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Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de 
opzeggingstermijnen  

Aan elke werknemer moet een exemplaar worden overhandigd  

 

Deze bijlage bij het arbeidsreglement heeft tot doel de opzeggingstermijnen te beschrijven. 

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wijzigt de duur van de 
opzeggingstermijnen die ter kennis moeten worden gebracht in geval van ontslag tijdens de eerste 6 maanden anciënniteit. Deze 
wijzigingen zijn van toepassing op de opzeggingen ter kennis gebracht door de werkgever vanaf 1 mei 2018. 

 

OPZEGGINGSTERMIJNEN  

De arbeidsovereenkomst voor bedienden of arbeiders die gesloten werd voor onbepaalde tijd en 
waarvan de uitvoering aanving vanaf 1 januari 2014 kan beëindigd worden mits de opzeggingstermijnen 
bepaald door artikel 37/2, § 1 en § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden 
nageleefd (zie onderstaande tabel).   

 

Anciënniteit (1) Duur van de opzeggingstermijn na te leven door 

de werkgever  de werknemer  

Van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week (2) 1 week 

Van 3 maanden tot minder dan 4 maanden  3 weken (2) 2 weken 

Van 4 maanden tot minder dan 5 maanden 4 weken (2) 2 weken 

Van 5 maanden tot minder dan 6 maanden  5 weken (2) 2 weken 

Van 6 maanden tot minder dan 9 maanden 6 weken 3 weken 

Van 9 maanden tot minder dan 12 maanden 7 weken 3 weken 

Van 12 maanden tot minder dan 15 maanden 8 weken 4 weken 

Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden 9 weken 4 weken 

Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden 10 weken 5 weken 

Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden 11 weken 5 weken 

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken 6 weken 

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken 6 weken 

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken 7 weken 

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 weken 9 weken 

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 weken 10 weken 

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 weken 12 weken 

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 weken 13 weken 

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 weken 13 weken 

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 weken 13 weken 

Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 weken 13 weken 

Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 weken 13 weken 

Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42 weken 13 weken 

Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45 weken 13 weken 

Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48 weken 13 weken 

Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51 weken 13 weken 

Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54 weken 13 weken 

Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57 weken 13 weken 

Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60 weken 13 weken 

Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 weken 13 weken 

Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63 weken 13 weken 

Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64 weken 13 weken 

Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65 weken 13 weken 

Van 24 jaar tot minder dan 25 jaar 66 weken 13 weken 
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Anciënniteit (1) Duur van de opzeggingstermijn na te leven door 

de werkgever  de werknemer  

Van 25 jaar tot minder dan 26 jaar 67 weken 13 weken 

Van 26 jaar tot minder dan 27 jaar 68 weken 13 weken 

Van 27 jaar tot minder dan 28 jaar 69 weken 13 weken 

Van 28 jaar tot minder dan 29 jaar 70 weken 13 weken 

Van 29 jaar tot minder dan 30 jaar 71 weken 13 weken 

(1) Het begrip anciënniteit wordt beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (art. 37/4).   
(2) De duur van de opzeggingstermijn die door de werkgever ter kennis werd gebracht vóór 1 mei 2018, wordt als volgt vastgesteld: 

-  voor een anciënniteit van 0 tot minder dan 3 maanden: 2 weken; 

-  voor een anciënniteit van 3 tot minder dan 6 maanden: 4 weken.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage AR22 – Opzeggingstermijnen Bijwerking van 1.5.2018 

 Partena – vereniging zonder winstoogmerk – erkend sociaal secretariaat van werkgevers bij MB van 3 maart 1949 onder het nr. 300. 
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel. Btw BE 0409.536.968 

Het SSW Partena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit model. 

 

 


