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DOSSIER  

DE GLIJDENDE WERKTIJDEN

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 legt in de sociale 
wetgeving de nieuwe mogelijkheid vast om glijdende werktijden in te voeren1. 

De glijdende werktijden bieden de werknemer de mogelijkheid om het uur 
waarop hij begint en stopt met werken alsook de duur van zijn pauzes zelf kiest. 
Hij bepaalt ook zelf de effectieve duur van zijn dagelijkse en wekelijkse prestaties 
zolang de gemiddelde wekelijkse duur over een referentieperiode gerespecteerd 
wordt door het teveel gepresteerde uren in te halen. De uren gepresteerd boven 
deze grens worden niet beschouwd als overuren en worden bijgevolg ook niet 
uitbetaald met een overloon. 

In tegenstelling tot de andere systemen van flexibiliteit (kleine flexibiliteit, nieuwe 
arbeidsregelingen, structurele afwijking, ...) is het in een dergelijke regeling de 
werknemer die zelf het begin en het einde van zijn werkdag en zijn pauzes bepaalt.  
Deze regeling is bijgevolg van toepassing op de werknemers die een zekere 
autonomie hebben. De werkuren die door de werknemer gepresteerd worden, 
kunnen uiteraard niet volledig vrij door de werknemer gekozen worden, 
zoals we verder kunnen zien. 

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk is met terugwerkende kracht in 
werking getreden op 1 februari 2017. Voortaan kunnen er dus onmiddellijk glijdende 
werktijden ingevoerd worden.

Er zijn echter heel wat ondernemingen die voor die datum reeds glijdende 
werktijden hebben ingevoerd en dit op basis van een gedoogbeleid van de dienst 
toezicht op de sociale wetten. Voor deze ondernemingen heeft de wet betreffende 
werkbaar en wendbaar werk een overgangsbepaling ingevoerd waardoor ze hun 
situatie kunnen regulariseren vóór 30 juni 2017. De nieuwe bepalingen bieden 
de mogelijkheid om een arbeidsrooster in te voeren dat de werknemers meer 
vrijheid geeft. Daarom raden we niet aan om de oude glijdende werktijden 
te blijven gebruiken. 

Dit artikel licht de grenzen van de glijdende werktijden toe (1), de mogelijkheden 
om de dagelijkse en wekelijkse grenzen te overschrijden (2), de referentieperiode 
waarbinnen de wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleefd en de 
uitzonderingen op dit principe (3), de manier waarop glijdende werktijden worden 
ingevoerd (4), het systeem van tijdsopvolging (5), de manier waarop de werknemer 
bezoldigd wordt (6), de situatie van halftijdse werknemers (7) en tot slot de 
overgangsbepalingen (8). 
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Het hoofdkenmerk van glijdende werktijden is dat de 
werknemer zijn arbeidsrooster bepaalt. Deze grote 
vrijheid en flexibiliteit is uiteraard niet onbeperkt. 
Enerzijds is de werknemer verplicht om te werken 
binnen de stamtijden. Hij kan zijn arbeidstijd enkel 
kiezen in de glijtijden. Anderzijds dient hij de 
dagelijkse en wekelijkse grenzen na te leven die in 
zijn onderneming worden vastgelegd. 

A. STAMTIJD EN GLIJTIJD

De glijdende werktijden bestaan uit stam- en 
glijtijden. De stamtijden zijn de uren die vastgelegd 
zijn door de werkgever waarbinnen de werknemer 
zijn werk moet uitvoeren en ter beschikking moet 
staan van de werkgever. De glijtijden daarentegen 
zijn de uren waarbinnen de werknemer de aanvang 
en het einde van zijn prestaties en de lengte van zijn 
pauze vrij mag kiezen. 
De werknemer moet evenwel rekening houden 
met de gerechtvaardigde vragen van de werkgever 
met het oog op het waarborgen van een effectieve 
arbeidsorganisatie. Indien er bv. regelmatig een 
teamvergadering wordt gehouden, dan kan de 
werknemer de glijdende werktijden niet inroepen 
als reden voor zijn afwezigheid.

 VOORBEELD 

7u00-8u59 Glijtijd
9u00-11u29 Stamtijd
11u30-13u59 Glijtijd
14u00-15u29 Stamtijd
15u30-18u00 Glijtijd

Werknemer A komt aan om 7u en werkt tot 11u30. 
Daarna neemt hij een pauze tot 12u30. Hij verlaat 
het werk om 15u30. Hij heeft die dag 7u 30 gewerkt. 
Indien hij een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
van 38 u moet naleven, dan staat zijn teller op -6. 
Werknemer B komt aan om 8u en werkt tot 12u30. 

Om 13u begint hij opnieuw te werken tot 17u00. 
Hij heeft 8u30 gewerkt, 54 minuten meer dan zijn 
gemiddelde dagelijkse arbeidsduur (op basis van 
een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38u). 

De stam- en glijtijden moeten de werknemer 
een zekere vrijheid bieden. Standaard is er geen 
sprake meer van glijdende werktijden. Niets belet 
de werkgever om verschillende stam- en glijtijden 
in te voeren naargelang de periode van het jaar. 
Door de werknemers meer te laten werken in 
periodes van intensieve productie en minder 
te laten werken in kalme periodes, kan hij inspelen 
op de schommelingen in de werklast waarmee 
hij te maken krijgt. 

 VOORBEELD 

Een onderneming kent een kalme periode in juli-augustus. 
Ze past een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 38u in over 
de referentieperiode van één jaar. 
Ze voert een glijdend werkrooster in met een periode van 
10 maanden van september tot juni en een andere periode van 
juli tot augustus. De na te leven gemiddelde wekelijkse duur 
tijdens de 10 maanden is 39,6 uur of 39u36 en de na te leven 
gemiddelde wekelijkse duur in juli en augustus is 30u. De stam- 
en glijtijden bieden een zekere flexibiliteit aan de werknemer en 
verschillen naargelang de periode. Over het volledige jaar wordt 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur nageleefd in de zin 
van het artikel 26bis van de Arbeidswet (38u).

De stam- en glijtijden kunnen eveneens verschillen 
naargelang de werknemersklassen waarop ze 
van toepassing zijn. Dit zal hoofdzakelijk het geval 
zijn voor de deeltijdse werknemers maar dat kan 
eveneens het geval zijn wanneer de werkelijke 
werksituatie het rechtvaardigt.
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B. DAGELIJKSE EN WEKELIJKSE GRENZEN

Naast de stam- en glijtijden opgelegd door zijn 
werkgever moet de werknemer eveneens een 
maximale dagelijkse en wekelijkse duur naleven. 
Deze maximale duur wordt vastgelegd door 
de werkgever en mag niet meer bedragen dan 
respectievelijk 9u en 45u. De werkgever kan een 
lagere grens voorzien. 
Zolang de dagelijkse en wekelijkse grenzen worden 
gerespecteerd, is er geen overloon verschuldigd. 

 VOORBEELD 

Een werkgever voorziet een maximale dagelijkse grens van 9u en 
een maximale wekelijkse grens van 41u. De gemiddelde wekelijkse 
duur die moet nageleefd worden is 37u. Een werknemer mag in dit 
geval niet meer presteren dan 4u boven de wekelijkse grens. 

In tegenstelling tot de regeling van kleine flexibiliteit 
die een veranderlijkheid van maximum 2u per dag en 
5 u per week oplegt, moet de regeling van glijdende 
werktijden enkel deze twee maximumgrenzen 
respecteren (9u en 45u). 

 VOORBEELD 

In een onderneming waar de gemiddelde wekelijkse duur vastligt 
op 36u, mag de maximale wekelijkse duur die nageleefd moet 
worden in het kader van de glijdende werktijden 45u bedragen. 
Een werknemer mag dan in een week 9 u meer presteren. 

 VOORBEELD 

Een andere onderneming die een gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur van 38 u toepast kan de maximale wekelijkse duur die 
nageleefd moet worden vastleggen op 38u. In dit geval geldt de 
flexibiliteit die de werknemer geniet slechts voor 1 week.  

Maandag 9 u
Dinsdag 7 u
Woensdag 6 u
Donderdag 8 u
Vrijdag 8 u
Totaal 38 u 

De werknemer heeft die week 38 u gepresteerd door op 
bepaalde dagen meer te werken en op de andere dagen 
de uren te recupereren die hij gepresteerd heeft boven 
de gemiddelde wekelijkse duur. 

C. GELIJKSTELLING MET ARBEIDSTIJD

De feestdagen en de periodes waarin de 
arbeidsovereenkomst wordt geschorst worden 
gelijkgesteld aan arbeidstijd voor de berekening van 
de gemiddelde wekelijkse duur gepresteerd door de 
werknemer. Die dagen worden geteld op basis van 
de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur vermeld in 
het arbeidsreglement. Deze duur wordt verkregen 
oor de gemiddelde wekelijkse duur te delen door 
het aantal werkdagen per week.

 VOORBEELD 

De gemiddelde wekelijkse duur van 38u wordt als volgt verdeeld 
in een onderneming: ma-do 8u, vrij: 6u.  
Door de invoering van glijdende werktijden zal de gemiddelde 
dagelijkse duur 7u36 bedragen (38u/5).
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De werkgever kan de maximale dagelijkse en 
wekelijke duur vastleggen op respectievelijk 
maximum 9u en 45u. Zolang de werknemer 
prestaties uitoefent binnen deze grenzen, is er 
geen sprake van overuren die recht geven op een 
overloon. De dagelijkse en wekelijkse grens van 
de glijdende werktijden wordt als grens gesteld 
vanaf het ogenblik dat er een overloon voor 
overuren verschuldigd is2. 

A. ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN BLIJVEN 
OVERUREN MOGELIJK

Enkel in het geval van occasionele overuren mag 
een werknemer overuren bovenop zijn glijdende 
werktijden presteren, dit in tegenstelling tot de 
structurele overuren. In geval van structurele 
overuren (structurele afwijking, voorbereidende en 
aanvullende werkzaamheden, ...) is het de werkgever 
die bepaalt wanneer de werknemers prestaties 
leveren. In het kader van glijdende werktijden is 
het de werknemer die kiest wanneer hij werkt. 
Volgende occasionele overuren voldoen aan 
het criterium gerichte en onvoorziene nood: 

• buitengewone vermeerdering van werk3 ;
• de vrijwillige overuren4 ;
• de werken uitgevoerd om te verhelpen aan 

een dreigend of voorgekomen ongeval of door 
dringende werken aan machines of materieel 
en arbeid die door een onvoorzienbare 
noodzakelijkheid wordt vereist5. 

Het presteren van overuren onder één van boven-
staande omstandigheden houdt in dat de werkgever 
strikte voorwaarden moet naleven (voorafgaandelijk 
akkoord van de vakbondsafvaardiging, toes-
temming van de algemene directe toezicht op de 
sociale wetten, ...). In tegenstelling tot de uren die 
worden gepresteerd in het kader van de glijdende 
roosters moet voor deze overuren een overloon 
worden betaald. Indien niet aan deze voorwaarden 
is voldaan, dan mag de werknemer niet meer dan 

9u per dag en 45u per week presteren (of moet 
hij de lagere grenzen naleven die vastliggen in de 
onderneming).

B. GEEN CUMUL MOGELIJK MET DE STRUCTURELE 
AFWIJKINGEN OP DE ARBEIDSDUUR

Het is dus niet mogelijk om de invoering van 
glijdende werktijden te cumuleren met een 
structurele regeling van overuren zoals de kleine 
flexibiliteit6 of de structurele afwijking7.

 VOORBEELD 

In instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische 
verzorging verlenen, kan men via een koninklijk besluit8 op 
basis van het artikel 23 de dagelijkse en wekelijkse grenzen 
overschrijden die vastgelegd zijn door de Arbeidswet In dit kader 
is het mogelijk om de werknemers tot 11 uur per dag en 50 uur 
per week te laten presteren. 

 
Een instelling die werknemers tewerkstelt in een 
dergelijke regeling mag de toepassing van deze 
regeling niet cumuleren met glijdende werktijden. 
De werkgever zal dan ook moeten kiezen tussen 
de structurele afwijking (artikel 23) volgens een 
vast rooster bepaald in het arbeidsreglement 
of glijdende werktijden. Wanneer hij besluit om 
glijdende werktijden toe te passen, dan mag hij 
de werknemers niet toestaan prestaties tot 50u 
te verrichten, ook al behoort hij tot een sector 
waarin een koninklijk besluit dit toestaat. Indien 
werknemers prestaties boven de 45u per week 
verrichten, dan zal er voor deze overuren inhaalrust 
en een overloon worden toegekend. Bovendien moet 
de werkgever alle vereiste voorwaarden voor dit 
soort overuren hebben nageleefd. 

RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 
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Met de glijdende werktijden kan de werknemer een 
bepaald aantal uren gepresteerd boven de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur (bonus) of een aantal niet-
gepresteerde uren (malus) accumuleren. Op het einde 
van de referentieperiode moet de gemiddelde duur 
evenwel gerespecteerd zijn. 

A. REFERENTIEPERIODE

De referentieperiode waarin deze gemiddelde 
wekelijkse duur gerespecteerd moet worden is 
standaard vastgelegd op 3 kalendermaanden. De cao 
of het arbeidsreglement kunnen evenwel een andere 
referentieperiode voorzien zonder dat deze meer 
bedragen dan een jaar. Deze andere referentieperiode 
mag ook minder dan 3 maanden duren. 

De referentieperiode waarin de werknemer de 
gemiddelde wekelijkse duur moet naleven kan 
verschillen van de referentieperiode waarin hij dagen 
arbeidsduurvermindering (ADV) kan nemen. 

 VOORBEELD 

Een onderneming past een effectieve wekelijkse duur toe van 
40 uur met toekenning van 12 ADV-dagen over een jaar. 
In het kader van de glijdende werktijden moet de werknemer 
een gemiddelde wekelijkse duur van 40 uren over een vaste 
referentieperiode van 3 maanden respecteren.  
In het eerste kwartaal van het jaar kan hij geen enkele ADV-dag 
nemen. Hij wordt hierdoor niet verhinderd om de gemiddelde 
wekelijkse duur van 40 uur te respecteren. In het tweede kwartaal 
neemt hij 6 dagen ADV. Vermits deze dagen gelijkgesteld zijn met 
arbeidstijd zal hij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 
glijdende werktijden naleven (40 uur). Op het einde van het jaar 
zal hij zijn 12 ADV-dagen genomen hebben en de gemiddelde 
wekelijkse duur gerespecteerd hebben in de zin van het artikel 
26bis van de arbeidswet (38u). 

B. OVERMACHT

De werknemer kan echter verhinderd worden o zijn 
teller met te veel of te weinig gepresteerde uren op 
nul te brengen. Hij wordt bijvoorbeeld ziek op de 
einde van de referentieperiode terwijl er voorzien 
was om die week inhaalrust te nemen of hij wordt 
economisch werkloos. Indien er sprake is van 
overmacht waardoor de werknemer verhinderd wordt 
om tijdens de referentieperiode te werken, kan hij 
deze uren recupereren in de drie maanden die volgen 
op het einde van de referentieperiode (en dit ongeacht 
de duur van deze periode). Dit geval van overmacht 
moet een element zijn die dat de werknemer waar de 
werknemer geen invloed op had. Na deze termijn van 
drie maanden verliest de werknemer de uren die hij 
gepresteerd heeft bovenop dit overdraagbaar krediet. 

C. OVERDRAAGBAAR KREDIET

Naast elk geval van overmacht heeft de werkgever 
eveneens de mogelijkheid om een krediet van uren 
te voorzien dat mag overgedragen worden naar de 
volgende referentieperiode: De werknemer zal de 
volgende referentieperiode aanvatten met een teller 
die niet op nul staat. 
Dit krediet bedraagt maximum 12 uur en moet 
vastgelegd worden in de cao of het arbeidsreglement. 
Dit maximum kan evenwel verhoogd worden bij cao. 

 VOORBEELD 

Een werknemer heeft 20 uur meer gewerkt dan de gemiddelde 
wekelijkse duur (40u) over de referentieperiode die vastgelegd is 
in de onderneming (één jaar). In de laatste week wordt hij ziek en 
kan hij zijn teller niet terugbrengen naar 12uur door inhaalrust te 
nemen. Hij kan een krediet van 12 u overdragen naar het volgende 
jaar. De 8 uren die gepresteerd werden bovenop dit krediet kunnen 
gerecupereerd worden binnen de drie maanden die volgen op het 
einde van het jaar aangezien de werknemer door een geval van 
overmacht verhinderd was om deze uren te recupereren. Er zullen 
dus twee tellers zijn: een teller met 8 uren die gerecupereerd 
moeten worden binnen de drie maanden en een teller met 12 uren 
die in de loop van het jaar gerecupereerd moeten worden.  
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De werknemer die tewerkgesteld is in het kader 
van glijdende werktijden krijgt zijn loon op basis 
van de gemiddelde werkelijke duur die hij dient na 
te leven. Zijn loon wordt dus afgevlakt en houdt dan 
ook geen rekening met de uren die meer of minder 
gepresteerd worden tijdens de referentieperiode.
 
Het gewaarborgde inkomen aan de werknemer 
die het werk niet mag aanvatten of verderzetten9 
wordt berekend in verhouding tot de gemiddelde 
dagelijkse arbeidsduur; Dit is eveneens het geval 
voor de feestdagen en de schorsingen van de 
arbeidsovereenkomst. 

A.WAT ALS DE WERKNEMER MEER UREN 
GEPRESTEERD HEEFT? 

Een werknemer die op het einde van de 
referentieperiode meer uren gepresteerd heeft 
dan de gemiddelde wekelijkse duur kan een krediet 
van uren overdragen (zie hoger). Indien hij meer 
gepresteerd heeft dan het toegestane krediet 
van uren, dan worden deze uren niet betaald 
noch gerecupereerd. 

De overuren die gepresteerd worden op vraag van 
de werkgever vormen een uitzondering op dit 
principe. Bijgevolg zijn deze uren overuren en 
worden ze uitbetaald of gerecupereerd wanneer 
de werknemer meer uren gepresteerd heeft 
op aanvraag van de werkgever. 

B. WAT ALS DE WERKNEMER MINDER UREN 
GEPRESTEERD HEEFT?

Indien een werknemer op het einde van de 
referteperiode uitkomt op een negatief saldo, dan 
kan de werkgever de sommen die hij teveel heeft 

betaald in te houden op het loon. Het loon dat in 
rekening gebracht moet worden is het loon van de 
laatste loonperiode. Het loon van de werknemer 
wordt immers afgevlakt. Dit betekent dat de 
werkgever de uren die overeenstemmen met de 
gemiddelde wekelijkse duur reeds betaald heeft. 
Een werknemer die minder uren gepresteerd heeft 
dan deze duur heeft te veel betaald gekregen. 
Om dit toe te staan werd de wet op de bescherming 
van het loon der werknemers10 gewijzigd door de wet 
betreffende werkbaar en wendbaar werk

C. SANCTIES

Naast het verlies van de teveel gepresteerde 
uren of de inhouding op het loon van de te weinig 
gepresteerde uren, kan de werkgever sancties 
voorzien voor de werknemers die de grenzen van 
de glijdende werktijden niet naleven. Een werkgever 
kan bijvoorbeeld voorzien dat een werknemer die het 
jaar afsluit met een bonus of malus geen glijdende 
werktijden meer mag toepassen en opnieuw moet 
werken volgens een vast rooster.

D. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt zonder 
dat de werknemer zijn uren boven de wekelijkse 
gemiddelde arbeidsduur kan presteren (bijvoorbeeld 
in geval van betaling van een ontslagvergoeding), 
dan zijn dezelfde regels van toepassing (inhouding 
op het loon).

Indien de arbeidsovereenkomst daarentegen eindigt 
terwijl de werknemers meer uren heeft gepresteerd 
dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, dan 
moeten deze uren aan hem worden uitbetaald.
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A. KEUZE TUSSEN EEN CAO EN 
EEN ARBEIDSREGLEMENT

De werkgever die glijdende werktijden wenst 
in te voeren kan kiezen of hij een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) afsluit of zijn 
arbeidsreglement wijzigt. Deze cao kan afgesloten 
worden op sectorniveau of ondernemingsniveau. 
In de praktijk is het meer aangewezen dat een 
dergelijk systeem ingevoerd wordt op niveau van 
de onderneming. In beide gevallen voorziet artikel 
20ter van de arbeidswet een reeks verplichte 
vermeldingen, namelijk:

1) De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die 
in de onderneming moet nageleefd worden 
over de referentieperiode:

2) de uren van verplichte aanwezigheid van de 
werknemer in de onderneming (stamtijd);

3) de uren van de variabele periodes (glijtijden) 
4) het aantal uren die gepresteerd mogen 

worden onder of boven de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur

5) het krediet van overdraagbare uren.

In dit kader wordt onder gemiddelde wekelijkse 
duur verstaan de wekelijkse duur die de werknemer 
gemiddeld moet naleven over de referentieperiode. 
De feestdagen en de periodes waarin de 
arbeidsovereenkomst wordt geschorst 
worden gelijkgesteld aan arbeidstijd. De 
dagen arbeidsduurvermindering (ADV) die 
in ondernemingen toegekend worden waar 
werknemers meer dan 38u per week presteren om 
de gemiddelde wekelijkse duur na te leven in de zin 
van het artikel 26bis van de arbeidswet, worden 
eveneens gelijkgesteld met arbeidstijd. 

 VOORBEELD 

Vóór 1 februari presteren de werknemers van een onderneming 
39 uur per week. Daarom hebben ze recht op 6 dagen 
arbeidsduurvermindering.  
De gemiddelde na te leven arbeidsduur in het kader van de 

glijtijden bedraagt 39 uur. Wanneer een werknemer een dag 
arbeidsduurvermindering neemt, zal deze dag gelijkgesteld 
worden met gewerkte tijd ten belope van 7,8 uur of 7u48. 
Wanneer hij over een week 43u presteert, zal hij 4 u meer 
dan zijn gemiddelde wekelijkse duur verricht hebben.  

 
Zoals hierboven vermeld (“dagelijkse en wekelijkse 
grenzen”) kan de werkgever de effectieve wekelijkse 
duur van de werknemers beperken tot maximum 
45u per week. Hij kan eveneens het aantal uren 
beperken die gepresteerd mogen worden onder 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

 VOORBEELD 

In een onderneming bedraagt de gemiddelde wekelijkse grens 40 
uur (de werknemers hebben bovendien recht op 12 ADV-dagen) De 
werkgever beperkt de fluctuaties tot 5u onder en boven de 40u. 
Een werknemer moet bijgevolg minimum 35u per week werken om 
de glijdende werktijden na te leven. Hij kan steeds de mogelijkheid 
van de glijdende werktijden combineren met minder te werken in 
bepaalde weken door wettelijke verlofdagen of ADV op te nemen. 

 

B. AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT

Naast de verplichte vermeldingen in het instrument 
dat de glijdende werktijden invoert, moet ook het 
arbeidsreglement een reeks vermeldingen bevatten. 
Deze verplichte vermeldingen worden bovendien 
aangevuld met een bijlage bij het arbeidsreglement 
die alle regels vermeldt die gelden voor de glijdende 
werktijden. Deze bijlage moet de werknemer inlichten 
over de precieze werking van de glijdende werktijden 
en de correcte toepassing ervan. Deze bijlage maakt 
integraal deel uit van het arbeidsreglement. 
Indien de werkgever deze bijlage daarna wil wijzigen, 
dan moet hij de volledige procedure tot wijziging van 
het arbeidsreglement volgen. Deze procedure omvat 
meerdere stappen (aanplakken van het ontwerp – 
opmerkingenregister – mededeling aan het Toezicht 
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op de Sociale wetten – eventuele verzoening). 
We raden dan ook af om deze bijlage gedetailleerd 
toe te lichten.
Wanneer een werkgever gekozen heeft voor een cao 
in de onderneming zullen de bepalingen uit deze cao 
ingevoegd worden in het arbeidsreglement zodra de 
cao wordt neergelegd bij de griffie van de Algemene 
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg. De beschikbare informatie 
is de volgende:

• het begin en het einde van de stam- en glijtijd 
en de duur van de pauzes;

• de maximale dagelijkse en wekelijkse 
arbeidsduur;

• de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur;
• de referteperiode;
• de nadere regels en voorwaarden van 

recuperatie van de uren die meer of minder 
werden gepresteerd;

• de sancties die van toepassing zijn 
op de glijdende werktijden.

De modaliteiten beschreven in het arbeidsreglement 
hebben o.a. betrekking op de manier waarop 
inhaalrustdagen moeten worden aangevraagd en 
opgenomen, binnen welke termijn, de manier waarop 

de gepresteerde uren geprikt of geregistreerd 
worden, waar de werknemer zijn urensaldo 
kan raadplegen, ... 
De teveel gepresteerde uren kunnen gerecupereerd 
worden op de volgende manier: in uren, halve dagen, 
volledige dagen, met een bepaald aantal dagen per 
maand, per kwartaal, enz. 
De werkgever kan eveneens een minimale 
arbeidsduur per dag vastleggen waardoor de 
werknemers de teveel gewerkte uren in feite niet 
in volledige dagen kunnen recupereren. Hij kan 
eveneens een minimumduur per week voorzien 
zodat ze niet per volledige week gerecupereerd 
kunnen worden. 
Een werkgever kan eveneens een lijst voorzien met 
voorbeelden van gevallen van overmacht waardoor 
de uren die niet konden gerecupereerd worden 
tijdens de referentieperiode overgedragen kunnen 
worden. Deze dienen evenwel per concreet geval 
beoordeeld worden.
De werkgever die geen overlonen wenst te betalen 
kan zijn personeel verbieden om meer dan 9u per 
dag en 45u per week te werken (of de lagere grens 
ingevoerd in de onderneming) en aangeven dat de 
uren die eventueel gepresteerd worden buiten deze 
grenzen niet betaald zullen worden. Hij kan eveneens 
een uitzondering op dit verbod voorzien indien hij 
hier zelf schriftelijk om verzoekt.

De werkgever die glijdende werktijden wenst toe te 
passen moet een systeem van tijdsopvolging invoeren. 
Dit systeem moet niet elektronisch zijn. Er kan 
bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van een 
prikklok, een Excel-bestand of een timesheet. 
Dit systeem van tijdsopvolging moet ten minste de 
volgende vermeldingen bevatten: 

• de identiteit van de werknemer;
• de dagelijkse duur van de arbeidsprestaties;
• voor de deeltijdse werknemers met een vast 

arbeidsrooster (en enkel voor hen) het begin en 
einde van zijn prestaties en zijn rustpauzes 

Dit systeem moet deze gegevens bewaren 
gedurende de volledige duur van de lopende 
referentieperiode tot 5 jaar na de laatste dag 
van de referentieperiode. Het moet eveneens 
geraadpleegd kunnen worden zowel door de 
betrokken werknemers als door het toezicht 
op de sociale wetten. 
De werknemer moet op elk ogenblik kennis kunnen 
nemen van het aantal uren die meer of minder 
gepresteerd werden dan de gemiddelde wekelijkse 
duur. Het is immers aan hem om tijdig zijn inhaalrust 
op te nemen zodat het urenkrediet dat overgedragen 
kan worden niet overschreden wordt. 
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Aangezien de glijdende werkuren de werknemer 
in staat stellen om zelf zijn werkuren te bepalen, 
is dit systeem niet compatibel met een variabele 
deeltijdse arbeidsregeling. In geval van een variabel 
rooster is het de werkgever die het rooster van de 
werknemer bepaalt. 
De deeltijds werknemer die tewerkgesteld wordt in 
een vast rooster kan glijdende werktijden genieten. 

• Wanneer deze werknemer eenzelfde aantal uren 
per dag presteert als aan voltijdse werknemer 
maar verdeeld over minder dagen per week, 
dan kan deze werknemer tewerkgesteld worden 
binnen dezelfde stam- en glijtijden. 

• Indien deze werknemer minder uren per dag 
werkt maar verdeeld over hetzelfde aantal 
dagen dan een voltijdse werknemer, dan zal 
de werkgever verschillende stam- en glijtijden 
moeten voorzien om deze werknemer tewerk 
te stellen in glijdende werktijden. 

In dat geval moet de arbeidsovereenkomst van 
de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in 
een vast rooster aangepast worden. Voor de 
deeltijdse werknemers met een vast rooster 
zijn alle uren die gepresteerd worden buiten het 
arbeidsrooster immers overuren. Dit arbeidsrooster 
zal vermeld worden in de arbeidsovereenkomst 
(vanaf 1 oktober 2017, vóór die datum moeten de 
arbeidsroosters in het arbeidsreglement vermeld 
worden) Deze overeenkomst moet vermelden dat 
het arbeidsrooster vast is met een fluctuatiemarge 
gekoppeld aan de glijdende werktijden die van 
toepassing zijn in de onderneming.

Indien de arbeidsovereenkomst niet gewijzigd 
wordt, dan worden de uren gepresteerd buiten het 
arbeidsrooster vermeld in de arbeidsovereenkomst 
beschouwd als op overuren die recht geven op een 
overloon bovenop het krediet van overuren. 

 VOORBEELD 

Een werknemer is tewerkgesteld in een 3-dagenweek van 7u36 
elk. Hij mag zijn uur van aankomst en vertrek kiezen met naleving 
van dezelfde stam- en glijtijden als de voltijdse werknemers. 
Zijn gemiddelde wekelijkse duur bedraagt 22,8u (of 22u48).  
 
Een andere werknemer is tewerkgesteld in een 5-dagenweek.  
Op twee van deze dagen werkt hij slechts een halve dag (3u48). 
Zijn gemiddelde wekelijkse duur bedraagt 30,4u (of 30u24).  
Voor deze dagen moeten de stam- en glijtijden verschillen van  
die van de voltijdse werknemers omdat hij twee namiddagen per 
week niet moet werken. Op het einde van de referentieperiode 
moet de gemiddelde wekelijkse van deze werknemer evenwel 
nageleefd worden. 

 
Voor een deeltijdse werknemer in een vast 
arbeidsrooster georganiseerd volgens een cyclus 
van meer dan één week (bijvoorbeeld gemiddeld 
21 uur over twee weken, een week van 19u en 
een week van 23u), zal de tewerkstelling in 
het kader van glijdende werktijden een beetje 
ingewikkelder verlopen. Om het concept van dit 
soort van tewerkstelling niet te hollen, moeten 
er verschillende stam- en glijtijden voorzien 
worden naargelang de week.
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Ter herhaling: vóór 1 februari 2017 was de 
sociale inspectie tolerant voor ondernemingen 
die glijdende werktijden toepasten, ook al was 
deze arbeidsregeling in strijd met de sociale 
wetgeving. De roosters die van toepassing zijn 
op de werknemers moesten immers vermeld 
worden in het arbeidsreglement. 
Om een dergelijk rooster toe te passen eist de 
sociale inspectie dat de volgende voorwaarden 
vervuld zijn:

• De normale arbeidsduurgrenzen naleven;
• Een instrument hebben waarmee de prestaties 

gecontroleerd worden.

Indien deze twee voorwaarden vervuld waren, 
aanvaardde de sociale inspectie dat er glijdende 
werktijden buiten het wettelijke kader toegepast 
werden. 
Voor de ondernemingen die vóór 1 februari 2017 een 
dergelijk rooster toepasten, werd er een overgangs-
bepaling voorzien. Deze ondernemingen konden 
de afwijkingen die ze toepasten op de bepalingen 
van het artikel 20ter vóór 30 juni 2017 formali-
seren en dit via een cao of een wijziging van het 
arbeidsreglement.
Een onderneming die vóór 1 februari 2017 
glijdende werktijden toepaste die voldeden aan de 
voorwaarden van het toezicht op de sociale wetten 
en die alle vereiste modaliteiten vermeldden in zijn 
arbeidsreglement moest niets ondernemen vóór 
2017. In de praktijk komt dit waarschijnlijk zeer 
uitzonderlijk voor. 

De sociale inspectie aanvaardde de toepassing 
van glijdende werktijden die de normale 
arbeidsduurgrenzen respecteren. De grenzen van 8u 
per dag en 40u per week moest dan ook nageleefd 
worden (of lagere grenzen vastgesteld bij cao). 
Vermits de werknemers onder de huidige glijdende 
werktijden tot 45u per week mochten werken, is het 
meestal voordeliger om de oude glijdende werktijden 
te wijzigen op basis van de nieuwe bepalingen.
 

De tolerante houding van de sociale inspectie was 
uiteraard niet vastgelegd in de sociale wetgeving. 
Daarom kon deze dan ook niet voorkomen dat 
cumulatie zoals voorzien in het huidige artikel 20ter 
niet toegelaten was. Daarom was het voor sommige 
ondernemingen mogelijk om glijdende werktijden 
en een andere bepaling te combineren waardoor de 
arbeidsduurgrenzen overschreden konden worden. 
Dit is met name het geval in de sectoren waarin 
een koninklijk besluit werd goedgekeurd op basis 
van het artikel 23 van de arbeidswet (structurele 
afwijking) die deze overschrijdingen toestaat. 
In een dergelijke sector kon een onderneming 
glijdende werktijden invoeren met naleving van 
deze hogere grenzen (tot 11u per dag en 50u 
per week). Indien een onderneming dergelijke 
glijdende werktijden toepaste vóór 1 februari 2017 
en deze formaliseerde vóór 30 juni 2017, dan kon 
ze deze verder blijven toepassen, ook al was deze 
regeling in strijd met de geldende bepalingen van 
de arbeidswet. Dezelfde onderneming kan deze 
afwijkende glijdende werktijden enkel toepassen op 
werknemerscategorieën waarvoor deze werktijden 
reeds geldig waren vóór 1 februari 2017. Ze kon deze 
niet uitbreiden naar andere werknemerscategorieën 
in de onderneming. 

Een onderneming die vóór 1 februari 2017 glijdende 
werktijden toepaste die niet voldeden aan de 
vereisten van het toezicht op de sociale wetten of die 
zijn glijdende werktijden niet geformaliseerd heeft 
vóór 30 juni 2017, kan deze glijdende werktijden niet 
langer toepassen vermits ze de nieuwe bepalingen 
niet heeft nageleefd. Bijgevolg moet er inhaalrust 
toegekend worden en overlonen betaald worden voor 
de uren gepresteerd buiten de arbeidsduurgrenzen.
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Glijdende werktijden bieden ondernemingen de 
mogelijkheden om hun werknemers meer autonomie 
te geven zodat ze hun beroepsleven en privéleven 
beter op elkaar kunnen afstemmen. Het nieuwe 
wettelijk kader was dus erg welkom zowel voor 
de werknemers als voor de werkgevers. 
De fluctuaties in het te verrichten werk kunnen 
gedeeltelijk worden opgevangen met dit systeem en 
dit zonder betaling van een overloon. De werkgever 
heeft eveneens de mogelijkheid om deze werktijden 
op maat te organiseren en een grotere of kleinere 
flexibiliteit in zijn onderneming toe te staan 
naargelang de noden. 

De werknemers op hun beurt waarderen de optie 
om op bepaalde dagen meer of minder te kunnen 
werken naargelang hun persoonlijke noden. 

Laurence Philippe, Legal Expert
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1 Met name in het nieuwe artikel 20ter van de Arbeidswet.
2 Artikel 29 van de arbeidswet werd in die zin aangepast.
3 Artikel 25 van de arbeidswet.
4 Artikel 25bis van de arbeidswet.
5 Artikel 26 van de arbeidswet.
6 Artikel 23 van de arbeidswet. 
7 Artikel 20bis van de arbeidswet. 
8 Koninklijk besluit van 14.04.1988 betreffende de arbeidsduur in de instellingen die geneeskundige,  

profylactische of hygiënische verzorging verlenen.
9 Artikel 27 van de arbeidswet.
10 Artikel 23, lid. 1, 6° van de wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
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RECHTSPRAAK

RECHTSPRAAK

LOONTREKKENDE EN ZELFSTANDIGE 
BIJ DEZELFDE WERKGEVER, KAN DAT?

Het antwoord op deze vraag kan - deels - worden 
gevonden in artikel 5bis van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Dit artikel, ingevoerd door de wet van 10 juni 
1993 tot omzetting van sommige bepalingen van 
het interprofessioneel akkoord van 9 december 
1992, legt een vermoeden vast volgens hetwelk 
‘bijkomende dienstprestaties die in uitvoering van 
een aannemingsovereenkomst worden uitgevoerd, 
worden geacht te zijn uitgevoerd op basis van een 
arbeidsovereenkomst zonder dat het bewijs van het 
tegendeel kan worden geleverd, wanneer diegene die 
de diensten uitvoert en diegene voor wie hij die uitvoert, 
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor het 
uitvoeren van gelijkaardige prestaties’.

Dit vermoeden is onweerlegbaar: het tegendeel kan 
niet worden bewezen. Het kan worden opgeworpen 
door de RSZ en de sociale en financiële gevolgen zijn 
niet te verwaarlozen.

Het geheel van de activiteit zal immers 
worden vermoed te zijn geregeld door een 
arbeidsovereenkomst die is onderworpen aan de 
wet van 3 juli 1978. De bezoldigingen en voordelen 
verbonden aan deze prestaties zullen worden 
onderworpen aan de sociale zekerheid voor 
loontrekkenden.

Dit vermoeden laat ook toe om juridische constructies 
tegen te gaan die bedoeld zijn om het arbeidsrecht, 
en meer bepaalde de wettelijke bepalingen m.b.t. 
de grenzen van de arbeidsduur en de overuren, te 
omzeilen.

 OPMERKING 

Artikel 5bis van de wet van 3 juli 1978 geldt in principe niet 
voor situaties waarin een persoon een dubbele functie heeft, 
enerzijds werknemer en anderzijds mandataris (voor rekening 
van dezelfde handelsvennootschap). Er bestaat namelijk 
een vermoeden volgens hetwelk elke ‘mandataris in een 

vennootschap’ (bv. afgevaardigd bestuurder van een anonieme 
vennootschap, zaakvoerder van een bvba,…) deze activiteit van 
sociaal mandataris uitvoert in de hoedanigheid van zelfstandig 
werknemer (art. 3, § 1, lid 4 van het KB nr. 38).

GELIJKAARDIGE PRESTATIES?

Het begrip ‘gelijkaardige prestaties’ uit artikel 
5bis van de wet van 3 juli 1978 is fundamenteel en 
zou, naargelang het geval, anders kunnen worden 
geïnterpreteerd en tot discussie kunnen leiden.
We illustreren dit aan de hand van twee arresten van 
het Arbeidshof van Brussel.

In een arrest van 3 maart 2010 (A.R. nr. 2007/
AB/50.295) heeft het Hof artikel 5bis niet toegepast: 
de activiteiten uitgeoefend in de hoedanigheid van 
zelfstandige en loontrekkende waren in de zin van dit 
artikel niet gelijkaardig. 

Voor het Hof is een gelijkaardige activiteit niet dezelfde 
activiteit. Deze vereiste is bovendien niet opgenomen 
in de wettekst. In de analyse van het dossier en in 
haar beslissing om de bijkomende prestaties niet te 
onderwerpen, heeft het Hof rekening gehouden met de 
volgende elementen:

• de activiteitensector (‘musicalsector’) en 
beperkte markt waarbinnen de onderneming 
zich beweegt (klassieke muziek). Dit verklaart 
dat het moeilijk was om op verschillende 
mensen een beroep te doen. 

• het feit dat de activiteiten verschillend waren 
in inhoud en tijd, dat er verschillende partijen 
betrokken waren en dat er duidelijk 
verschillende doelen waren. Het ging om een 
activiteit van handelsvertegenwoordiging in 
de hoedanigheid van zelfstandige en een activiteit 
van platenpromotie in de hoedanigheid van 
loontrekkende. Vertegenwoordiging is 
geen promotie...
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Het Hof heeft ook het persoonlijke toepassingsgebied 
van artikel 5bis verduidelijkt: uitgezonderd 
het geval van een simulatie ging het om een 
aannemingsovereenkomst ondertekend door een 
natuurlijk persoon en niet door een rechtspersoon.

In een ander arrest (arrest van 17 november 2016, 
A.R. 2015/AB/1071) heeft het Arbeidshof van Brussel 
de RSZ wel in het gelijk gesteld toen die de prestaties 
van twee loontrekkende werknemers van de NV X die 
als bijkomende prestaties werden geleverd (voor X) 
op zelfstandige basis ‘ambtshalve’ had onderworpen. 
Belangrijk is dat de prestaties als zelfstandige niet in 
een overeenkomst werden vastgelegd.

Het ging om de commercieel directeur van 
de onderneming en een van zijn technisch 
vertegenwoordigers.

De commercieel directeur gaf als loontrekkende 
aan klanten van de NV X uitleg over de plannen. Hij 
bestudeerde en analyseerde deze plannen evenwel als 
zelfstandige en factureerde die prestaties aan de NV X. 
Als loontrekkende nam hij nam voor rekening van de 
NV X tijdens zijn arbeidsuren deel aan ‘beurzen’ in de 
hoedanigheid van zelfstandige. Zijn beroepskosten liet 
hij terugbetalen in hoedanigheid van loontrekkende.

Als loontrekkende commercieel directeur van de 
onderneming was hij verantwoordelijk voor het 
personeel, de klanten en de leveranciers van de 
onderneming. De activiteiten die hij als zelfstandige 
werknemer uitoefende waren van technische aard, 
marketinggericht en hadden betrekking op het bepalen 
van de prijzen en tarieven. Deze laatste activiteiten 
vielen voor het Hof onder de verantwoordelijkheid van 
de commercieel directeur.

De technisch vertegenwoordiger van de onderneming 
nam contact op met de klanten en peilde naar hun 
behoeften. In de hoedanigheid van zelfstandige 
werknemer die met de onderneming samenwerkte, 
bestudeerde hij de plannen die hij vervolgens, als 
loontrekkende, uitlegde aan de klanten van de 
onderneming. Een van zijn collega’s vervulde in de 
onderneming bovendien dezelfde taken, maar dan 
uitsluitend als loontrekkende.

Op basis hiervan en omwille van het feit dat de 
activiteiten zowel in tijd als in inhoud met elkaar 
verweven zijn, valt makkelijk te begrijpen dat het 
Hof de RSZ in het gelijk heeft gesteld en heeft 

geconcludeerd dat de bijkomende activiteiten volledig 
gelijkaardig zijn aan de activiteiten in het kader van 
de arbeidsovereenkomsten van de twee betrokken 
personen.

GEVOLGEN?

Indien het vermoeden wordt toegepast, gaat 
men ervan uit dat de prestaties van bijkomende 
diensten die worden verricht krachtens een 
aannemingsovereenkomst, worden verricht 
overeenkomstig een arbeidsovereenkomst die is 
onderworpen aan de wet van 3 juli 1978. 

Het ‘loon’ voor de prestaties verricht door de 
ex-zelfstandige zal bovendien worden onderworpen 
aan de toepassing van het socialezekerheidsstelsel 
voor loontrekkenden.

Dit betekent:
• enerzijds, dat de ‘zelfstandige werknemer’ zich voor 

zijn prestaties als ex-zelfstandige kan beroepen op 
het geheel van de bepalingen van het arbeidsrecht 
in de brede zin. Er zullen vakantiedagen en 
vakantiegeld verschuldigd zijn. 

• anderzijds, dat de bezoldigingen en voordelen 
verbonden aan deze prestaties zullen worden 
onderworpen aan de sociale zekerheid voor 
loontrekkenden. 
Het is de werkgever (ex-onderneming/ondernemer) 
die de financiële gevolgen zal dragen van deze 
sociale correctie die betrekking heeft op: 
-  het werkgeversaandeel; 
-   het persoonlijke aandeel van de werknemer (art. 

26, lid 1 van de wet van 27 juni 1969).
 De berekeningsbasis van de bijdragen is in principe 

het bedrag dat aan de ex-zelfstandige werknemer 
werd gestort. 

De verjaringstermijn waarover de RSZ voor de 
burgerlijke rechtbanken beschikt tegenover de 
werkgever is in principe 3 jaar.

Wanneer de bijdragen niet worden betaald 
(en aangegeven) binnen de wettelijke termijnen 
kan een verhoging van 10% van de bijdragen en 
een verwijlinterest van 7% worden toegepast, 
onverminderd de strafrechtelijke, administratieve 
en burgerlijke sancties.

Brigitte Dendooven, Legal Expert
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