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Dossier

Meer diversiteit op de werkvloer? 
Dat kan dankzij positieve actie

Sommige groepen hebben het moeilijk op de Belgische 

arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan personen met een 

handicap of migratieachtergrond. Ook vrouwen botsen 

op een glazen plafond. U wilt werk maken om evenredige 

arbeidsparticipatie te realiseren binnen uw onderneming, 

maar twijfelt? Is zo’n voorkeursbeleid dan geen vorm van 

discriminatie? Het KB positieve acties biedt nu een vast  

kader. U leest in dit artikel welke voorwaarden u moet 

vervullen en hoe u concreet aan de slag kunt. 

 

 

Discriminatie is verboden

Het is verboden om (toekomstige) werknemers op basis van bepaalde 
criteria ongelijk te behandelen zonder dat daarvoor een door de wet 
aanvaarde verantwoording bestaat. Het gaat meer bepaald om de vol-
gende criteria:

■■ Het criterium geslacht in de Genderwet (2007);
■■ De ‘raciale criteria’ in de Antiracismewet (2007);
■■ De criteria handicap, fysieke kenmerken, gezondheidstoestand, 

leeftijd, seksuele oriëntatie, geloof of levensbeschouwing, ver-
mogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, 
geboorte en sociale afkomst in de Antidiscriminatiewet (2007);

■■ CAO nr. 95 voegt het criterium ziekteverleden toe aan deze lijst  
van beschermde criteria.
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De Belgische discriminatiewetgeving gebruikt het begrippenpaar 
‘onderscheid’ en ‘discriminatie’. Onderscheid heeft een neutrale  
betekenis. Discriminatie is een onderscheid op basis van één van  
de opgesomde beschermde criteria dat niet kan gerechtvaardigd 
worden en dat dus verboden is. 

Dat onderscheid blijkt ook uit de definitie van de begrippen ‘directe’  
en ‘indirecte’ discriminatie.

■■ Directe discriminatie is direct onderscheid op grond van een be- 
schermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden.  
Direct onderscheid is de situatie die zich voordoet wanneer iemand 
ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare 
situatie wordt, is of zou worden behandeld op basis van één van  
de beschermde criteria.

■■ Indirecte discriminatie is indirect onderscheid op grond van  
een beschermd criterium dat niet gerechtvaardigd kan worden. 
Indirect onderscheid is de situatie die zich voordoet wanneer  
een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze 
personen gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium,  
in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen.

Sommige vormen van discriminatie zijn makkelijker te rechtvaardigen 
dan andere. De Belgische discriminatiewetgeving maakt een onder-
scheid tussen directe en indirecte discriminatie. Indirecte discriminatie 
kan in de regel makkelijker worden gerechtvaardigd dan directe discri-
minatie. In arbeidsbetrekkingen geldt m.b.t. een direct onderscheid op 
grond van vier van de beschermde criteria een beperktere mogelijkheid 

tot rechtvaardiging. Dat is het geval voor leeftijd, seksuele geaardheid, 
geloof of levensbeschouwing en handicap. In de aangelegenheden die 
onder het toepassingsgebied van de Genderwet 2007 vallen, is elke 
vorm discriminatie op grond van geslacht verboden. Elke vorm van  
discriminatie is eveneens verboden in de aangelegenheden die onder 
het toepassingsgebied van de Antiracismewet vallen.

Positieve actie kan wel

Hoe gelijkheid in de praktijk realiseren? Bijvoorbeeld om volledige 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te waarborgen. Dat zou kunnen 
door een voorkeursbeleid bij aanwerving, beloning of promotie.

Positieve acties zijn dus specifieke maatregelen die de nadelen die 
verband houden met één van de beschermde criteria voorkomen 
of compenseren, met het oog op het waarborgen van een volledige 
gelijkheid in de praktijk. Een direct of indirect onderscheid op grond  
van een van de beschermde criteria geeft nooit aanleiding tot de vast-
stelling van enige vorm van discriminatie wanneer dit direct of indirect 
onderscheid een maatregel van positieve actie inhoudt.

Een maatregel van positieve actie kan worden gedefinieerd als een 
maatregel die gericht is op een ’achtergestelde’ groep, waarvan de 
leden drager zijn van een welbepaald beschermd criterium, en die  
tot doel heeft om de nadelen, geleden door de groep en verband 
houdend met het beschermd criterium, te verminderen, op te heffen  
of te compenseren, zodat deze groep ten volle kan participeren aan  
het arbeidsproces.
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Enkele voorbeelden

■■ Wervingscampagnes voor specifieke doelgroepen;
■■ Het gericht promoten van vacatures bij specifieke 

doelgroepen;
■■ Ondersteuningsprogramma’s voor sollicitanten bij het door-

lopen van een sollicitatieprocedure. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen betekenen dat een bedrijf de mogelijkheid biedt  
om voor kandidaten uit een bepaalde doelgroep informatie 
of vooropleidingen te voorzien met uitleg over hoe ze  
succesvol kunnen solliciteren bij het bedrijf.

Positieve actie is nog wat anders dan de verplichting om redelijke  
aanpassingen te nemen. De weigering om redelijke aanpassingen  
te treffen ten voordele van een persoon met een handicap maakt  
discriminatie uit in de zin van de Antidiscriminatiewet 2007. Redelijke 
aanpassingen zijn passende maatregelen die in een concrete situatie 
een persoon met een handicap in staat stellen toegang te hebben  
tot en deel te nemen aan de arbeidsmarkt, (tenzij deze maatregelen  
een onevenredige belasting vormen voor de werkgever). Voorbeelden 
zijn arbeidstijdverkorting of een progressieve werkhervatting.

Positieve actie: algemene toepassingsvoorwaarden

Een maatregel van positieve actie kan slechts worden uitgevoerd mits 
naleving van de volgende voorwaarden:

■■ Er moet een kennelijke ongelijkheid zijn; 

■■ Het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangewezen als 
een te bevorderen doelstelling;

■■ De maatregel van positieve actie moet tijdelijke zijn en ophouden 
zodra de beoogde doelstelling is bereikt;

■■ De maatregel van positieve actie mag andermans rechten niet 
onnodig beperken.1

Deze voorwaarden gelden voor het criterium geslacht in de Gender- 
wet, de ‘raciale criteria’ in de Antiracismewet en de criteria in de Anti-
discriminatiewet, zoals handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie.  
De vier voorwaarden vinden hun oorsprong in de rechtspraak van  
het Grondwettelijk Hof.

Wachten op een koninklijk besluit positieve actie?

Waarom moest er een koninklijk besluit positieve actie komen? De anti-
discriminatiewetten bepalen niet de situaties waarin en de specifieke 
voorwaarden waarbij een werkgever een maatregel van positieve actie 
kan nemen. Die taak delegeerde het Parlement aan de regering. 

Het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot bepaling van de voor-
waarden inzake positieve acties is niet het eerste. Met betrekking tot  
het criterium geslacht werden al eerder uitgevaardigd: 

■■ het koninklijk besluit van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot 
bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in  
de privésector en;

■■ het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen  
tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in  
de overheidsdiensten.
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Het koninklijk besluit van 14 juli 1987 word opgeheven door het koninklijk 
besluit van 11 februari 2019. Dat laatste geldt enkel voor de privésector. 
Het koninklijk besluit van 27 februari 1990 blijft gelden voor de publieke 
sector.

Hoe een maatregel van positieve actie invoeren?

U kiest als werkgever eigenlijk zelf de vorm waarin u de maatregelen van  
positieve actie giet. U moet de maatregel van positieve actie opnemen 
in een positieve actieplan. Het koninklijk besluit van 11 februari 2019 
schuift daarvoor twee vormen naar voren: het plan moet worden  
opgesteld hetzij via een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij via  
een toetredingsakte.2

Voor de toetredingsakte moet u als werkgever het model invullen dat 
is bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 11 februari 2019. Bovendien 
moet u een specifieke opmaakprocedure volgen. Die kent u al. Het is 
dezelfde procedure als voor de opmaak van het arbeidsreglement.

Tegelijk geeft het koninklijk besluit u de ruimte om een andere vorm 
te kiezen.3 Dat is best vreemd. Waarom zou u opteren voor een collec-
tieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte, als u een positieve  
actieplan zou kunnen invoeren door middel van een bedrijfspolicy?  
Het “vormvrije” plan geeft u immers de mogelijkheid om flexibel wij- 
zigingen aan te brengen.

Wat is dan het voordeel van de invoering van het positieve actieplan via 
een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte? U kiest 
deze weg indien u volledig zeker wil zijn dat uw positieve actieplan geen 

vermomde discriminatie is. U moet namelijk de collectieve arbeids- 
overeenkomst of de toetredingsakte ter goedkeuring voorleggen aan 
de minister van werk. Voldoet het plan aan alle voorwaarden – en dat 
zijn toch vooral vormvoorwaarden – dan ontvangt u het fiat. Het is dus 
een vorm van arbeidsrechtelijke ruling. 

Kiest u deze weg niet, dan kunt u het “vormvrije” plan ter informatie 
bezorgen aan de minister van werk. Dat is niet verplicht en er zijn ook 
geen voorwaarden of gevolgen aan verbonden.

Hieronder leest u meer over wat er nu in dat positieve actieplan moet 
staan en hoe de goedkeuringsprocedure loopt. Ook de procedure voor 
de opmaak van de toetredingsakte komt aan bod.

A. Wat moet er in het positieve actieplan staan?
Het positieve actieplan dat wordt vastgelegd door een collectieve 
arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte moet volgende informatie 
bevatten:

1 Het bestaan van een kennelijke ongelijkheid binnen het ressort van 
het paritair comité, de bedrijfstak of de onderneming. Het bewijs 
hiervan kan geleverd worden door alle beschikbare middelen.

2 De omschrijving van de doelstelling en de concrete uitwerking  
van de positieve actie. Deze moet beogen om de ongelijkheid weg 
te werken door een gelijkheid van kansen te bewerkstelligen.  
De doelstelling moet welomschreven zijn en er op gericht zijn om  
de problemen die aan de basis van de ongelijkheid liggen op te 
heffen of te verminderen. 
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3 De verwachte duurtijd van de positieve actie. De positieve actie-
maatregel moet tijdelijk zijn en moet worden ingetrokken wanneer 
de nagestreefde doelstelling is gerealiseerd en ten laatste na  
een periode van 3 jaren.

4 Het positieve actieplan dient te beantwoorden aan een evenredig-
heidstoets. Dit betekent dat de maatregelen passend en nood- 
zakelijk moeten zijn ten aanzien van de nagestreefde doelstelling.

5  De garantie dat de positieve actiemaatregel de rechten van anderen 
niet nodeloos inperken.

 
B. De goedkeuring van het positieve actieplan 
U kunt enkel een goedkeuring van het positieve actieplan vragen  
als u het vastlegt in een collectieve arbeidsovereenkomst of  
een toetredingsakte.

U legt dan het positieve actieplan ter goedkeuring voor aan de minister 
van Werk. Die gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan, alsook of de 
positieve actie wel degelijk betrekking heeft op één van de beschermde 
criteria.

In geval het positieve actieplan wordt goedgekeurd, dient het be- 
schouwd te worden als conform met wat wordt voorzien door  
de antidiscriminatiewetgeving.

De beslissing wordt ter kennis van de werkgever gebracht binnen 
een termijn van twee maanden vanaf de datum van registratie van 
de collectieve arbeidsovereenkomst of vanaf de datum van de ont-
vankelijkheidsverklaring van de toetredingsakte tot bepaling van de 
voorwaarden inzake positieve acties. Bij ontstentenis van kennisgeving 

binnen de voorgeschreven termijn wordt het positieve actieplan als 
goedgekeurd beschouwd.

C. De opmaakprocedure voor de toetredingsakte: 
vier stappen

1 De werkgever moet het ontwerp van toetredingsakte ter kennis 
brengen van alle werknemers.

2 De werkgever houdt gedurende een termijn van 15 dagen die ingaat 
op de dag van overhandiging van het ontwerp van toetredingsakte 
aan de werknemers, een register ter beschikking van de werknemers 
waarin ze hun opmerkingen individueel kunnen optekenen. 
Binnen diezelfde termijn kunnen de werknemers hun opmerkingen 
ook via naar behoren ondertekende brief meedelen aan het Toezicht 
op de Sociale Wetten. Hun naam mag noch worden meegedeeld, 
noch worden onthuld.

3 Na afloop van deze termijn stuurt de werkgever het register ter 
inzage naar hoger vermelde ambtenaar die hem de ontvangst 
daarvan onmiddellijk bevestigt.
■■ Indien hem geen enkele opmerking van de werknemers werd  

meegedeeld en het register geen enkele opmerking bevat, wordt  
de opmaakprocedure geacht te zijn afgelopen op de 15e dag 
volgend op deze van de overhandiging van het ontwerp van toe- 
tredingsakte aan de werknemers.

■■ Indien hem opmerkingen van de werknemers werden mee-
gedeeld of indien het register opmerkingen van de werknemers 
bevat, deelt hij deze binnen de 4 dagen mee aan de werkgever 
die ze aan de werknemers meedeelt. De ambtenaar probeert  
de uiteenlopende standpunten binnen een termijn van 30 dagen 
te verzoenen.
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■■ Indien hij erin slaagt, wordt de opmaakprocedure van de toe-
tredingsakte afgesloten op de 8e dag volgend op deze van  
de verzoening. 
Indien hij er niet in slaagt, stuurt deze ambtenaar onmiddellijk  
een afschrift van het proces-verbaal van niet-verzoening naar  
de voorzitter van het bevoegde paritaire comité.
■■ Het paritaire comité onderneemt een laatste verzoenings-

poging op zijn eerstvolgende vergadering.
■■ Indien het daarin niet slaagt, wordt het geschil door het 

paritair comité beslecht. Zijn beslissing is enkel geldig 
wanneer zij ten minste 75 % van de stemmen door ieder 
der partijen uitgebracht, heeft bekomen.

■■ Indien het paritaire orgaan voor een bepaalde activiteits-
tak niet werkt, dan maakt de ambtenaar de zaak aanhan- 
gig bij de Nationale Arbeidsraad. De Nationale Arbeids-
raad duidt het paritaire comité waaronder werkgevers 
met een gelijkaardige activiteit vallen, aan om zich over 
het geschil uit te spreken.

■■ De beslissing van het paritaire comité wordt binnen  
de 8 dagen na de uitspraak door de secretaris aan de werk- 
gever ter kennis gebracht.

4 De toetredingsakte dient te worden neergelegd bij de griffie van  
de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. De griffie gaat na of de toetredingsakte is opgesteld  
overeenkomstig het verplichte model en of de in de preambule  
van dat model bedoelde gegevens correct zijn ingevuld. Indien  
dit het geval is, wordt de toetredingsakte ontvankelijk verklaard.

Kritische bemerking

U kon hierboven al lezen dat de antidiscriminatiewetgeving zelf de werk-
gevers geen vrij spel geeft. Het is de uitvoerende macht die bij konin- 
klijk besluit moet bepalen wanneer positieve actie mag en wanneer  
het niet mag. 

De reden blijkt duidelijk uit de parlementaire voorbereiding van de anti- 
discriminatiewet. Er moet een duidelijke ongelijkheid bestaan. Dat vergt 
een algemeen zicht op de arbeidsmarkt, een perspectief dat de situatie 
binnen één specifieke onderneming overstijgt.4

De voorwaarden die het koninklijk besluit van 11 februari 2019 oplegt, 
lijken toch vooral vormvoorwaarden te zijn. Het is trouwens voldoende 
dat de ongelijkheid zich enkel voordoet op het niveau van de onder-
neming. Bovendien geeft het koninklijk besluit van 11 februari 2019  
de ondernemingen vrij spel. Een onderneming kan opteren voor de  
invoering via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredings- 
akte, maar is daartoe niet verplicht. Die verplichting geldt enkel voor  
wie de goedkeuring wilt bekomen van de minister van werk.

Dit doet de vraag rijzen of de regering de bevoegdheidsdelegatie  
door de wetgever wel heeft gerespecteerd. De wetgever delegeerde  
de bevoegdheid om situaties te bepalen waarin positieve actie kan  
en om de voorwaarden vast te leggen. Het koninklijk besluit van  
11 februari 2019 bepaalt geen concrete situaties. De (vorm)voor- 
waarden die het koninklijk besluit van 11 februari 2019 vastlegt, gelden 
bovendien enkel voor wie een optionele rulingaanvraag indient.
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Dat zou betekenen dat de rechter het koninklijk besluit van 11 februari 
2019 (gedeeltelijk) buiten toepassing moet laten op grond van  
artikel 159 van de Grondwet. Deze exceptie van onwettigheid kan in  
elk hangend geschil worden opgeworpen.5

Yves Stox
Senior Legal Counsel

1 Art. 10, §1 antidiscriminatiewet; art. 16, §1 genderwet; art. 10, §1 antiracismewet.

2 Art. 4 kb positieve actie.

3 Art. 9 kb positieve actie.

4 Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2722/001, 23.

5 Zie J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Brugge, die Keure, 2011, XXV, 777 blz.; K. LEUS en B. MARTEL, “De wettigheidscontrole van artikel 159 

 van de Grondwet. Procedurele benadering – de toepassing van artikel 159 G.W. als exceptie” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 

 van de Grondwet in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2010, 1-82.
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Ontwerp van IPA 2019-2020: geen unaniem 
akkoord binnen de Groep van Tien. Wat nu? 

In het januarinummer las u reeds dat de Centrale Raad voor het 
bedrijfsleven (CRB) zijn verslag had uitgebracht waarin de beschikbare 
marge voor de loonontwikkeling werd vastgelegd op 0,8 %. De vak-
bonden konden zich hier niet in vinden, stapten uit het overleg en 
organiseerden op 13 februari 2019 een nationale staking. 

Hierna kwam de Groep van Tien opnieuw samen en werden de onder-
handelingen heropgestart. Tijdens hun eerste bijeenkomst verzochten 
de sociale partners de CRB de maximale marge opnieuw te berekenen. 
Rekening houdend met enkele gewijzigde omstandigheden werd  
de maximale marge verhoogd tot 1,1 %.

Op basis van dit verhoogde percentage werden de onderhandelingen 
hervat en werd er een ontwerpakkoord afgesloten dat de verschillende 
federaties aan hun achterban hebben voorgelegd ter goedkeuring.  
De werkgeversfederaties, het ACV en het ACLVB keurden het loon- 
akkoord goed. Het ABVV heeft het akkoord echter verworpen. 

Hieronder geven wij u mee welke onderwerpen zijn opgenomen in  
het loonakkoord en wat er gebeurt nu dit akkoord niet is goedgekeurd 
door de volledige Groep van Tien.

Loonnorm

Net zoals voor de periode 2017-2018 ligt de maximale marge voor  
de loonkostontwikkeling voor de komende 2 jaar (2019-2020) vast op  
1,1 %. Deze loonmarge kan zowel op sector- als op ondernemingsvlak 
ingevuld worden. 

Vooraleer u als werkgever echter zelf aan de slag gaat, is het raad- 
zaam af te wachten of uw PC hierover CAO’s zal afsluiten. Nu al  
loonsverhogingen of andere voordelen toekennen zou immers tot ge- 
volg kunnen hebben dat u ook de voordelen van de sector zult moeten 
toekennen (bovenop de door u gekozen voordelen). Bovendien riskeert 
u indien u vervolgens de loonnorm overschrijdt ook nog een sanctie. 

Actualiteit
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Via onze sectorale documentatie houden wij u uiteraard stipt op  
de hoogte van de invulling die uw sector aan de loonmarge zal geven. 

Tot slot, merken wij nog op dat baremaverhogingen op basis van  
anciënniteit en indexverhogingen wel gegarandeerd blijven. Ook be- 
paalde loonsverhogingen (bv. toekenning van een innovatiepremie) 
bovenop de loonnorm kunnen nog worden toegekend. Indien u hier- 
over meer informatie wenst, verwijzen wij naar het memento van de 
werkgever van december 2016 (De grenzen van de loonnorm ver- 
legd?), of kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst,  
legalpartners@partena.be.

Om u een idee te geven waar u zich aan kan verwachten, geven we 
u hieronder een aantal concrete sectorale voorbeelden mee met 
betrekking tot de invulling van de loonnorm voor de periode 2017-2018.

1 PC 124 – Arbeiders van het bouwbedrijf 
De sociale partners hebben de loonmarge van 1,1 % volledig ingevuld 
door een verhoging van de minimumlonen en de effectieve lonen:

Cat. I Cat. I A Cat. II Cat. II A Cat. III Cat. IV

+ 0,150 + 0,157 + 0,160 + 0,168 + 0,170 + 0,180

2 PC 200 – Aanvullend paritair comité voor de bedienden 
Stijging van de sectorale minimumloonschalen en de reële bruto 
maandlonen met 1,1 % vanaf 01.10.2017.  

Deze verhoging is niet van toepassing op de bedienden die in  
de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve  
loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht krijgen  
die gelijkwaardig zijn.  
Deze loonsverhogingen en/of voordelen in koopkracht (van welke 
aard ook) worden per bediende aangerekend voor hun totale kost 
op de loonkost (bruto + patronale RSZ) van de hiervoor vermelde 
verhoging van de reële maandlonen. De procedure tot omzetting 
verschilt naar gelang het gaat om een onderneming met of zonder 
syndicale delegatie.

3 PC 311 – Arbeiders en bedienden van de grote klein- 
handelszaken 
Vanaf 1 juli 2017 stijgen het gemiddeld minimum maandinkomen,  
de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen
■■ met 25 EUR bruto/maand voor de bedienden;
■■ met 0,1648 EUR bruto/uur voor de arbeiders.

In december 2017 ontvingen de voltijdse werknemers in dienst  
op 30 november 2017 een éénmalige premie van 70 EUR bruto.  
Deze premie werd samen met de eindejaarspremie betaald.

Minimumloon 

Op 01 juli 2019 stijgen de minimumlonen (opgenomen in CAO nr. 43) 
met 1,1 % of 10 cent/uur. Dit is de eerste aanpassing sinds 2008. 
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De huidige minimumlonen bedragen:

18 jaar  
en ouder

19 jaar  
+ 6 maanden dienst

20 jaar  
+ 12 maanden dienst

1.593,81 EUR 1.636,10 EUR 1.654,90 EUR

 
Dit is veel minder dan hetgeen de vakbonden voor ogen hadden, zo 
ijvert het ABVV voor een minimumloon van 14 EUR bruto/uur of 2.300 
EURO bruto/maand. De beperkte stijging van de minimumlonen is dan 
ook één van de redenen waarom het ABVV het IPA niet goedkeurde.

De stijging met 1,1 % op 1 juli 2019 is echter slechts een eerste stap in  
het kader van de verhoging van de minimumlonen. Er wordt ook een 
werkgroep opgericht met als taak om tegen 30.09.2019 voorstellen  
te formuleren voor een aanzienlijke verhoging van het GGMMI.  
Hierbij moeten alle legale, fiscale en parafiscale elementen in rekening 
worden gebracht en moeten kostenverhogingen zoveel als mogelijk 
vermeden worden voor de werkgevers in de betrokken sectoren.

Tussenkomst openbaar vervoer

De sociale partners willen de keuze voor openbaar vervoer en alternatieve 
vervoersvormen aanmoedigen door de CAO nr. 19 octies aan te passen:

■■ Vanaf 1 juli 2019 stijgt de tussenkomst van de werkgever in  
het gemeenschappelijk openbaar vervoer van 64 naar 70 %; 
 
 
 

■■ Een jaartje later, vanaf 1 juli 2020, wordt de minimumafstand van 
5 km afgeschaft. Werknemers zullen vanaf dan onmiddellijk recht 
hebben op een tussenkomst van hun werkgever ongeacht de 
afstand naar hun werkplaats.

Daarnaast bevelen de sociale partners ook aan om gebruik te maken 
van een fietsvergoeding.

Details per sector vindt u terug in onze sectorale documentatie in  
het document ‘reiskosten’.

Vrijwillige overuren

Op basis van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wend- 
baar werk werd een nieuw stelsel van overschrijding van de grenzen 
van de arbeidstijd ingevoerd: de vrijwillige overuren. De werknemer die 
dat wenst kan voortaan maximum 100 overuren/kalenderjaar presteren 
(een sector-cao kan dit plafond zelfs optrekken tot 360 u).

Na goedkeuring van het IPA zal het aantal vrijwillige overuren 
stijgen van 100 naar 120 uur.

Vrijwillige overuren kunnen enkel worden gepresteerd wanneer  
de werkgever dit heeft voorgesteld en de werknemer zijn schriftelijk 
akkoord heeft gegeven. 

Die overuren moeten niet noodzakelijk gerechtvaardigd worden door 
een buitengewone vermeerdering van werk of door een onvoorziene 
noodzaak; ze moeten ook niet beantwoorden aan een specifieke moti-
vering. Wel moeten steeds de grenzen van 11 uur/dag en 50 uur/week 
gerespecteerd worden. 
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Ontslagpakket  
(art. 39ter arbeidsovereenkomstenwet)

De sociale partners nemen zich voor om tegen 30 september 2019  
een interprofessionele regeling uit te werken met betrekking tot  
de invulling van een deel van de ontslagvergoeding. 

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt 
beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens  
30 weken, of een opzeggingsvergoeding gelijk aan 30 weken loon, 
heeft recht op een ontslagpakket dat bestaat uit:

1 Outplacementmaatregelen voor 1/3e van het ontslagpakket en;
2  Een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding , voor 2/3e  

van het ontslagpakket.

SWT en landingsbanen

A. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(ex-brugpensioen)
De sociale partners grijpen terug naar hun kaderakkoord van  
18 december 2014.

Dit impliceert het volgende:

■■ SWT met 33 jaar beroepsverleden (+ 20 jaar nachtarbeid of ongeschikt- 
heid in de bouwsector of zwaar beroep): vanaf 59 jaar (tot 30.06.2021)  
en 60 jaar (vanaf 01.07.2021);

■■ SWT met 35 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep: vanaf 59 jaar 
(tot 30.06.2021) en 60 jaar (vanaf 01.07.2021);

■■ SWT met lange loopbaan: vanaf 59 jaar (tot 31.12.2020) en 60 jaar 
(vanaf 01.01.2021);

■■ SWT voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering: 
vanaf 58 jaar (tot 30.12.2019), 59 jaar (tot 30.12.2020), 60 jaar  
(vanaf 31.12.2020).

B. Tijdskrediet landingsbaan
In het kader van dit systeem kunnen werknemers van 55 jaar of ouder 
een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder maximumduur (tot  
aan de pensioenleeftijd) genieten op voorwaarde dat ze een loopbaan 
van minstens 25 jaar als loontrekkende werknemer en een anciënniteit 
van 24 maanden bij hun huidige werkgever rechtvaardigen. Om recht te 
hebben op onderbrekingsuitkeringen daarentegen moet de werknemer 
de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

Het IPA bepaalt dat 1/5 landingsbanen voor uitzonderingsregimes 
mogelijk blijven vanaf 55 jaar, halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar.

Verlengingen

Verschillende maatregelen die traditioneel gekoppeld zijn aan het IPA wor- 
den opnieuw verlengd voor de komende 2 jaar. Het gaat om drie clusters:

A. Maatregelen met een impact  
op het loonpakket van uw werknemer
1 Het systeem van de innovatiepremie; 

Met de innovatiepremie kan een werkgever een financiële ver-
goeding geven aan een werknemer die binnen het bedrijf een ver-
nieuwend idee heeft aangebracht. Die vergoeding is vrijgesteld van 
socialezekerheidsbijdragen en wordt niet belast.
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2 De financiering en verduurzaming van de overheidstegemoetkoming 
in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever in  
de kosten van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via 
een derde betalerovereenkomst).

B. Maatregelen die het einde van de arbeidsovereenkomst 
van uw werknemer beïnvloeden
1 De boete voor het niet-aanbieden van outplacement aan uw recht-

hebbende werknemers blijft behouden op 1.800 EUR; 
Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen 
die op kosten van een werkgever door een derde, de ‘dienstverlener’,  
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. Sinds januari 2014 bestaan er 2 aparte stelsels  
van outplacement:
■■ Algemene regeling van outplacement; 

Dit type van outplacement is van toepassing op alle werknemers 
die worden ontslagen vanaf 1 januari 2014 en recht hebben op  
een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggings- 
vergoeding die overeenstemt met de duur van een opzeggings- 
termijn van minstens 30 weken of het resterende gedeelte hiervan.

■■ Bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van 
minstens 45 jaar.

C. Maatregelen met betrekking tot risicogroepen
1 De werkgeversbijdrage van 0,10 % voor geleverde inspanningen 

ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen blijft 
behouden; 

2 Indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15 % voorziet bij  
risicogroepen, blijft de vrijstelling van startbaanverplichting 
behouden.

Welvaartsvastheid

Tot slot hebben de sociale partners nog een verdeling van de welvaarts- 
enveloppe uitgewerkt, waarbij er wordt gestreefd om de armoede- 
kloof verder te dichten en specifieke oplossingen te bieden voor  
bijzondere situaties van behartenswaardige gevallen, in het bijzonder  
de situatie van alleenstaande ouders. 

Geen unanieme goedkeuring  
binnen de Groep van Tien

Op 26 maart heeft het Federaal Comité van het ABVV het ontwerp van 
IPA 2019-2020 echter verworpen, waardoor er geen akkoord is binnen 
de Groep van Tien. 

Wanneer de sociale partners niet tot een akkoord komen binnen  
de twee maanden vanaf de datum van het verslag van de CRB neemt 
de regering over.

De regering zal de sociale partners voor overleg bijeenroepen en  
een bemiddelingsvoorstel doen. Wanneer de sociale partners vervolgens  
nog steeds geen akkoord bereiken, kan de federale regering de loon- 
norm vastleggen. Dit was ook al in 2016 het geval.  
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De vraag rijst echter of de huidige regering “in lopende zaken” de loon- 
norm kan vastleggen. Hierop bestaat er geen eenduidig antwoord.  
In het memento van de werkgever van januari 2019 behandelen wij 
deze vraag.

Wat is de huidige stand van zaken?

De regering zal het gedeelte met betrekking tot de loonnorm over-
nemen en vastleggen in een apart KB. 

De overige punten zullen dan worden teruggestuurd naar de sociale 
partners. De socialistische vakbond zou bereid zijn de verschillende 
deelakkoorden, met uitzondering van de stijging van de minimum- 
lonen, te ondertekenen. Op deze manier zal er toch nog een akkoord 
kunnen komen.

Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte wanneer wij over meer infor-
matie beschikken.

Leen Lafourt 
Legal Expert

Bron:  Interprofessioneel Akkoord 2019-2020
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Sociale Verkiezingen 2020: stand van zaken 

De sociale verkiezingen vinden elke 4 jaar plaats in ondernemingen die 
gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100 werknemers tewerkstellen en 
dit met het oog op het verkiezen van werknemersvertegenwoordigers 
voor respectievelijk een comité voor preventie en bescherming op  
het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR).

De laatste sociale verkiezingen vonden plaats in mei 2016, de volgende 
zullen dus in 2020 plaatsvinden.

Eind oktober 2018 heeft de Nationale Arbeidsraad advies nr. 2.103 uit- 
gebracht over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020.

Midden februari 2019 werd naar aanleiding van dit advies een wets-
voorstel over de organisatie van deze sociale verkiezingen ingediend  
in de Kamer (doc. 54 3546/001). 

De wijzigingen in dit wetsvoorstel hebben onder meer tot doel om te 
anticiperen op de referentieperiode voor de berekening van de drempel 
van tewerkgestelde werknemers (zie hieronder) en om de digitalisering 

van bepaalde stappen van het verkiezingsprocedure te omkaderen.  
Dit voorstel verandert strikt genomen niets aan het verloop van  
de procedure.

Datum sociale verkiezingen?

Het wetsvoorstel bepaalt dat de volgende sociale verkiezingen plaats-
vinden tijdens de periode van 11 mei tot 24 mei 2020.

Bedoelde ondernemingen?

In het kader van de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen 
moet de onderneming worden begrepen als ‘technische bedrijfs-
eenheid’ (T.B.E.) die een bepaalde economische en sociale zelf- 
standigheid heeft.

De economische zelfstandigheid veronderstelt dat er een bepaalde 
onafhankelijkheid bestaat van de zetel of afdeling ten opzichte van  
de onderneming, de juridische entiteit. 

Actualiteit
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De sociale zelfstandigheid wordt gekenmerkt door het feit dat een aan- 
tal werknemers gebonden is aan eenzelfde activiteit; er bestaat met 
andere woorden een bepaalde gemeenschap van mensen die verschilt 
van de andere eenheden. 

In geval van ‘twijfel’ hebben de sociale criteria de overhand op de eco-
nomische criteria.

Bijgevolg is de onderneming niet noodzakelijk hetzelfde als een onder-
neming in de betekenis van ‘juridische entiteit’.

De sociale verkiezingen kunnen echter op een ander niveau plaats-
vinden dan dat van de technische bedrijfseenheid. Dit is bijvoorbeeld 
het geval, tot het tegendeel wordt bewezen, wanneer meerdere juri-
dische entiteiten worden vermoed één TBE te vormen, indien bewezen 
kan worden:

■■ dat die juridische entiteiten ofwel deel uitmaken van eenzelfde 
economische groep of worden bestuurd door eenzelfde persoon 
of door personen die een onderlinge economische band hebben, 
ofwel eenzelfde activiteit hebben of activiteiten uitoefenen die op 
elkaar zijn afgestemd;

■■ dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang 
tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap 
van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen,  
een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk 
personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeids-
overeenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige 
bepalingen bevatten.

Berekening aantal tewerkgestelde werknemers?

Een CPBW en een OR moeten respectievelijk ingericht worden in onder-
nemingen die gedurende een referentieperiode gemiddeld ten minste 
50 of 100 werknemers in dienst hebben.

De wetgeving inzake sociale verkiezingen bepaalt dat bij het bepalen 
van het aantal tewerkgestelde werknemers dient rekening te worden 
gehouden met:

■■ enerzijds, de werknemers tewerkgesteld in de onderneming (werk- 
nemers met een arbeidsovereenkomst, werknemers met een leer- 
overeenkomst, personen die een beroepsopleiding in de onder-
neming volgen onder het toezicht van de instellingen van de Gemeen- 
schap die met de beroepsopleiding belast zijn, enz.) en dat zelfs 
indien ze afwezig zijn wegens (met name) ziekte of een ongeval;

■■ en anderzijds, de uitzendkrachten die ter beschikking werden ge- 
steld van de (gebruikende) onderneming, op voorwaarde evenwel 
dat ze geen vaste werknemers vervangen waarvan de uitvoering  
van de arbeidsovereenkomst geschorst is.

Let op! Worden niet als werknemers ‘bij hun werkgever’ beschouwd: 

■■ werknemers met een vervangingsovereenkomst die werd gesloten  
overeenkomstig de bepalingen van artikel 11ter van de Arbeids-
overeenkomstenwet van 3 juli 1978;

■■ uitzendkrachten. 
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Op basis van het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel wordt de bere-
kening uitgevoerd over de volgende referentieperiode: 

■■ van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 voor de berekening 
van het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld in de onder-
neming; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen in  
elke periode die begint op de datum van indiensttreding en eindigt 
op de datum van uitdiensttreding die voor elke werknemer in  
het Dimona-systeem wordt meegedeeld tijdens deze referentie-
periode, gedeeld door 365 (indien het werkelijke werkrooster  
een werknemer niet 3/4 bedraagt van het rooster dat hij zou hebben  
gewerkt als hij voltijds had gewerkt, wordt het totale aantal kalender-
dagen gedeeld door 2);

■■ van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019 voor de berekening  
van het gemiddelde aantal uitzendkrachten die ter beschikking van  
de onderneming (gebruiker) worden gesteld; in de praktijk wordt  
het totale aantal kalenderdagen gedurende welke elke uitzend- 
kracht (die niet in de plaats komt van een vaste werknemer van  
wie de arbeidsovereenkomst is geschorst) tijdens referentieperiode 
is ingeschreven in het “personeelsregister voor uitzendkrachten” 
(bij te houden door de gebruikende onderneming) gedeeld door 
92 (indien het werkelijke werkrooster van een uitzendkracht niet 3/4 
bedraagt van de tijd die hij zou hebben gewerkt indien hij voltijds 
zou werken, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2).  
 
 

Kalender (voor)verkiezingsprocedure?

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldatums: 

■■ dag X: de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum  
van de verkiezingen aankondigt;

■■ dag Y: verkiezingsdag.

De dagen X en Y bakenen de etappes af die gedurende de procedure 
doorlopen moeten worden. Die etappes zijn:

■■ van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure  
(= voorverkiezingsprocedure);

■■ dag X (tussen 11 en 24 februari 2020): aanplakking van het bericht 
dat de verkiezingsdatum aankondigt;

■■ van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
■■ dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020): verkiezingen;
■■ na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van 

de OR en/of van het CPBW

De procedure duurt 150 dagen.

Wordt dus vervolgd…

Cathérine Mairy 
Legal Expert
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