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 “Corona-ouderschapsverlof”
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Telethuiswerk

Beslissing Nationale Veiligheidsraad 24 april 2020:

• Vanaf 4 mei 2020: bedrijven mogen opnieuw openen

 Telewerk blijft de norm

 Indien geen telewerk mogelijk: ‘social distancing’

 Indien ‘social distancing’ (bijv. d.m.v. schermen, enz.) niet mogelijk: dragen van 
mondmaskers (voorzien door WG)

 Algemene gids van goede praktijken voor een geleidelijke herstart (cf. III. –
Welzijn op het werk)

 Basis voor het sluiten van sectorale akkoorden

• Vanaf 11 mei 2020: alle winkels mogen heropenen (mits social distancing!) – geen
contactberoepen (bijv. kapper)

Min. 1,5 m
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Telethuiswerk

1. Kwalificatie als occasioneel telewerk (FOD WASO)

• Afspraken op pragmatische wijze (bijv. per e-mail)

2. Indexering thuiswerkvergoeding (vrij van RSZ-bijdragen)

• 126,94 EUR per maand (vóór 1 april 2020)

• 129,48 EUR per maand (vanaf 1 april 2020)

3. Arbeidsongevallenverzekering

• Binnen toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet (neem contact met verzekeraar!)

• Vermoeden arbeidsongeval indien overkomen thuis tijdens normale arbeidsuren

• Eveneens onder toepassingsgebied: 

• Traject woonplaats – plaats waar WN maaltijden koopt en/of eet

• Traject woonplaats – school of opvangplaats kinderen
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Impact tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (TW) op andere rechten?

1. Jaarlijkse vakantie

• Neen: gelijkstelling met tijdelijke werkloosheid met arbeidsdagen

• Periode: 1 februari 2020 t.e.m. 30 juni 2020

• KB nog vereist

2. Pensioen

• Wettelijk pensioen: geen impact

• Aanvullende pensioenen: verklaring Assuralia – nog veel onduidelijkheid

 Pensioenfonds: pensioenreglement verifiëren
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Impact tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (TW) op andere rechten?

3. Opzeggingstermijn

• Geen impact:

 Reeds gegeven ontslag voor TW: opzeggingstermijn loopt verder

 Ontslag/opzegging tijdens TW: gewone regels inzake ontslag/opzegging blijven
van toepassing

4. Feestdagen

• Volledige TW: feestdagenloon ten laste van WG voor feestdagen gelegen in een
periode van 14 dagen volgend op aanvang TW

• Gedeeltelijke TW: 

 Feestdagenlooon voor feestdagen tijdens (voorziene) activiteitsdagen blijven ten
laste van WG

 Dagen TW: feestdagenloon ten laste van WG voor feestdagen gelegen binnen
14 dagen na aanvang periode van TW
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Impact tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (TW) op andere rechten?

5. Bonus CAO nr. 90

• Geen standaard gelijkstelling TW met arbeidsdagen

 Ofwel gelijkgesteld in bonusplan: geen impact

 Ofwel geen gelijkstelling in bonusplan: pro rata bonus (indien de doelstellingen
behaald worden)

• Wijziging van te bereiken doelstellingen of niveaus mogelijk indien niet langer 
haalbaar?

 Mogelijk mits naleving formaliteiten

 Enkel voor de toekomst – niet voor een referteperiode die reeds verstreken is of 
aan de gang is
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Impact tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (TW) op andere rechten?

6. Maaltijdcheques

• Principe: vrijgesteld van RSZ-bijdragen indien effectieve arbeidsprestaties

• Toepassing op huidige coronasituatie: 

 Telewerk = effectieve arbeidsprestaties: vrijgesteld van RSZ-bijdragen

 Dagen TW ≠ effectieve arbeidsprestaties: RSZ-bijdragen verschuldigd (op 
werkgeversaandeel)
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Aanvullende vergoeding werkloosheid: aangepaste interpretatie RSZ

Maximum: « wat de werknemer netto ontvangen zou hebben indien hij had gewerkt »

• Referentiebedrag (‘normaal’ loon indien gewerkt): 

 Loon waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn (bv. geen maaltijdcheques)

 Indien variabel loon: gemiddelde van de « voorbije maanden »

• Rekening houden met werkloosheidsuitkering + 5,63 EUR/dag (RVA) + 
aanvullende vergoeding ten laste van FBZ

• Uitgangspunt: bruto belastbare bedragen (want andere bedrijfsvoorheffingen)

• Alle werknemers van dezelfde categorie gelijk behandelen:

 Bepaald % nettoloon

 Forfaitair bedrag (grens: WN met laagste lonen mogen netto niet meer
verdienen)

Gedoogbeleid: indien aanvulling maand maart te hoog: compensatie (verlaging) in de 
volgende maanden toegestaan
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Aanvullende vergoeding werkloosheid: aangepaste interpretatie RSZ

Maximum: « wat de werknemer netto ontvangen zou hebben indien hij had gewerkt »

• Rekenvoorbeeld:

Brutoloon van 4,000 EUR per maand; belastbaar loon (-13,07%) = 3,477.20 EUR

De WN is één maand tijdelijk werkloos en ontvangt alvast:

• Werkloosheidsuitkering: 1,928.33 EUR (70% x 2,754.76 EUR)

• RVA-supplement: 146.38 EUR (5,63 EUR/dag x 26 dagen)

• Aanvullende vergoeding FBZ: 52.00 EUR (2 EUR/dag x 26 dagen)

TOTAAL: 2,126.71 EUR 

Maximale aanvullende vergoeding: 1,350.49 EUR (3,477.20 - 2,126.71)

 Nog te verminderen met bedrijfsvoorheffing t.b.v. 26,75 %
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Afwijking van de arbeidsduurregeling op grond van een “voorkomend of 
dreigend ongeval”

• Coronacrisis en de regeringsmaatregelen = « voorkomend of dreigend ongeval » 
volgens de FOD WASO

→ De Arbeidswet van 16 maart 1971 voorziet afwijkingen op een heel aantal
regels m.b.t. arbeidsduur in dit kader

• Doel organisatorische maatregelen: om het hoofd te bieden aan de directe gevolgen
van de pandemie of om te voldoen aan de daaruit voortvloeiende directe eisen

• Feitenkwestie: beoordeling geval per geval

– Wordt bijv. aanvaard: absenteïsme op een afdeling intensieve zorgen of in kleinere
ploegen werken om social distancing te bewaren

– Niet aanvaard: loutere toename van werk
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Afwijking van de arbeidsduurregeling op grond van een “voorkomend of 
dreigend ongeval”

Normale omstandigheden Afwijking coronacrisis: « voorkomend of dreigend
ongeval » (art. 26,§1, 1° Arbeidswet)

Principe: Naleving arbeidsduur en uurroosters

In geval van afwijking/niet-naleving:

 Inhaalrust

 Overloon (boven 9u/dag – 40u/week of een
andere grens vastgelegd bij CAO)

 Wijziging arbeidsregelement (procedure volgen
– opmerkingen van werknemers of hun
vertegenwoordigers gedurende 15 dagen)

 Voorafgaande toelating van Toezicht op de
Sociale Wetten

Afwijking arbeidsduur en uurroosters mogelijk, met
minimum aan formaliteiten (maar desgevallend
overloon verschuldigd!)

 Geen inhaalrust

 Overloon: meer dan 9 uur per dag of 40 uur per
week (of een andere grens vastgelegd bij CAO)

 Geen wijziging van het arbeidsreglement

 Geen voorafgaande toelating van Toezicht op de
Sociale Wetten (maar kennisgeving binnen 3
werkdagen volgend op het presteren van de
overuren)

Nachtarbeid en zondagarbeid ook mogelijk om het
hoofd te bieden aan een voorkomend of dreigend
ongeval (art. 25bis en art. 12 Arbeidswet)
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Sociale verkiezingen en de werking van de huidige sociale overlegorganen

• Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen voor het 
jaar 2020: gestemd op 23 april 2020

• Wachten op publicatie in Belgisch Staatsblad

• Inhoud:

 Omzetting advies Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020

 Procedure sociale verkiezingen opgeschort vanaf dag X+36 (= de dag na de 
laatste nuttige dag voor de indiening van de kandidatenlijsten)

 Datum hervatting procedure wordt bepaald bij KB, op advies van NAR

 Datum sociale verkiezingen wordt bepaald bij KB, op advies van NAR

o Voorstel NAR: tussen 16 en 29 november 2020 (onder voorbehoud van hoe 
de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert)

 De bestaande overlegorganen blijven verder functioneren tot de installatiedatum 
van de nieuwe organen verkozen tijdens de uitgestelde verkiezingen
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I. Updates inzake eerder genomen maatregelen

Sociale verkiezingen en de werking van de huidige sociale overlegorganen

• Inhoud:

 Omzetting advies Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020

 De bijzondere ontslagbescherming blijft gelden tijdens periode van opschorting, 
voor alle kandidaten voor SV 2020 en voor alle niet-verkozenen en leden van de 
bestaande overlegorganen (SV 2016) (onder voorbehoud van 2 afwijkingen)

 Retroactieve werking vanaf 17 maart 2020



II. Recent 
goedgekeurde 
maatregelen
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Onderscheid sectoren

Kritieke sectoren

• Cf. Bijlage bij MB 23 maart 2020: « cruciale sectoren en essentiële diensten »?

– Voedingsindustrie

– Scheikundige nijverheid

– Havenbedrijf

– Warenhuizen

– …

Onderscheid met vitale sectoren?

• Bijv. Tuin-, land- en bosbouw?

• Onderscheid op dit ogenblik nog niet helemaal duidelijk
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Socio-economische maatregel Wie? Periode?

Versoepeling verbod terbeschikkingstelling 
van werknemers

Alle WG’s kunnen ter 
beschikking stellen aan 

kritieke sectoren
Vanaf 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020

120 bijkomende vrijwillige overuren Kritieke sectoren Vanaf 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur Kritieke sectoren Gedurende 3 maanden vanaf bekendmaking KB

Studentenarbeid tijdens 2e kwartaal (bovenop
475 uren)

Kritieke sectoren (zoals 
voedingssector) Vanaf 1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020

Combinatie 75% van (dagelijkse) 
werkloosheiduitkering & loon

Vitale sectoren: Land-, tuin-
en bosbouw (PC 144, PC 

145, PC 146) + 
uitzendarbeid in deze 

sectoren (PC 322)

/

Schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking, 
met mogelijkheid tot bijwerken bij de eigen
werkgever

Vitale sectoren (eigen 
werkgever) Maximum april en mei, verlengbaar met 1 maand

Schorsing tijdskrediet/loopbaanonderbreking, 
met mogelijkheid tot bijwerken bij andere
werkgever

Vitale sectoren (andere 
werkgever) Maximum april en mei, verlengbaar met 1 maand

Bevriezen degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkering/inschakelingsperiode 
in de werkloosheid (eenmalig n.a.v. 
coronacrisis)

Alle volledig werklozen (incl. 
werkloze artiesten) Gedurende 3 maanden 

Inschakelen asielzoekers (verzoek ten laatste 
geregistreerd op 18/03/2020) Alle WG’s /
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Versoepeling van het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers (TBS)

Principe: Principieel verbod op TBS Versoepeling principieel verbod TBS

Voor wie?: WG mag zijn WN ter beschikking stellen in kritieke sectoren tussen 1 april 2020 en 
30 juni 2020

Voorwaarden: 

– WN moet reeds in dienst zijn bij huidige WG voor 10 april 2020 

– Gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling lonen, vergoedingen, voordelen en 
sociale bijdragen

– Gebruiker is verantwoordelijk voor toepassing van de reglementering die gelden op de 
plaats van het werk (o.a. inzake arbeidsduur, veiligheid en gezondheid)

Formaliteiten:

– Akkoord mbt voorwaarden en duur TBS ondertekend door de drie partijen (tenzij
stilzwijgend akkoord) 

– Geen akkoord met vakbond of sociale inspectie vereist
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Vrijwillige overuren

Principe: 120 bijkomende vrijwillige overuren in het 2de kwartaal

Voor wie?: WG uit kritieke sectoren

Concreet: tijdens het 2de kwartaal:

– 120 overuren worden vrijgesteld van belastingen en RSZ

– 120 overuren geeft geen aanleiding tot overloontoeslag noch inhaalrust

– 120 overuren niet meegerekend voor berekening gemiddelde arbeidsduur en naleving
van interne grens

Formaliteiten: Geen formaliteiten met uitzondering van uitdrukkelijke toestemming WN

Tot wanneer? : 1 april 2020 – 30 juni 2020
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

Principe: Versoepeling opeenvolgende AOK van bepaalde duur (geen herkwalificatie)

Voor wie?: WG uit kritieke sectoren

Voorwaarden: AOK moet minstens voor 7 dagen afgesloten worden

Tot wanneer?: Gedurende periode van 3 maanden vanaf bekendmaking KB
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

Studentenarbeid tijdens de coronacrisis

Principe: Max. studentenarbeid per jaar bedraagt 475 uren            Max. studentenarbeid per 
jaar bedraagt 475 uren + uren gepresteerd tijdens 2de kwartaal

Concreet:

– Solidariteitsbijdrage (geen normale bijdragen)

– Student@work: attesten nog niet aangepast – onlineteller verwacht eind april te zijn
aangepast

Voor wie?: WG uit kritieke sectoren (vb: WG uit sector van de grootdistributie of 
voedingssector)

Tot wanneer?: 1 april 2020 – 30 juni 2020 
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II. Recent goedgekeurde maatregelen

“Corona-ouderschapsverlof”

Principe: ouderschapsverlof voor deze ‘lockdown’periode

Concreet: 

– WN minstens 1 maand in dienst bij WG

– Eenvoudige procedure – enige beperking: enkel 1/2 of 4/5 gaan werken

– Akkoord WG vereist

– Geen impact op huidig saldo van ouderschapsverlof

Voor wie?: Alle ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar (kind met handicap: 21 jaar)

Periode?: 1 mei 2020 – 30 juni 2020



III. Het bedrijfsleven
na de quarantaine en

relance
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Welzijn op het werk

Beslissing Nationale Veiligheidsraad 24 april
2020:

• Vanaf 4 mei 2020: bedrijven mogen
opnieuw openen

 Telewerk blijft de norm

 Indien geen telewerk mogelijk: ‘social 
distancing’

 Indien ‘social distancing’ niet mogelijk: 
dragen van mondmaskers (voorzien
door WG)

 Algemene gids van goede praktijken
voor een geleidelijke herstart
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Welzijn op het werk (vervolg)

STAP 1 – Voorafgaande maatregelen.

• Maak maximaal gebruik van het sociaal overleg

• Doe een beroep op de beschikbare experten intern en extern

• Heropstartplan - Heldere informatie en communicatie ten aanzien van werknemers
maar ook ten aanzien van externen (klanten, leveranciers, freelancers, kuisploeg…)

• Corona-coördinator of werkgroep

– Algemene gids – aanknopingspunten



© 2020 Kratos Law, a Belgian CVBA/SCRL. All rights reserved. 27

III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Welzijn op het werk (vervolg)

STAP 2 – Van en naar het werk

• Wie ziek is, blijft thuis

• Voor je vertrekt;

• Vervoer (fiets, auto, openbaar vervoer)

• Aankomst op het werk
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Welzijn op het werk (vervolg)

STAP 3 – Op het werk.

• Zeep, desinfecterende gel, zakdoekjes

• Zoveel mogelijk social distancing toepassen (1,5 m) op de werkposten: 
markeringen, afbakening van zones, tussenwanden… 

Min. 1,5 m
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Welzijn op het werk (vervolg)

STAP 3 – Op het werk (vervolg)

• Reiniging van werkplekken en arbeidsmiddelen (bureaus, handvaten, liftknoppen,
veiligheidsbadges ..) – instructies aan de kuisploeg!

• Ventilatie en verluchting

• Voldoende recipiënten (vuilbakken)

• Collectieve beschermingsmiddelen primeren op de 

individuele bescherming
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Graduele wedertewerkstelling en discriminatie

Criteria voor beslissing wie terug tewerk te stellen?

• Neen - beslissing van de WG

• Wet voorziet geen mogelijkheid/procedure om zich tegen beslissing te verzetten

Géén discriminatie!

o Leeftijd

o Ziekteverleden

o Lidmaatschap van een vakbond of andere organisatie
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Graduele wedertewerkstelling en motivering (CAO 90)

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen?

Voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van
ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van
objectieve criteria.

Collectieve doelstelling: bijvoorbeeld: het bereiken van een bepaald omzetcijfer tijdens
een zekere periode, een bepaald kostenbedrag niet overschrijden, enz.
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Graduele wedertewerkstelling en motivering (CAO 90)

Hoe een bonusplan invoeren op basis van CAO 90?

- Vakbondsafvaardiging: cao.

- Geen vakbondsafvaardiging: toetredingsakte.

Referentieperiode met betrekking tot de verwezenlijking van de collectieve
doelstellingen

Ten minste 3 maanden (de doelstelling moet worden beoordeeld op basis van de
volledige referentieperiode)

Retroactieve toepassing van het plan in de onderneming: max. 1/3 van de
referentieperiode, te rekenen vanaf de neerlegging van het plan
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Graduele wedertewerkstelling en motivering (CAO 90)

Fiscale en parafiscale behandeling?

Sociale zekerheid

- Uitgesloten uit het socialezekerheidsrechtelijk loonbegrip ten belope van maximaal
3,413 EUR (geplafonneerd bedrag 1 januari 2020).

- Bijzondere werkgeversbijdrage van 33% op het geplafonneerd bedrag

- De werknemer moet een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het geplafonneerd
bedrag betalen.

Fiscale behandeling

- Niet onderworpen aan personenbelasting ten belope van 2,968 EUR (geplafonneerd
bedrag voor inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021), op voorwaarde dat een bijzonder
werkgeversbijdrage van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07% werd betaald.
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Graduele wedertewerkstelling en motivering: andere mogelijkheden?

Mogelijkheden inzake alternatieve verloning met een gunstige fiscale en

parafiscale behandeling:

• Maaltijdcheques / Ecocheques / Sportcheques

• Multimedia-apparaten

• Cafetariaplan

• …
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

(Collectieve) vakantie

Mogelijk om dit te verplaatsen?

• Binnen paritair comité

 Analyse sectorale bepalingen

• Op ondernemingsniveau (ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging/werknemers)

 Zelfde procedure volgen als bij invoering (overleg!)
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Van thuis uit werken

Achtergrondcijfers

Recente studie van BDO en HR Square (>1.000 werknemers)

• Vóór coronacrisis: 60% werkte bijna nooit thuis

• Grote bereidheid tot telewerk: 90% van de WN’s: 1 à 3 dagen per week thuiswerk

• Voltijds thuiswerk/geen thuiswerk: minder aantrekkelijk

• Voordelen werkgever?

– Productiviteitswinst

– Besparing van kosten (bijv. verplaatsingskosten, bureaukosten)

• Probleem: helft bedrijven heeft geen beleid rond telewerk
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Structureel telewerk (CAO nr. 85)

Wat is het?

“een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van
informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op
de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis
en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd”

• “Buiten de bedrijfslocatie”: thuis, maar ook iedere andere plaats buiten de bedrijfsterreinen

• Niet:

– Werken vanuit een ‘satellietkantoor’

– Mobiele werknemers (handelsvertegenwoordigers, medisch afgevaardigden, …)

• Vorm van thuisarbeid (art. 119.1 en 119.2 Arbeidsovereenkomstenwet)

 Geen toepassing van regels arbeidstijden, zondagsrust, nachtarbeid, …

Principe van vrijwilligheid: geen verplichting voor WN of WG



© 2020 Kratos Law, a Belgian CVBA/SCRL. All rights reserved. 38

III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Structureel telewerk (CAO nr. 85)

Hoe invoeren?

• Informatie en consultatie van werknemersvertegenwoordiging

– Ondernemingsraad;

– Bij gebreke daaraan: de vakbondsafvaardiging;

– Bij gebreke daaraan: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

• (Een bijlage bij) de arbeidsovereenkomst

– Enkele verplichte vermeldingen

– Uiterlijk bij aanvang telewerk

Sancties(?):

• Geen schriftelijke overeenkomst: recht om werkzaamheden op bedrijfslocatie te verrichten

• Ontbreken één of meerdere verplichte vermeldingen: geen sanctie

TELE
WERK
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Structureel telewerk (CAO nr. 85)

Vergoeding kosten (regeling in telewerkovereenkomst)

• Hetzij op basis van bewijsstukken;

• Hetzij op forfaitaire basis – RSZ aanvaardt volgende bedragen (vrij van RSZ-bijdragen):

– Ofwel forfaitair bedrag van 129,48 EUR/maand (geïndexeerd bedrag vanaf 1 april 2020)
=> werknemers die structureel een deel van hun werk thuis doen (dekt verwarming,
elektriciteit, klein bureaugereedschap, …)

– Ofwel 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerkprestaties;

=> werknemers die structureel hun werk thuis doen (dekt verwarming, elektriciteit,
klein bureaugereedschap, …)

• Bovendien wordt door RSZ aanvaard (vrij van RSZ-bijdragen):

– Eigen PC: 20 EUR per maand

– Eigen internetverbinding: 20 EUR per maand
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

(Gedeeltelijke) huisarbeid (art. 119.1-119.12 Arbeidsovereenkomstenwet)

Essentieel verschil met telewerk?

Gebruik moderne telecommunicatie = noodzakelijk bij telewerk

Regels thuisarbeid enkel van toepassing indien geen kwalificatie als telewerker

Geen toepassing van regels arbeidstijden, zondagsrust, nachtarbeid, …

Formaliteiten:

Schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht

Sanctie:

• Beëindiging door werknemer zonder opzeggingstermijn of –vergoeding

• Beschouwd als voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

(Gedeeltelijke) huisarbeid (art. 119.1-119.12 Arbeidsovereenkomstenwet)

Onkostenvergoeding?

• Regeling in arbeidsovereenkomst of CAO

• Bij gebreke hieraan: min. 10% van het loon (vrij van RSZ-bijdragen)

– Verwarming, elektriciteit en telefoon – niet: terbeschikkingstelling van materialen

– Hogere terugbetaling mogelijk op basis van bewijsstukken
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Aandachtspunten bij reorganisatie

Motivering van het ontslag (CAO nr. 109)

• Spontane motivering mogelijk, maar niet verplicht uit eigen beweging als WG

• WN kan verzoek richten via aangetekende zending

– Antwoord met aangetekend schrijven binnen 2 maanden na verzoek

– Elementen die toelaten concrete redenen te kennen die hebben geleid tot zijn ontslag

Sanctie: indien geen antwoord binnen 2 maanden of geen concrete redenen

 Forfaitaire burgerlijke boete van 2 weken loon

 Cumuleerbaar met vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Aandachtspunten bij reorganisatie

Kennelijk onredelijk ontslag

Ontslag dat gebaseerd is op redenen die: 

• Geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer; OF

• Die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming; EN

• Waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke WG.

Betwisting: beoordeling door de rechter

Sanctie: min. 3 weken en max. 17 weken loon
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Aandachtspunten bij reorganisatie

Collectief ontslag

• Informatie- en raadplegingsprocedure

– Ondernemingsraad; of bij gebreke hieraan

– Vakbondsafvaardiging; of bij gebreke hieraan

– Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; of bij gebreke hieraan

– Werknemers
Aantal WN binnen onderneming Aantal WN ontslagen binnen 60 

dagen
Meer dan 20 tot minder dan 100 10 WN

Ten minste 100 tot minder dan 300 10%

Ten minste 300 30 WN
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III. Het bedrijfsleven na de quarantaine en relance

Aandachtspunten bij reorganisatie

Collectief ontslag

• Vergoeding collectief ontslag (CAO nr. 10)

 Vergoeding bovenop werkloosheidsuitkering

 50% van (netto referteloon – werkloosheidsuitkering)

 Netto referteloon is begrensd tot 3.474,00 EUR (per 1 maart 2020) en verminderd met de 
persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding.

Aantal WN binnen onderneming Aantal WN ontslagen binnen 60 
dagen

Meer dan 20 tot minder dan 60 6 WN

Ten minste 60 10%
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