,00

2. Wekelijks brutobedrag  
[€ 5.220,00 x 3]/[13] = € 1.204,62

3. Totale brutobedrag van de vergoeding   
(€ 1.204,62 x 32) = € 38.547,84

4. Bedrag te verrekenen in de vergoeding    
(€ 1.204,62 x 4) = € 4.818,48

5. Brutobedrag van de vergoeding na verrekening   
(38.547,84 – 4.818,48)  = € 33.729,36

  OPGELET !   
Het outplacement kan niet meer worden geweigerd 
Tot 31 december 2015 had de werknemer die werd ontslagen 
met een ontslagvergoeding het recht om het outplacement dat 
de werkgever hem aanbood te weigeren. Hij kon in dat geval 
aanspraak maken op zijn volledige compenserende opzeggings-
vergoeding (dus niet verminderd met 4 weken). 
 
Vanaf 1 januari 2016 zal de opzeggingsvergoeding echter 
automatisch met 4 weken loon worden verminderd (= waarde van 
het outplacement), ongeacht of de werknemer het outplacement 
aanvaardt of niet. De werknemer kan het outplacementaanbod 
dat hem wordt gedaan met andere woorden niet meer weigeren. 
 
Hij kan zijn recht op 4 weken loon wel terugwinnen wanneer de 
werkgever zijn verplichtingen niet nakomt; zie verder.

Outplacementbegeleiding - De outplacementbege-
leiding moet als volgt verlopen: 

• het initiatief voor de procedure ligt bij de werkge-
ver; hij moet schriftelijk een geldig outplacemen-
taanbod doen binnen een termijn van 15 dagen 
nadat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd;

• indien de werkgever binnen de genoemde termijn 
van 15 dagen geen outplacementbegeleiding aan 
de werknemer aanbiedt, stelt deze laatste de 
werkgever binnen 39 weken na het verstrijken 
van die termijn schriftelijk in gebreke;

• de werkgever moet daarna aan de werknemer 
een schriftelijk outplacementaanbod doen binnen 
een termijn van 4 weken na de datum van inge-
brekestelling;

• de werknemer beschikt tot slot over een termijn 
van 4 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van het 
aanbod door de werkgever (en ten vroegste op het 
ogenblik waarop het ontslag wordt betekend), om 
al dan niet zijn schriftelijke instemming met dit 
aanbod te geven.

  NOOT 
 
Wanneer de werknemer niet tijdig reageert op het 
outplacementaanbod wordt verondersteld dat hij het aanbod 
heeft aanvaard. De werkgever mag dan 4 weken aftrekken 
van de ontslagvergoeding, maar hij moet uiteraard wel de 
outplacementmaatregel voorstellen.
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Duur en fasen van de procedure - De outplacement-
begeleiding verloopt in 3 opeenvolgende fasen van 
elk 20 uur begeleiding, gespreid over een periode 
van maximum 12 maanden: 

• 1e fase:  
20 uur gedurende de eerste 2 maanden van de 
outplacementbegeleiding; de bedoeling tijdens 
deze fase is om de werknemer te helpen een per-
soonlijke balans en een strategie voor het zoeken 
naar werk op te maken;

• 2e fase:  
20 uur gedurende de 4 maanden die volgen;

• 3e fase:  
20 uur gedurende de laatste 6 maanden. 

De overgang van een fase naar een andere (van de 1e 
naar de 2e en van de 2e naar de 3e) gebeurt automa-
tisch, behalve wanneer de werknemer de werkgever 
op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij een 
nieuwe betrekking heeft gevonden of een beroepsac-
tiviteit als zelfstandige ontwikkelt en hij de begelei-
ding niet meer wenst voort te zetten (de verwittiging 
onderbreekt die immers). 

De begeleiding zal bovendien niet worden aan-
gevat indien de werknemer op dezelfde manier 
heeft verwittigd.

Verlies van een nieuwe betrekking en aanvang 
of hervatting van de procedure - Wanneer de 
werknemer, die de werkgever verwittigd heeft dat 
hij een betrekking bij een nieuwe werkgever heeft 
(zie hierboven), deze betrekking verliest binnen 3 
maanden na de indiensttreding, kan op zijn verzoek 
de outplacementbegeleiding aangevat of hervat 
worden. In geval van hervatting, herbegint ze in de 
fase waarin het outplacementprogramma werd 
onderbroken en voor de nog overblijvende uren. 
De begeleiding neemt in elk geval een einde bij het 
verstrijken van de periode van 12 maanden nadat 
zij werd aangevat. 

De werknemer moet zijn aanvraag schriftelijk indie-
nen binnen een termijn van één maand na het verlies 
van de nieuwe betrekking. 
 
Wanneer de werknemer die de outplacementbegelei-
ding wenst aan te vatten, daarvoor nog geen aanbod 
heeft ontvangen, moet de werkgever hem een aan-
bod doen binnen 15 dagen vanaf het verzoek.

Terugwinning van het recht op 4 weken loon -  
De werknemer herwint zijn recht op 4 weken loon 
die door de werkgever van zijn opzeggingsvergoe-
ding kunnen worden afgetrokken wanneer de werk-
gever zijn verplichtingen inzake outplacement niet 
nakomt, met andere woorden wanneer hij: 

• geen enkele outplacementbegeleiding aanbiedt 
aan de werknemer die hem in gebreke heeft 
gesteld volgens de procedure;

• outplacementbegeleiding aanbiedt aan de werk-
nemer die niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden en nadere regels vastgesteld door 
de reglementering;

• de outplacementbegeleiding niet daadwerkelijk 
uitvoert hoewel hij een conform aanbod heeft 
gedaan aan de werknemer.

B. ONTSLAG MET EEN OPZEGGING  
VAN MINSTENS 30 WEKEN
Voorziene outplacementmaatregelen - Wanneer de 
werknemer wordt ontslagen met de prestatie van 
een opzegging van minstens 30 weken, dan heeft hij 
recht op: 

• een outplacementbegeleiding van 60 uren. Voor 
de deeltijdse werknemers geldt er geen enkele 
proratisering van het aantal uren outplacement. 
Zij worden op dezelfde voet behandeld als vol-
tijdse werknemers; 
De tijd die wordt besteed aan deze outplace-
mentbegeleiding zal worden aangerekend op de 
tijd gedurende dewelke de werknemer van het 
werk mag wegblijven om een nieuwe dienstbe-
trekking te zoeken tijdens de opzegging  
(= sollicitatieverlof). 
We merken hierbij op dat de werknemers die 
outplacementbegeleiding genieten het recht 
hebben om gedurende de volledige opzeggings-
termijn één of twee keer per week van het werk 
afwezig te blijven, voor zover de duur van deze 
afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeids-
dag per week bedraagt.

• een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.

Outplacementbegeleiding - De outplacementbege-
leiding moet als volgt verlopen: 

• de werkgever wordt gevraagd om uiterlijk 
4 weken na de aanvang van de opzeggingstermijn 
een outplacementaanbod te doen;

• indien de werkgever binnen de voormelde termijn 
van 4 weken geen outplacementbegeleiding aan 
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de werknemer aanbiedt, stelt deze laatste de 
werkgever binnen 4 weken na het verstrijken van 
die termijn schriftelijk in gebreke;

• binnen een termijn van 4 weken na het tijdstip van 
de ingebrekestelling moet de werkgever aan de 
werknemer schriftelijk een geldig outplacemen-
taanbod doen;

• de werknemer beschikt tot slot over een termijn 
van 4 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van het 
aanbod door de werkgever, om al dan niet zijn 
schriftelijke akkoord met dit aanbod te geven. 
De werknemer mag ten vroegste op het ogenblik 
waarop de opzegging wordt gegeven zijn instem-
ming geven om de outplacementbegeleiding aan 
te vatten.

Duur en fasen van de begeleiding - De wet 
bevat geen enkele bepaling over de duur van de 
begeleiding en/of de verschillende fasen ervan, 
in tegenstelling tot het geval van een ontslag met 
een compenserende opzeggingsvergoeding.

Omzetting van de opzeggingstermijn in een ont-
slagvergoeding - Indien de werkgever tijdens de 
opzegging beslist om de overeenkomst onmiddellijk 
te beëindigen met de betaling van een ontslagver-
goeding, dan kan hij de waarde van het outplacement 
in mindering brengen van die vergoeding. Als de 
werknemer al een deel van zijn outplacement heeft 
genoten tijdens de opzeggingstermijn, dan kan de 
werkgever enkel de waarde van het resterende deel 
in mindering brengen. 

De 4 weken die kunnen worden afgetrokken van 
de periode gedekt door de ontslagvergoeding 
zullen met andere woorden worden geproportio-
neerd in functie van het aantal outplacementuren 
dat de werknemer al heeft gevolgd tijdens de 
opzeggingstermijn.

Op het C4-formulier dat aan de werknemer moet 
worden bezorgd, vermeldt de werkgever dan in de 
rubriek ‘opmerkingen’ een aantal dagen in plaats 
van 4 weken: ‘Tijdens de opzeggingstermijn heeft de 
werknemer al ‘xxx’ dagen outplacement gevolgd’. 

Voor het bepalen van dit aantal dagen stelt de RVA 
voor om de volgende formule toe te passen:  
 
28 – (X/60) x 28.
Waarbij 28 = 28 dagen (4 weken x 7).
Waarbij x = reeds gevolgde aantal uren outplacement.
En waarbij het resultaat wordt afgerond naar de 
hogere eenheid.

   VOORBEELD 
  
Een werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn  
van 42 weken. 
Na 12 weken beslist de werkgever om de resterende 30 weken 
om te zetten in een ontslagvergoeding. 
Tijdens de opzeggingstermijn heeft de werknemer al 20 uur 
outplacement gevolgd. 
De periode gedekt door de ontslagvergoeding kan worden 
verminderd met 9,33 dagen, afgerond op 10 kalenderdagen.  
De formule wordt dan: 28 - (20/60) x 28.

De FOD Werk gebruikt daarentegen een andere 
formule: A/60 x 4 weken loon, waarbij A = het aantal 
nog te volgen uren outplacement.

   VOORBEELD 
  
Als de werknemer al 20 uur outplacement heeft gevolgd, blijft 
nog een saldo van 40 uur over. Als we aannemen dat het bedrag 
van 4 weken loon € 3.000 is, wordt de vermindering als volgt 
bepaald: 40/60 van € 3.000 = € 2.000. De uit te keren ontslag-
vergoeding kan dus met € 2.000 worden verminderd.

De formule van de FOD Werk bestaat er dus in om 
het bedrag van de opzeggingsvergoeding te vermin-
deren en niet de opzeggingstermijn vóór de bereke-
ning van de vergoeding...

Verlies van een nieuwe betrekking en aanvang 
of hervatting van de begeleiding - Er gelden twee 
bepalingen: 

• wanneer de werknemer die een nieuwe betrek-
king heeft gevonden zijn betrekking binnen 
3 maanden na zijn indiensttreding verliest, wordt 
op zijn verzoek de outplacementbegeleiding aan-
gevat of hervat. In geval van hervatting herbegint 
ze in de fase waarin het outplacementprogramma 
werd onderbroken en voor de nog overblijvende 
uren. De outplacementbegeleiding neemt in elk 
geval een einde bij het verstrijken van de periode 
van 12 maanden nadat ze werd aangevat.

• de werknemer, die tijdens de opzeggingstermijn, 
een einde maakt aan zijn arbeidsovereenkomst 
met een verkorte opzegging (= tegenopzegging) 
omdat hij een andere betrekking heeft gevonden, 
behoudt het recht op een outplacementbegelei-
ding tot 3 maanden nadat de arbeidsovereen-
komst bij zijn vorige werkgever een einde heeft 
genomen. Indien de begeleiding reeds was aan-
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gevat, vangt de hervatting aan in de fase waarin 
het outplacementprogramma werd onderbroken 
en voor de nog overblijvende uren. De begeleiding 
neemt in elk geval een einde bij het verstrijken 
van de periode van 12 maanden nadat zij werd 
aangevat.

De werknemer moet zijn aanvraag schriftelijk indie-
nen binnen een termijn van één maand na het verlies 
van de nieuwe betrekking.

Wanneer de werknemer die de outplacementbegelei-
ding wenst aan te vatten daarvoor nog geen aanbod 
heeft ontvangen, moet de werkgever hem een aanbod 
doen binnen 15 dagen vanaf het verzoek.

  ALGEMENE OPMERKING 
 
Alle verzoeken van de werknemer (bv. aanvatten of hervat-
ten van een begeleiding; uitstel vragen van de aanvangs-
datum van het outplacement), zijn ingebrekestellingen en 
andere mededelingen (bv. verwittigen dat hij een nieuwe 
betrekking heeft gevonden) moeten gebeuren door middel 
van een aangetekend schrijven of de overhandiging van een 
geschrift waarvan het duplicaat door de werkgever voor 
ontvangst wordt getekend. 
De mededelingen van de werkgever (bv. outplacementaan-
bod, eventuele weigering van een verzoek tot begelei-
ding, instemming met of weigering tot verdaging van de 
aanvangsdatum) moeten gebeuren door middel van een 
aangetekend schrijven.

Naast het algemene stelsel van outplacement 
(behandeld in punt I) bestaat er ook een bijzondere 
begeleiding die wordt georganiseerd door de cao 
nr. 82.
De werkgever moet namelijk op eigen initiatief en 
krachtens de wet van 5 september 2001 een out-
placementbegeleiding aanbieden aan de ontslagen 
werknemers van 45 jaar en ouder.

Dit stelsel van outplacement heeft sinds 1 januari 
2014 een bijzonder of residuair karakter.

Het zal immers slechts van toepassing zijn voor de 
werknemers van 45 jaar en ouder die een anciën-
niteit van minstens één jaar bij hun werkgever recht-
vaardigen en die geen aanspraak kunnen maken 
op een opzeggingstermijn (of een compenserende 
vergoeding) van minstens 30 weken.

   VOORBEELD 1    
Een werknemer van 50 jaar heeft recht op een opzeggingster-
mijn van 36 weken. 
De algemene regeling van outplacement zal van toepassing zijn 
omdat hij recht heeft op een opzegging van minstens 30 weken. 
 

  VOORBEELD 2   
Een werknemer van 52 jaar heeft recht op een opzeggingster-
mijn van 27 weken. 
Hij valt niet onder de algemene regeling (< 30 weken opzeg-
ging). Hij zal daarentegen onder de algemene regeling vallen en 
de cao nr. 82 zal van toepassing zijn.

1. BEDOELDE WERKNEMERS

PRINCIPE
Het bijzonder outplacementstelsel geldt voor de 
werknemers die verbonden zijn door een arbeids-
overeenkomst en die onderworpen zijn aan de 
bepalingen van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve overeenkomsten en  
de paritaire comités.

Komen dus niet in aanmerking, de werknemers van 
de openbare sector, de personen tewerkgesteld in 
centra voor beroepsopleiding en het personeel van 
gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs.

BIJZONDER STELSEL VAN OUTPLACEMENT
02
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VOORWAARDEN VEREIST IN HOOFDE VAN DE BEGUNSTIGDE
Enkel de ontslagen werknemer (d.w.z. de werk-
nemer waarvan de werkgever een einde heeft 
gemaakt aan de arbeidsovereenkomst) heeft recht 
op outplacementbegeleiding. De begeleiding geldt 
dus niet voor de werknemer die ontslag neemt of 
waarvan de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij 
met onderlinge toestemming of in geval van over-
macht, hetzij wegens het bereiken van de over-
eengekomen termijn (hypothese van een overeen-
komst van bepaalde tijd) of voltooiing van het werk 
(hypothese van een overeenkomst voor een duidelijk 
omschreven werk).

De ontslagen werknemer moet bovendien gelijktijdig 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

• niet ontslagen zijn wegens een dringende reden;
• minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van 

het ontslag, dit wil zeggen op het ogenblik dat de 
beëindiging van de overeenkomst wordt betekend;

• geen recht hebben op een opzeggingstermijn (of 
een overeenstemmende vergoeding) van min-
stens 30 weken;

• minstens één jaar ononderbroken anciënniteit bij 
de werkgever hebben op het ogenblik van ontslag.

Het recht op outplacement wordt niet meer toege-
kend vanaf het ogenblik waarop de werknemer het 
voordeel van het rustpensioen kan vragen (bereiken 
van de wettelijke rustpensioenleeftijd).

WERKNEMERS WAARVOOR GEEN  
OUTPLACEMENTAANBOD MOET WORDEN GEDAAN
Behalve op uitdrukkelijk verzoek is de werkgever niet 
verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden 
aan de hieronder opgesomde werknemers:

1) wanneer de deeltijdse werknemer verbonden is 
door een arbeidsovereenkomst met een normaal 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die minder 
dan de helft bedraagt van de arbeidsduur van een 
voltijdse werknemer in een vergelijkbare situatie;

2) wanneer de werknemer, indien hij volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, 
niet beschikbaar moet zijn voor de algemene 
arbeidsmarkt. De volgende categorieën van 
werknemers worden bedoeld:
• de werknemers die gewone bruggepensio-

neerde worden (op basis van de hoofdstukken 
2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 3 mei 
2007);

• de werknemers die bruggepensioneerde 
worden in het kader van een onderneming in 
moeilijkheden of herstructurering en die na 
afloop van de opzeggingstermijn (niet verlengd 
door een schorsing) of de periode gedekt door 
een ontslagvergoeding:
− ofwel de leeftijd van 58 jaar zullen  

hebben bereikt;
− ofwel 38 jaar beroepsverleden zullen  

kunnen rechtvaardigen;
• de werknemers niet bedoeld in de twee catego-

rieën hierboven die, na afloop van de opzeggings-
termijn (niet verlengd door een schorsing) of de 
periode gedekt door een ontslagvergoeding:
− ofwel de leeftijd van 58 jaar zullen  

hebben bereikt;
− ofwel 38 jaar beroepsverleden zullen  

kunnen rechtvaardigen;
• de werknemers ontslagen door een werkge-

ver die behoort tot het paritair comité van het 
stads- en streekvervoer;

• de gehandicapte werknemers ontslagen door 
een werkgever die ressorteert onder het 
paritair comité (of paritair subcomité) voor de 
beschutte werkplaatsen en de sociale werk-
plaatsen (PC nr. 327), met uitzondering van het 
omkaderingspersoneel, evenals de doelgroep-
werknemers tewerkgesteld door een sociale 
werkplaats erkend en/of gesubsidieerd door 
de Vlaamse Gemeenschap waarvan de over-
eenkomst werd verbroken;

• de werknemers tewerkgesteld in een doorstro-
mingsprogramma.

2. BEGRIP OUTPLACEMENT

De notie van ‘outpacementbegeleiding’ zoals gedefi-
nieerd door de cao nr. 82 (art. 4) is ongeveer dezelfde 
als de notie die hoger werd gedefinieerd in het kader 
van het algemene stelsel van outplacement.

3. BEGIN VAN DE OUTPLACEMENTBEGELEIDING

Het outplacement moet naargelang het geval het 
voorwerp uitmaken van een aanbod of een aanvraag 
volgens een welbepaald scenario.
De begindatum van de begeleiding zal dus verschil-
len naargelang het geval.
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BIJ DE (EFFECTIEVE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  
Binnen 15 dagen na de (effectieve) beëindiging 
van de overeenkomst moet de werkgever sinds 
1 december 2007 op eigen initiatief schriftelijk een 
geldig outplacementaanbod aan de werknemer doen.
Indien de werkgever binnen de termijn van 15 dagen 
geen aanbod aan de werknemer doet, moet de werk-
nemer de werkgever binnen 1 maand na het verstrij-
ken van die termijn schriftelijk in gebreke stellen (de 
termijn van 1 maand wordt op 9 maanden gebracht 
in geval van beëindiging zonder opzegging).
De werkgever beschikt dan over een termijn van 
1 maand te rekenen vanaf de ingebrekestelling om 
een geldig aanbod te doen.

Wanneer hij dat aanbod ontvangt heeft de werkne-
mer opnieuw 1 maand de tijd om het te aanvaarden 
of te weigeren.

TIJDENS DE OPZEGGING
Indien de overeenkomst wordt beëindigd met een 
opzegging dan kan de werkgever schriftelijk een out-
placementaanbod doen vanaf de kennisgeving van 
het ontslag en gedurende de volledige duur van de 
opzegging. De werknemer is evenwel niet verplicht 
om dat aanbod in die periode te aanvaarden. Hij 
beschikt in elk geval over een termijn van 1 maand te 
rekenen vanaf het effectieve einde van de overeen-
komst om het aanbod te aanvaarden of te weigeren.

Indien de overeenkomst beëindigd wordt met 
een opzegging, dan kan de werknemer ook na de 
kennisgeving van het ontslag verzoeken om de 
outplacementbegeleiding tijdens de opzeggingstermijn 
te genieten.
De werkgever is evenwel niet verplicht om gevolg 
te geven aan dit verzoek, maar hij zal dan wel een 
schriftelijk aanbod moeten doen na het einde van de 
overeenkomst.

BIJ VERLIES VAN EEN NIEUWE BETREKKING 
Een werknemer die een nieuwe betrekking heeft 
gevonden en die verliest binnen de 3 maanden na 
zijn indiensttreding heeft het recht om de outplace-
mentbegeleiding aan te vatten of voort te zetten in de 
fase waarin deze werd onderbroken. De begeleiding 
zal in ieder geval eindigen na een periode van  
12 maanden te rekenen vanaf de aanvang ervan.

De werknemer moet zijn aanvraag dan schriftelijk 
indienen binnen een termijn van één maand na het 
verlies van de nieuwe betrekking.

Indien nog geen outplacementaanbod was gedaan, 
moet de procedure onder het titeltje ‘Bij de (effec-

tieve) beëindiging van de overeenkomst’ worden 
gevolgd en begint de termijn van 15 dagen vanaf het 
ogenblik waarop de werknemer zijn verzoek heeft 
ingediend.

  OPMERKING 
 
De werknemer die tijdens de opzegging een einde stelt aan 
zijn overeenkomst met een verkorte opzegging omdat hij 
een andere betrekking heeft gevonden (= tegenopzegging), 
behoudt het recht op outplacementbegeleiding tot 3 maanden 
na het einde van de arbeidsovereenkomst bij zijn vorige 
werkgever. Indien de begeleiding reeds was aangevat, vangt 
de hervatting voor de nog overblijvende uren aan in de fase 
waarin ze werd onderbroken. 
De begeleiding neemt in elk geval een einde bij het verstrijken 
van een periode van 12 maanden nadat zij werd aangevat. 
De aanvraag om de begeleiding aan te vatten of te hervatten 
moet in dit geval worden ingediend binnen een termijn van  
3 maanden nadat de arbeidsovereenkomst bij de vorige werk-
gever een einde heeft genomen.

4. VERLOOP EN MODALITEITEN  
VAN DE BEGELEIDING

DUUR EN FASEN VAN DE BEGELEIDING
De outplacementbegeleiding verloopt in 3 opeen-
volgende fasen van elk 20 uur begeleiding, gespreid 
over een periode van maximum 12 maanden: 

• 1e fase: 20 uur gedurende de eerste 2 maanden 
van de outplacementbegeleiding; de bedoeling 
tijdens deze fase is om de werknemer te helpen 
een persoonlijke balans en een strategie voor het 
zoeken naar werk op te maken;

• 2e fase: 20 uur gedurende de 4 maanden  
die volgen;

• 3e fase: 20 uur gedurende de 6 maanden  
die volgen;

 
De 2e en 3e fase hebben desgevallend tot doel de 
begeleidingsinspanningen die tijdens de 1e fase 
werden aangevat, verder uit te voeren.

AFWEZIGHEID TIJDENS DE OPZEGGING
Wanneer de begeleiding plaatsvindt tijdens de 
opzeggingstermijn worden de begeleidingsuren 
in mindering gebracht op de dagen of halve dagen 
waarop de werknemer recht heeft om een nieuwe 
betrekking te zoeken.
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KOSTPRIJS VAN DE BEGELEIDING
De kostprijs van de outplacementbegeleiding is vol-
ledig ten laste van de werkgever. Deze begeleiding 
mag bovendien geen afbreuk doen aan de wettelijke 
ontslagbepalingen. Met andere woorden, de kosten 
van de begeleiding mogen niet worden verrekend 
in de duur van de opzegging, in de vergoedingen die 
verschuldigd zijn in geval van beëindiging van de 
overeenkomst, noch in de aanvullende financiële 
voordelen die in geval van ontslag worden toegekend 
op basis van sectorale collectieve overeenkomsten.

ONTHOUDING VAN DE WERKGEVER
Indien de werkgever niet reageert op een outplace-
mentaanvraag die correct werd ingediend dan kan 
de werknemer zich wenden tot het gewestelijke 
werkloosheidsbureau om een dergelijke procedure 
ten laste van de RVA te genieten (via het aanvraag-
formulier C230.1). Deze aanvraag moet binnen 
6 maanden na de ingebrekestelling van de werkge-
ver gebeuren. Het Koninklijk Besluit van 23 januari 
2003 (B.S. 11.02.2003) verduidelijkt de modaliteiten 
voor deze mededeling en de procedure die hiervoor 
moet worden gevolgd.
Als alle voorwaarden zijn vervuld, bezorgt de RVA 
een ‘outplacementcheque’ aan de werknemer waar-
mee hij zich kan inschrijven bij een outplacementbu-
reau van zijn keuze. Met deze cheque, ter waarde van 
€ 1.500, kan hij de outplacementkosten betalen.
De RVA zal dit bedrag terugvorderen bij de werkge-
ver (zie verder).

5. SANCTIES

SANCTIE TEN LASTE VAN DE WERKGEVER
De werkgever die zijn verplichtingen inzake out-
placement niet naleeft, is een bijdrage verschuldigd 
aan de RVA. Deze bijdrage zal worden besteed aan 
het outplacement van werknemers die de voorziene 
outplacementbegeleiding niet hebben genoten. Het 
bedrag van de bijdrage bestaat uit:

• een vergoeding van € 1.500 om het outplacement 
te financieren dat niet werd georganiseerd;

• en een vergoeding van € 300 die de administratieve 
en financiële kosten van het outplacement dekt. 

De RSZ is belast met de inning van deze € 1.800. 
Deze bijdrage wordt overigens gelijkgesteld met een 
socialezekerheidsbijdrage, met name voor wat de 
betalingstermijnen, de toepassing van burgerlijke 
sancties en strafrechtelijke bepalingen, enz. betreft.
We merken nog op dat elke inbreuk op de cao nr. 82 
door de werkgever strafrechtelijk kan worden bestraft.

SANCTIE TEN LASTE VAN DE WERKNEMER
De ontslagen werknemer kan door de RVA worden 
bestraft indien: 

• hij weigert mee te werken aan of in te gaan op een 
aanbod tot outplacementbegeleiding georgani-
seerd door de werkgever of door een tewerkstel-
lingscel waaraan de werkgever deelneemt, voor 
zover het aanbod geschiedt op grond van een 
reglementaire verplichting;

• hij zijn werkgever niet schriftelijk in gebreke stelt 
wanneer deze geen outplacementbegeleiding 
heeft aangeboden binnen de termijnen en con-
form de procedure bepaald in de cao nr. 82bis;

• hij minstens één jaar ononderbroken anciënniteit 
in de onderneming heeft en zich niet binnen de 
voorziene termijnen inschrijft bij een tewerkstel-
lingscel waaraan de werkgever in herstructu-
rering deelneemt of niet gedurende 6 maanden, 
gerekend van datum tot datum, ingeschreven is 
gebleven in die tewerkstellingscel.

Het kan gaan om een uitsluiting van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen voor een duur van min-
stens 4 en hoogstens 52 weken. 

Zie tabel op de volgende pagina.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel 

DOSSIER   I  OUTPLACEMENT
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Vergelijkende tabel – Algemeen en bijzonder stelsel van outplacement

Modaliteiten, 
voorwaarden en 
termijnen

Algemeen stelsel van outplacement (vanaf 1 januari 2014) Bijzonder (suppletief) stelsel van 
outplacement (wkn. van 45 jaar en 
ouder)Ontslag met een 

opzeggingsvergoeding
Ontslag met een 
opzeggingsvergoeding

Bedoelde  
werknemers

Ontslagen werknemers van de 
privésector en contractuelen van 
de openbare sector.

 
Zijn uitgesloten,  
de werknemers ontslagen:
• wegens dringende reden;
• in het kader van een 

herstructurering.

Ontslagen werknemers van de 
privésector en contractuelen van de 
openbare sector.

 
Zijn uitgesloten,  
de werknemers ontslagen:
• wegens dringende reden;
• in het kader van een 

herstructurering.

Ontslagen werknemers, gebonden 
door een arbeidsovereenkomst en 
onderworpen aan de bepalingen 
van de wet van 5 dec. 1968 
(= werknemers van de privésector). 
Zijn uitgesloten,  
de werknemers ontslagen:
• wegens dringende reden;
• in het kader van een 

herstructurering.

Voorwaarden om het 
recht op outplace-
ment te openen

Op het ogenblik van het ontslag: 
recht hebben op minstens 30 
weken opzeggingsvergoeding 
of op een vergoeding die 
overeenstemt met het saldo 
van een opzeggingstermijn van 
30 weken.

Op het ogenblik van het ontslag: recht 
hebben op een opzeggingstermijn 
van minstens 30 weken.

Op het ogenblik van het ontslag:
• ten minste 45 jaar oud zijn;
• minstens 1 jaar anciënniteit 

hebben.

Aangeboden  
outplacement- 
maatregelen

• Outplacementmaatregel van 
60 uur (ter waarde van 1/12 
van het jaarloon van het 
voorgaande kalenderjaar en 
ten bedrage van minimum € 
1.800 en maximum € 5.500).

• Opzeggingsvergoeding 
van minstens 30 weken 
(of overeenstemmend met 
het saldo van 30 maanden 
opzegging) waarop 4 weken 
worden verrekend voor de 
waarde van het outplacement.

• Outplacementmaatregel van 
60 uur; deze uren worden 
verrekend in de duur die de 
werknemer afwezig mag zijn om 
een nieuwe betrekking te zoeken 
tijdens zijn opzegging.

• Opzeggingstermijn van minstens 
30 weken.

Outplacementmaatregel van 60 uur; 
deze uren worden verrekend in de 
duur dat de werknemer afwezig 
mag zijn om een nieuwe betrekking 
te zoeken tijdens zijn opzegging.

Outplacement- 
begeleiding

     

➡ Termijn voor de 
werkgever om een 
outplacementaanbod 
te doen

Binnen een termijn van 
15 dagen na het einde van de 
overeenkomst.

Binnen een termijn van 4 weken na 
het begin van de opzegging.

Binnen een termijn van 15 dagen na 
het einde van de overeenkomst of 
gedurende de volledige duur van de 
opzegging.

➡ Termijn voor de 
werknemer om het 
aanbod te aanvaarden

Binnen een termijn van 4 weken 
na de mededeling van het 
aanbod.

Binnen een termijn van 4 weken na 
de mededeling van het aanbod.

Binnen een termijn van 1 maand na 
de mededeling van het aanbod.
Noot - Het aanbod hoeft niet 
noodzakelijk tijdens de opzegging te 
worden aanvaard, maar wel binnen 
15 dagen na het effectieve einde van 
de overeenkomst.

➡ Termijn voor een 
ingebrekestelling van 
de werkgever

Binnen een termijn van 39 weken 
na afloop van de termijn van 
15 dagen volgend op het einde 
van de overeenkomst.

Binnen 4 weken (= 1 maand) na 
afloop van een eerste termijn van 
4 weken volgend op het begin van de 
opzegging.

Binnen een termijn van 1 maand na 
afloop van de termijn van 15 dagen 
volgend op het einde van de 
overeenkomst (maar de termijn van 
1 maand wordt opgetrokken naar 
9 maanden bij beëindiging met een 
opzeggingsvergoeding).
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Modaliteiten, 
voorwaarden en 
termijnen

Algemeen stelsel van outplacement (vanaf 1 januari 2014) Bijzonder (suppletief) stelsel van 
outplacement (wkn. van 45 jaar en 
ouder)Ontslag met een 

opzeggingsvergoeding
Ontslag met een 
opzeggingsvergoeding

➡ Termijn om een 
aanbod te doen na een 
ingebrekestelling

Binnen een termijn van 4 weken 
na de ingebrekestelling.

Binnen een termijn van 4 weken na 
de ingebrekestelling.

Binnen een termijn van 1 maand na 
de ingebrekestelling.

Duur en fasen van 
de outplacement- 
begeleiding

Drie opeenvolgende fasen 
gespreid over een periode van 
maximum 12 maanden:
• 1e fase: 20 uur gedurende 

de eerste 2 maanden van de 
begeleiding;

• 2e fase: 20 uur gedurende de 
volgende 4 maanden;

• 3e fase: 20 uur gedurende de 
laatste 6 maanden.

Geen enkele bepaling voorzien. Drie opeenvolgende fasen  
gespreid over een periode van 
maximum 12 maanden:
• 1e fase: 20 uur gedurende 

de eerste 2 maanden van de 
begeleiding;

• 2e fase: 20 uur gedurende de 
volgende 4 maanden;

• 3e fase: 20 uur gedurende de 
laatste 6 maanden.

Verlies van een 
nieuwe betrekking en 
termijn om een out-
placementaanvraag  
in te dienen

Binnen een termijn van 1 maand 
na het verlies van de nieuwe 
betrekking (dit verlies van 
betrekking moet plaatsvinden 
binnen 3 maanden na de 
indiensttreding bij de nieuwe 
werkgever).

 
Noot - De werkgever moet zijn 
aanbod doen binnen een termijn 
van 15 dagen na het verzoek van 
de werknemer.

Binnen een termijn van 1 maand na 
het verlies van de nieuwe betrek-
king (dit verlies van betrekking moet 
plaatsvinden binnen 3 maanden 
na de indiensttreding bij de nieuwe 
werkgever) en binnen 3 maanden na 
de beëindiging van de overeenkomst 
(vroegere betrekking) wanneer de 
werknemer tijdens de opzeggingster-
mijn een einde heeft gemaakt aan de 
overeenkomst (met de vorige werk-
gever) met een verkorte opzegging 
(= tegenopzegging). 
Noot - De werkgever moet zijn aan-
bod doen binnen een termijn van 
15 dagen na het verzoek van de 
werknemer.

Binnen een termijn van 1 maand na 
het verlies van de nieuwe betrekking 
(of binnen 3 maanden na het einde 
van de overeenkomst bij de vorige 
werkgever wanneer de werknemer 
een tegenopzegging had betekend).

 
Noot - De werkgever moet zijn 
aanbod doen binnen een termijn 
van 15 dagen na het verzoek van de 
werknemer.

Sanctie wegens het 
niet-naleven van de 
procedure door de 
werkgever

Geen sanctie maar betaling van 
de volledige ontslagvergoeding 
zonder mogelijke aftrek van  
4 weken.

Geen sanctie. Bijdrage van € 1.800 ten laste van 
de werkgever en te storten aan 
de RSZ (ten gunste van de RVA), 
onverminderd de strafrechtelijke en 
administratieve sancties.

Sanctie voor de 
werknemer wegens 
het weigeren van het 
outplacementaanbod

Geen sanctie voorzien tot 
31.12.2015.

Geen sanctie voorzien tot 31.12.2015. Mogelijkheid tot schorsing van het 
recht op werkloosheidsuitkeringen 
voor een duur van 4 tot 52 weken, of 
zelfs uitsluiting.

Vormvereisten van  
de outplacement- 
begeleiding

Elk aanbod en outplacementaanvraag, alle ingebrekestellingen, de instemming met de begeleiding (of weigering), 
de vraag om de begindatum uit te stellen, verwittiging m.b.t. een nieuwe betrekking moeten via aangetekende 
brief gebeuren.
Alle kennisgevingen door de werknemer kunnen evenwel ook gebeuren via overhandiging van een geschrift 
waarvan een dubbel door de werkgever voor ontvangst moet worden ondertekend.
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SOCIALE ACTUALITEIT

De werkgever is in principe verplicht om tegemoet te 
komen in de kosten van het openbaar vervoer die de 
personeelsleden dragen om zich van hun woonplaats 
naar hun arbeidsplaats te begeven (en omgekeerd).

Deze werkgeverstegemoetkoming is verplicht voor 
alle werknemers, ongeacht de grootte van hun 
brutomaandloon.

Sinds 1 februari 2009 stemt de verplichte 
werkgeverstussenkomst overeen met een 
percentage van de kostprijs van de treinkaart.

Deze werkgeverstegemoetkoming wordt meer 
bepaald berekend op basis van een forfaitair bedrag 
dat afhangt van het aantal afgelegde kilometers  
(het aantal kilometers is aangegeven op de 
treinkaart) (cao nr. 19octies, art. 3).

De sociale partners hebben beslist om het barema 
van de werkgeverstegemoetkoming in het woon-
werkverkeer aan te passen voor de periode van 
01.02.2016 tot 31.01.2017.

In de tabel hieronder geven we de bedragen van de 
werkgeverstegemoetkoming vanaf 1 februari 2016 
voor maandelijkse, driemaandelijkse- en Railflex-
kaarten.

De werkgeverstegemoetkomingen hieronder zijn 
minimumbedragen. Een contractuele clausule of een 
bepaling in een cao (in de sector of de onderneming) 
kan immers voorzien in een hogere terugbetaling 
en bijvoorbeeld de volledige prijs van het vervoer 
dekken. In andere gevallen kan de tegemoetkoming 
van de werkgever vastgesteld zijn op een welbepaald 
percentage (bv. 80 %, 90 %) van de werkelijke prijs 
van de treinkaart voor het overeenstemmende aantal 
kilometers.

Daarom geven we in de rechtse kolommen van 
de tabel het bedrag van de werkelijke prijs van 
de treinkaart op 1 februari 2016 op basis van de 
afgelegde afstand.

VERVOERSKOSTEN: WERKGEVERSTEGEMOETKOMING

Afstand km Verplichte werkgeverstegemoetkoming (1) Kostprijs van de treinkaart (2)

Maandelijks Driemaandelijks Railflex (3) Maandelijks Driemaandelijks Railflex (3)

0 – 3 22,40 62,00 9,20 33,50 94,00 11,50

4 29,00 82,00 10,00 36,50 103,00 12,50

5 31,50 89,00 10,80 39,50 111,00 13,50

6 33,50 94,00 11,50 42,00 118,00 14,40

7 35,50 100,00 12,20 44,50 125,00 15,30

8 38,00 106,00 12,90 47,50 132,00 16,10

9 40,00 111,00 13,60 50,00 139,00 17,00

10 41,50 118,00 14,20 52,00 147,00 17,80

11 44,00 123,00 15,00 55,00 154,00 18,70

12 45,50 129,00 15,70 57,00 161,00 19,60

13 48,00 134,00 16,30 60,00 168,00 20,40

14 49,50 140,00 17,00 62,00 175,00 21,30

15 52,00 146,00 17,80 65,00 182,00 22,20

16 54,00 151,00 18,40 68,00 189,00 23,00

17 56,00 157,00 19,10 70,00 196,00 23,90

18 58,00 162,00 19,80 73,00 203,00 24,80

19 60,00 168,00 20,40 75,00 210,00 25,50

20 62,00 174,00 21,20 78,00 218,00 26,50
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Afstand km Verplichte werkgeverstegemoetkoming (1) Kostprijs van de treinkaart (2)

Maandelijks Driemaandelijks Railflex (3) Maandelijks Driemaandelijks Railflex (3)

21 64,00 180,00 22,00 80,00 225,00 27,50

22 66,00 186,00 22,40 83,00 232,00 28,00

23 68,00 191,00 23,20 85,00 239,00 29,00

24 70,00 197,00 24,00 88,00 246,00 30,00

25 72,00 202,00 24,80 90,00 253,00 31,00

26 74,00 208,00 25,20 93,00 260,00 31,50

27 76,00 214,00 26,00 95,00 267,00 32,50

28 78,00 219,00 26,80 98,00 274,00 33,50

29 81,00 225,00 27,60 101,00 281,00 34,50

30 82,00 231,00 28,00 103,00 289,00 35,00

31 -33 86,00 240,00 29,20 107,00 300,00 36,50

34 -36 90,00 254,00 30,80 113,00 318,00 38,50

37 -39 96,00 268,00 32,80 120,00 335,00 41,00

40 -42 101,00 282,00 34,40 126,00 352,00 43,00

43 -45 106,00 296,00 36,00 132,00 370,00 45,00

46 -48 110,00 310,00 37,40 138,00 387,00 47,00

49 -51 116,00 324,00 39,60 145,00 405,00 49,50

52 -54 119,00 334,00 40,80 149,00 417,00 51,00

55 -57 122,00 344,00 41,60 153,00 430,00 52,00

58 -60 126,00 354,00 43,20 158,00 442,00 54,00

61 -65 131,00 367,00 44,80 164,00 459,00 56,00

66 -70 137,00 383,00 46,40 171,00 479,00 58,00

71 -75 143,00 400,00 48,80 179,00 500,00 61,00

76 -80 149,00 417,00 50,40 186,00 521,00 63,00

81 -85 154,00 433,00 52,80 193,00 541,00 66,00

86 -90 161,00 450,00 54,40 201,00 562,00 68,00

91 -95 166,00 466,00 56,80 208,00 583,00 71,00

96 -100 172,00 482,00 58,40 215,00 603,00 73,00

101 -105 178,00 499,00 60,80 223,00 624,00 76,00

106 -110 184,00 516,00 63,20 230,00 645,00 79,00

111 -115 190,00 532,00 64,80 238,00 665,00 81,00

116 -120 196,00 549,00 67,20 245,00 686,00 84,00

121 -125 202,00 566,00 68,80 252,00 707,00 86,00

126 -130 208,00 582,00 71,20 260,00 727,00 89,00

131 -135 214,00 598,00 72,80 267,00 748,00 91,00

136 -140 220,00 615,00 75,20 275,00 769,00 94,00

141 -145 226,00 632,00 76,80 282,00 790,00 96,00

146 -150 234,00 654,00 80,00 292,00 818,00 100,00

(1)  Of de tegemoetkoming die als referentie kan worden gebruikt wanneer een beroep wordt gedaan op een openbaar  
of eigen vervoermiddel, afhankelijk van overeenkomsten in de sector of in de onderneming.

(2)  In bepaalde sectoren (bv. PC nr. 124, 126, enz.) is de tegemoetkoming een % van de kostprijs van de treinkaart  
(bv. 80 tot 100 %).

(3)  De ‘Railflex’-kaart biedt deeltijdse werknemers 5 identieke trajecten heen en terug af te leggen in een periode van  
15 dagen. ‘Railflex’ geeft ook aanleiding tot een tegemoetkoming van de werkgever.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Om te voorkomen dat de beroepsactiviteit een 
weerslag zou hebben op het pensioen, mag de 
gepensioneerde een bepaalde inkomensgrens niet 
overschrijden. Deze grens schommelt naargelang 
het jaar waarin de beroepsactiviteit wordt 
uitgeoefend, de aard van de uitgeoefende activiteit, 
het type pensioen (rust- of overlevingspensioen), de 
leeftijd van de begunstigde, de aanvangsdatum van 

het pensioen en naargelang de gepensioneerde nog 
1 of meerdere kinderen ten laste heeft.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. 
Voor 2016 zijn de toegestane inkomensgrenzen 
vastgelegd zoals in de tabel hieronder.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

GRENZEN VAN HET TOEGESTANE INKOMEN  
VOOR GEPENSIONEERDEN IN 2016

Aard van de 

uitgeoefende 

activiteit

Gepensioneerde 

voor de wettelijke 

rustpensioenleeftijd 

(65 jaar) (1) en 

minder dan 45 jaar 

loopbaan

Gepensioneerde van 

65 jaar (2) of met 

een loopbaan van 

minstens 45 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vóór de 

leeftijd van 65 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vanaf de 

leeftijd van 65 jaar 

(zelfs wanneer hij een 

loopbaan van 45 jaar 

rechtvaardigt) (3)

Loontrekkende activiteit 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 7.797,00 bruto Onbeperkt € 18.154,00 bruts € 22.521,00 bruto

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 11.696,00 bruto Onbeperkt € 22.693,00 bruts € 27.394,00 bruto 

Zelfstandige activiteit 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 6.238,00 netto Onbeperkt € 14.523,00 netto € 18.017,00 netto 

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 9.357,00 netto Onbeperkt € 18.154,00 netto € 21.916,00 netto 

Andere activiteit, mandaat, opdracht of ambt 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 7.797,00 bruto Onbeperkt € 18.154,00 bruto € 22.521,00 bruto 

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 11.696,00 bruto Onbeperkt € 22.693,00 bruto € 27.394,00 bruto 

Maximum toegestane inkomens in 2016 (officiële bedragen)
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Aard van de 

uitgeoefende 

activiteit

Gepensioneerde 

voor de wettelijke 

rustpensioenleeftijd 

(65 jaar) (1) en 

minder dan 45 jaar 

loopbaan

Gepensioneerde van 

65 jaar (2) of met 

een loopbaan van 

minstens 45 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vóór de 

leeftijd van 65 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vanaf de 

leeftijd van 65 jaar 

(zelfs wanneer hij een 

loopbaan van 45 jaar 

rechtvaardigt) (3)

Loontrekkende activiteit 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 7.797,00 bruto Onbeperkt € 18.154,00 bruts € 22.521,00 bruto

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 11.696,00 bruto Onbeperkt € 22.693,00 bruts € 27.394,00 bruto 

Zelfstandige activiteit 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 6.238,00 netto Onbeperkt € 14.523,00 netto € 18.017,00 netto 

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 9.357,00 netto Onbeperkt € 18.154,00 netto € 21.916,00 netto 

Andere activiteit, mandaat, opdracht of ambt 

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 7.797,00 bruto Onbeperkt € 18.154,00 bruto € 22.521,00 bruto 

Gepensioneerde  

met kind ten laste

€ 11.696,00 bruto Onbeperkt € 22.693,00 bruto € 27.394,00 bruto 

Aard van de 

uitgeoefende 

activiteit

Gepensioneerde 

voor de wettelijke 

rustpensioenleeftijd 

(65 jaar) (1) en 

minder dan 45 jaar 

loopbaan

Gepensioneerde van 

65 jaar (2) of met 

een loopbaan van 

minstens 45 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vóór de 

leeftijd van 65 jaar

Gepensioneerde 

die uitsluitend een 

overlevingspensioen 

geniet vanaf de 

leeftijd van 65 jaar 

(zelfs wanneer hij een 

loopbaan van 45 jaar 

rechtvaardigt) (3)

Gelijktijdige of opeenvolgende uitoefening van verschillende activiteiten zoals hierboven beschreven  

(totaal van het zelfstandig netto-inkomen + 80% van het loontrekkende bruto-inkomen)

Gepensioneerde 

zonder kind ten laste

€ 6.238,00 Onbeperkt € 14.523,00 € 18.017,00 

Gepensioneerde met 

kind ten laste

€ 9.357,00 Onbeperkt € 18.154,00 € 21.916,00 

(1) Meer bepaald vóór 1 januari van het jaar van de 65e verjaardag. 
(2) Meer bepaald vanaf 1 januari van het jaar van de 65e verjaardag.
(3) Bedragen ook van toepassing op de gepensioneerde waarvan de echtgenoot een pensioen aan het gezinspercentage geniet.

LOONAANPASSINGEN

Index december 2015   (basis 2013)  101,48
                                      (basis 2004)  124,21

Gezondheidsindexcijfer   (basis 2013)  102,23
                                         (basis 2004)  123,46

Viermaandelijks gemiddelde  100,66

LOONAANPASSINGEN PER 1 JANUARI 2016 

Wegens de grote hoeveelheid loonaanpassingen in januari zal de lijst deze maand uitzonderlijk  
enkel beschikbaar zijn op onze website. Surf naar www.partena-professional.be/nl/categorie/
documenten-publicaties/periodieken/sociale-actualiteit/loonaanpassingen voor de lijst van 
loonaanpassingen per PC.
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De schuldeiser die de betaling wil bekomen van de 
bedragen die hem verschuldigd zijn door zijn schul-
denaar kan zich hiervoor rechtstreeks tot diens 
werkgever wenden. Dit recht wordt hoofdzakelijk op 
twee manieren uitgeoefend: hetzij in de vorm van een 
derdenbeslag, hetzij in de vorm van een overdracht.

Het beslag of de overdracht wordt toegepast op de 
nettovergoeding van de werknemer, dit wil zeggen 
na inhouding van de socialezekerheidsbijdragen, 
van de bedrijfsvoorheffing en eventuele inhoudingen 
die bestemd zijn om een bijkomend voordeel inzake 
sociale zekerheid te waarborgen, met uitsluiting van 
elk(e) ander(e) bedrag of inhouding.

Overigens is het zo dat enkel een deel van deze net-
tovergoeding kan worden overgedragen of in beslag 
genomen. De wet voorziet namelijk inkomenschijven 
waarbinnen het bedrag wordt bepaald dat kan worden 
overgedragen of in beslag genomen. Men spreekt van 
het bedrag van het loon dat vatbaar is voor overdracht 
of beslag. De berekeningswijze van deze bedragen 
verschilt naargelang het gaat om beroepsinkomsten 
of vervangingsinkomens.
Bovendien geniet de werknemer sinds 1 februari 2007 
een vrijstelling wanneer hij (een) kind(eren) ten laste 
heeft. Deze vrijstelling neemt de vorm aan van een 
vermindering van het bedrag dat vatbaar is voor over-
dracht of beslag.

Voor 2016 werden de bedragen (of inkomensdrem-
pels) voor de berekening van de delen die vatbaar 
zijn voor overdracht of beslag bepaald zoals in de 
onderstaande tabel.
De vrijstelling voor (een) kind(eren) ten laste blijft 
behouden op € 66.

Deze nieuwe bedragen van het loon die vatbaar zijn 
voor overdracht of beslag moeten toegepast worden 
voor alle betalingen die uitgevoerd worden vanaf 
1 januari 2016, zelfs al hebben ze betrekking op 
inkomsten verschuldigd geacht vóór 1 januari 2016. 
Voor de vergoedingen van januari 2016 die vóór 
1 januari 2016 betaald werden, worden daarentegen 
de begrenzingen van 2015 toegepast. 

  HERHALING!    
Er bestaat geen enkele begrenzing wanneer het beslag of de 
overdracht het resultaat is van een vordering tot betaling van 
onderhoudsgeld of van een vordering tot betaling van het loon in 
toepassing van artikel 221 Burgerlijk Wetboek (loonoverdracht). 
Het schijvensysteem van hierboven is in dat geval dus niet van 
toepassing. Het volledig bedrag van het loon van de werknemer 
is dan vatbaar voor overdracht of beslag. Bovendien heeft het 
beslag of de overdracht in dat geval een absolute voorrang op 
alle andere eventuele beslagen of overdrachten.  

GRENZEN VOOR DE BESLAGEN EN OVERDRACHTEN IN 2016

Nettomaandloon

Deel dat vatbaar is voor overdracht of beslag

Beroepsinkomsten
(werknemers of zelfstandigen)

Vervangingsinkomens

Tot € 1.073 Niets Niets

Van € 1.073,01 tot € 1.153
20 % van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 16,00
20 % van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 16,00

Van € 1.153,01 tot € 1.272
30% van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 35,70
40 % van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 47,60

Van € 1.272,01 tot € 1.391
40 % van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 47,60
40 % van het bedrag tussen deze

twee waarden, hetzij € 47,60

Hoger dan € 1.391
Het volledige bedrag is vatbaar  

voor overdracht of beslag
Het volledige bedrag is vatbaar  

voor overdracht of beslag

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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De toegelaten inkomsten van kinderen in geval 
van loonbeslag of loonoverdracht zijn in het 
Belgisch Staatsblad verschenen.

Ter herinnering, artikel 1409, §1bis van het 
Gerechtelijk Wetboek legt beperkingen vast voor 
de bedragen die overgedragen of in beslag kunnen 
worden genomen.

Een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht kan, 
onder bepaalde voorwaarden en mits meerdere forma-
liteiten nageleefd worden, een specifieke immunisering 
genieten op de delen die vatbaar zijn voor beslag of 
overdracht die berekend worden op zijn loon.

Meer concreet betekent dit dat die bedragen met 
€ 66 (in 2016) verminderd worden per kind ten laste.

In de zin van artikel 1409, §1bis van het Gerech-
telijk Wetboek verstaat men onder ‘kind ten laste’ 
elke persoon: 

• die de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft 
OF die onder het statuut valt van verlengde 
minder jarigheid;

• voor wie de titularis van de in beslaggenomen of 
overgedragen inkomsten, op substantiële wijze 
voorziet in de kosten van huisvesting, levenson-
derhoud of opvoeding;

• en dit ingevolge een verwantschap in eerste 
graad OF in de hoedanigheid van zorgouder. 
 
Dit laatste begrip beoogt zowel de partner van 
een ouder die een nieuw gezin heeft gesticht, 
als de grootouder of elke andere persoon die, in 
vervanging van de ouder of ouders, zorg draagt 
voor de huisvesting, het levensonderhoud of de 
opvoeding van het kind. 
 
Het doorslaggevende criterium moet dat zijn van 
de bevoorrechte band en van de betrokkenheid, 
naast een ouder of in vervanging van één of van 
beide ouders. 

De financiële bijdrage wordt voor substantieel 
aanzien wanneer het kind ten laste op duurzame 
wijze samenwoont met de titularis van de in beslag-
genomen of overgedragen goederen, ook als dit niet 
uitsluitend en onafgebroken het geval is.

De financiële bijdrage wordt, in ieder geval, voor 
substantieel aanzien wanneer de titularis van de 
in beslag genomen of overgedragen goederen een 
deel afdraagt dat hoger is dan de verhoging, ofwel 
een bedrag dat hoger ligt dan € 66 (in 2016).

Kunnen niettemin niet aanzien worden als zijnde 
ten laste, de kinderen die binnen 12 maanden vóór 
de aangifte hebben beschikt over netto-bestaans-
middelen die hoger liggen dan:

• € 3.042 netto, indien de ouder-titularis van de 
in beslag genomen of overgedragen inkomsten 
samenwonend is;

• € 4.394 netto, indien de ouder-titularis van de 
in beslag genomen of overgedragen inkomsten 
alleenstaand is;

• € 5.571 netto, indien het kind het statuut van 
gehandicapte heeft in de zin van artikel 135 van 
het WIB 92. 

Deze bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2016.

Om de verhoging te kunnen genieten van de delen 
die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht moet 
de werknemer met loonbeslag of loonoverdracht 
hiervan aangifte doen. De aangifte moet gebeu-
ren aan de hand van een formulier waarvan het 
model verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 
30 november 2006. 

Bij het formulier moet hij de bewijsstukken voegen 
die aantonen dat de aangevoerde last daadwerke-
lijk bestaat.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

TOEGELATEN INKOMSTEN VAN KINDEREN  
BIJ LOONBESLAG OF LOONOVERDRACHT 



“Ik wil later een verkleedwinkel hebben. 
Met krokodillenverkleedkleren, en ook van 

olifanten, leeuwen en tijgers.”

We wensen u en de ondernemers van morgen  
een jaar vol grote dromen!

Bedankt voor een schitterend 2015. Vertelt ons gerust uw droom voor 2016,  

dan helpen we hem graag realiseren. 

Meer dromen van jonge ondernemers?  

Ontdek ze op www.partenawishes2016.be/kerstkaart

Ondernemen met ondernemers


