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dienst in je BBTK-afdeling.
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DE KADERLEDEN: 
“BEVOORRECHT”?
“Ze” werken 10 tot 12 uur per dag… maar “ze” zijn zó gemotiveerd 
en goed betaald! Het stereotiepe beeld van de kaderleden, dat in 
feite gebruikt wordt om hen abnormale arbeidsomstandigheden 
of  illegale statuten zoals dat van de “schijnzelfstandigen” te doen 
aanvaarden, begint in diskrediet te raken.
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Een aantal maatregelen die door de werkgevers en bepaalde 
politieke kringen werden opgesteld, zijn bedoeld om de voordelige 
aspecten voor de werkgever te behouden (grote fl exibiliteit, 
niet-vastgelegde werkuren…), terwijl toch geleidelijk aan wordt 
beknibbeld op wat nog tot de voordelen van het kaderstatuut 
behoorde (duur van de opzegtermijn bijvoorbeeld). 

Enkele voorbeelden van de verschillende “dossiers” die 
momenteel op tafel liggen:

 De duur van de arbeidstijd: is het normaal dat kaderleden 
overal voor moeten opdraaien onder het voorwendsel dat 
ze tot een specifi eke werknemerscategorie behoren? Is 
deze arbeidstijd zonder maat of grens werkelijk gunstig 
voor het bedrijf en de kwaliteit van het werk? En dan 
hebben we het nog niet eens over onze levenskwaliteit!

 Telewerk. Het terbeschikking stellen van een PC bij de 
werknemer thuis is een “cadeau” dat de nodige voorzichtig-
heid vereist… Vaak komt dit neer op méér fl exibiliteit. 

 De toenadering van de arbeiders- en bediendestatuten in 
een hybride statuut dat het bediendestatuut ontmantelt… 
Weten wij dat we door de wet als bedienden worden 
beschouwd en dat we dus alles te verliezen hebben bij 
deze operatie?

 De tendens om kaderleden aan te werven met het statuut 
van zelfstandige met een minder grote rechtszekerheid 
en sociale bescherming. Geeft men zich rekenschap van 
de gevolgen van de veralgemening van dit statuut inzake 
sociale rechten, duur van de opzegtermijn, het pensioen?

 Wat de sociale zekerheid betreft, maken we een 
verschuiving mee van de verzekering naar de bijstand ! 
Wat zijn onze rechten als we ziek of werkloos zijn, of 
de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt? Als 
ons bedrijf failliet gaat, zal ik dan een rechtvaardige 
vergoeding krijgen? Hoe zit het dan met het beloofde 
aanvullende pensioen?
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 Uitsluiting uit het toepassingsgebied van bepaalde 
Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s). CAO 77 
bis betreffende het tijdskrediet voorziet uitdrukkelijk 
dat bepaalde personeelscategorieën via bedrijfs- of 
sectorale CAO’s uitgesloten kunnen worden uit het 
toepassingsgebied van die CAO’s. Men denkt hierbij 
uiteraard aan de kaderleden…

 Aanvullende pensioenen. De nieuwe wet op de 
aanvullende pensioenen heeft de verdienste dat ze deze 
democratiseert. Onder dit “nobele voorwendsel” beperkt 
ze echter de mogelijkheden tot toekenning van individuele 
pensioentoezeggingen en verbiedt ze op termijn de 
mogelijkheden tot uitbetaling van de kapitalen vóór de 
leeftijd van 60 jaar, wat een vervroegd vertrek minder 
aantrekkelijk maakt!

Op de volgende bladzijden zullen we vaststellen dat 
al deze projecten stiekem vorderen, waarbij ze hun 
werkelijke gezicht verstoppen, onder het voorwendsel 
van een grotere “gelijkheid” (tussen het arbeiders- en 
bediendestatuut bijvoorbeeld), of onder het mom van de 
“specifi eke aard” van het statuut van het kaderlid (het 
kaderlid moet méér werken, en kan dus niet door dezelfde 
vakorganisaties vertegenwoordigd worden, enz…). Wat 
vaststaat, is dat men bij een nader onderzoek van deze 
projecten vaststelt dat de werkgevers altijd de winnaars zijn… 
en dat wij er niets bij te winnen hebben!
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LEESWIJZER

Elke bediende heeft al wel eens meegemaakt dat hij in de knoop geraakt met de sociale 
wetgeving (o.a. rond contracten, opzeggingstermijnen, CAO’s, overuren, enz.).

Met deze brochure tracht de BBTK deze knoop voor jou te ontwarren.

De brochure is het EHBSW (= Eerste Hulp Bij Sociale Wetgeving) voor elke bediende.

In deze brochure vind je een samenvatting van specifi eke wettelijke bepalingen voor 
KADERLEDEN, die bovenop de algemene wetgeving komen.

Indien je meer wil weten over de algemene wetgeving, moet je de brochure “Je Rechten” 
ter hand nemen.

Wij wensen jou een fi jne ontdekkingstocht doorheen de brochure.



1.  TO BE OR NOT TO BE…
EEN KADERLID?

Een kaderlid heeft een specifi eke functie die in vele opzichten 
verschilt van deze van andere bedienden. Zijn plaats in de 
hiërarchie, het niveau van zijn verantwoordelijkheden en het loon 
zijn van doorslaggevende aard voor de arbeidsovereenkomst.
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BESTAAT ER EEN WETTELIJKE DEFINITIE 
VAN HET BEGRIP “KADERLID”?
Ja, ten minste in het kader van de sociale verkiezingen. De 
wet (art. 14 § 1, 3° van de wet van 20/09/48 ingevoerd door de 
sociale-herstelwet van 22/01/85) defi nieert kaderleden als volgt: 
“de bedienden die, met uitsluiting van diegene die deel uitmaken 
van het leidinggevend personeel, in de onderneming een hogere 
functie uitoefenen die in het algemeen voorbehouden wordt 
aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan 
diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.” 

Het begrip “kaderlid” hangt dus niet enkel af van het akkoord 
tussen werkgever en betrokken werknemer, en evenmin van je 
gevoel dat je al dan niet tot het kaderpersoneel behoort en voldoet 
aan de defi nitie van kaderlid die in de onderneming gebruikelijk 
is. De Senaat verduidelijkt in zijn “motiefverklaring” van 1984 dat 
“de functie van een kaderlid niet afhankelijk is van een gegeven 
titel, het behoren tot een bepaalde personeelscategorie of een 
verworven diploma, maar wel van de aard van de onderneming en 
de uitoefening van een hogere functie door de werknemer”. Goed 
om weten is dat sommige rechtbanken de defi nitie van een kaderlid 
in een CAO van de sector of van de onderneming weigerden. 

WAT IS EEN “HOGERE FUNCTIE”? 
Volgens de rechtspraak betekent het uitoefenen van een functie 
op een hoger niveau dat de werknemer:
 ofwel beschikt over een bepaalde machtsdelegatie van de 
werkgever met initiatiefrecht en het gezag over een deel 
van het personeel;
 ofwel prestaties levert die door hun aard en de vereisten 
een bepaalde autonomie met zich meebrengen, die zich 
vertaalt in een initiatiefrecht. (Arbeidsrechtbank van Luik, 
15/05/91, JTT 1992, p. 185)

Het belangrijkste weerhouden criterium is dus kwalitatief: de 
plaats van de functie in de hiërarchie en de autonomie bij het 
vervullen van de taak. De functie van kaderlid wordt daarenboven 
telkens tweemaal onderzocht: volgens de uitgeoefende functie 
en volgens de eigenheid van de onderneming. Aan de hand van 
deze dubbele voorwaarde wordt beslist of een werknemer al 
dan niet kaderlid is. Dit betekent dat je perfect als kaderlid kan 
worden erkend in de ene onderneming maar niet in de andere.
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KADERLID OF GEEN KADERLID?
 Een fi liaalhouder van een handelsonderneming 
(Paritair Comité 202) kreeg geen erkenning als 
kaderlid op basis van de volgende criteria: er was geen 
enkel speciaal diploma van hoger onderwijs of aanvullende 
opleiding vereist; de betrokken gerant had geen 
initiatiefrecht in verband met de aanwerving en het ontslag 
van ondergeschikt personeel, zijn beheeropdrachten waren 
beperkt en zonder echte autonomie, en districtleiders 
oefenden een hogere controle uit. (Arbeidsrechtbank van 
Mechelen, 07/01/87, RSR 1987, p. 252).

 Daarentegen verleende een andere rechtbank het 
statuut van kaderlid aan talrijke personeelsleden van 
een grootwarenhuis: de manager van de cafetaria, de 
beheerders van de afdeling doe-het-zelf en automobiel, de 
assistent van de gerant die deze vervangt bij afwezigheid 
en die dezelfde voorrechten en verantwoordelijkheden 
heeft, de afdelingshoofden, de inkoper en zijn 
adjunct, en zelfs de sociaal assistent, gezien het grote 
aantal personeelsleden en de aard van de problemen 
(Arbeidsrechtbank van Brussel, 07/01/86, RG 82 269).

 Ploegbazen kregen toegang tot hogere functies na het 
afl eggen van examens binnen de onderneming. Hun 
speciale opleiding en hun beroepservaring impliceren 
een bepaald niveau van verantwoordelijkheid, kennis en 
initiatief bij de uitvoering van hun taken, waardoor ze als 
kaderleden kunnen worden beschouwd. (Arbeidsrechtbank 
van Mechelen, 19/12/86, RSR 1987, p. 292).

 Een directiesecretaresse werd eveneens als kaderlid 
erkend, aangezien zij hogere bestuurders van een 
bank assisteert en als dusdanig beschikt over een grote 
autonomie en een hoog niveau van verantwoordelijkheid. 

 Een rechtbank oordeelde dat een verantwoordelijke 
van een informaticadienst met het statuut van kaderlid 
behoort tot het leidinggevend en vertrouwenspersoneel, 
zelfs al is deze functie niet in het koninklijk besluit vermeld. 
(Arbeidshof van Luik, 15/12/02).
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2.  LOONTREKKER OF 
ZELFSTANDIGE?

Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een 
statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang 
bij de vele mogelijke voordelen (geen bij ontslag, bijvoorbeeld).
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WANNEER IS ER EEN ARBEIDSOVEREENKOMST?
Volgens de wet (van 03/07/78) is er een arbeidsovereenkomst 
als men aan de volgende drie voorwaarden voldoet: 
 uitvoeren van een werk; 
 onder het gezag van een andere persoon;
 tegen betaling van een loon.

In het geval van een kaderlid kan de voorwaarde “onder het 
gezag van” problemen geven. Voldoe je aan deze voorwaarde 
als je een bepaalde beslissingsautonomie hebt? Het volstaat 
niet aan deze voorwaarde te voldoen op papier. De reële situatie 
moet duidelijk een band van ondergeschiktheid vertonen.

WAT IS “ONDERGESCHIKTHEID”?
De notie ondergeschiktheid wijst op het bestaan van een hogere 
autoriteit die opdrachten geeft en controleert. Dit gezag moet 
mogelijk zijn, permanent of tijdelijk, direct of indirect.

ZELFSTANDIGE OF LOONTREKKER?
In het kader van een arbeidsovereenkomst “is de loontrekker 
onderworpen aan een permanent gezag, in die zin dat 
hij opdrachten kan krijgen en op elk moment kan worden 
gecontroleerd bij de uitoefening van zijn taken, in zoverre hij is 
gebonden door een middelenverbintenis.” (Arbeidshof van Luik, 
11/03/94, JTT 1994, p. 263)

Juridische of economische ondergeschiktheid?
Juridische ondergeschiktheid mag je niet verwarren 
met economische ondergeschiktheid. Een geneesheer 
bijvoorbeeld die in een ziekenhuis werkt, heeft niet noodzakelijk 
een arbeidsovereenkomst, ook al is er economische 
afhankelijkheid (gebruik van lokalen en materiaal van het 
ziekenhuis…). De geneesheer in kwestie is immers zeer 
gespecialiseerd en bezit een quasi totale wetenschappelijke 
en technische autonomie. (Arbeidsrechtbank van Luik, 
23/04/91, RSR 1991, p. 373).
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Een zelfstandige met een aannemingscontract daarentegen 
is enkel aan zijn medecontractant gebonden met een 
resultaatsverbintenis. In dit geval telt enkel het resultaat en niet 
de manier waarop het resultaat wordt bereikt.

Het is dus nodig de grens te bepalen tussen de noodzakelijke 
richtlijnen in een aannemingscontract en de band van 
ondergeschiktheid kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst. 
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de persoon 
die het werk levert gezag uitoefent over de persoon die het 
werk doet (zie voorbeelden in onderstaande tabel).

KAN IK ZELF MIJN STATUUT KIEZEN?
Net zoals bij de defi nitie van een kaderlid is ook hier de reële 
situatie doorslaggevend. Het al dan niet bestaan van een band 
van ondergeschiktheid tussen de werknemer en de werkgever 
op papier is van geen belang. Als deze band in de feiten bestaat, 
wordt daar rekening mee gehouden. (Cassatie 14/11/01)
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Een voorbeeld. Een aannemingscontract werd door een 
arbeidsovereenkomst voorafgegaan. De rechtbank besliste 
dat dezelfde contractuele relatie werd verder gezet. De 
werknemer in kwestie behield immers dezelfde functie onder 
dezelfde voorwaarden. Enkel de betalingsmodaliteiten werden 
gewijzigd. (Arbeidshof van Luik, 06/12/96, JTT 1997, p. 146) 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
OF AANNEMINGSCONTRACT?
 Een “zelfstandige” gerante van een winkel werkte in de 
winkel van haar “medecontractant”. De overeenkomst bevatte 
een niet-concurrentiebeding, zij moest de opgelegde prijzen 
respecteren, alsook de openingstijden. Zij mocht evenmin 
vakantie nemen wanneer ze wou. De arbeidsrechtbank 
oordeelde dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. 
In realiteit had deze persoon geen enkele autonomie over 
haar arbeidsorganisatie, wat de band van ondergeschiktheid 
aantoont. (Cassatie 02/12/85, Pas. 1986, 1, 405)

 Het aannemingscontract van een winkelgerant gaf de 
medecontractant het recht om op eender welk moment 
de lokalen te bezoeken en de inventaris van de koopwaar 
en de inrichting van de winkel te controleren. Daarbij 
had de gerant de verplichting enkel en alleen producten 
van de maatschappij te verkopen en de inkopen vooraf 
te laten goedkeuren. In dit geval waren het de clausules 
van het contract zelf die het bestaan van een band van 
ondergeschiktheid en dus van een arbeidsovereenkomst 
aantoonden. (Cassatie 07/05/79, Pas. I, 1048)

 Een aantal kinesitherapeuten had aanvankelijk een 
contract met een medische instelling afgesloten. Daarna 
sloten ze met dezelfde instelling een aannemingscontract af. 
Op basis van deze nieuwe overeenkomst ontvingen zij hun 
patiënten op afspraak, bepaalden ze hun vakantieperiodes 
en werden ze in functie van een percentage van de 
geleverde prestaties betaald. De arbeidsrechtbank 
oordeelde dat er geen band van ondergeschiktheid was 
aangezien er geen autoriteit werd uitgeoefend..
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IS HET MOGELIJK OM LOONTREKKENDE EN ZELFSTANDIGE 
TE ZIJN IN DIENST VAN DEZELFDE WERKGEVER?
Loontrekkers die bijkomende prestaties leveren, worden 
altijd verondersteld dit te doen in het kader van hun 
arbeidsovereenkomst. Deze maatregel maakt het je onmogelijk 
voor dezelfde werkgever in een gelijkaardige functie te werken, 
de ene keer als loontrekker en de andere keer als zelfstandige.

BESTAAN ER GEVALLEN WAARBIJ HET BESTAAN VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST WORDT VERONDERSTELD?
De wet van 03/07/78 beschouwt volgende personen als zijnde 
gebonden door een arbeidsovereenkomst (zolang er geen bewijs 
van het tegendeel is): 
 handelsvertegenwoordigers;
 apothekers die in een apotheek werken die niet hun 
eigendom is;
 studenten.

WELK STATUUT VOOR BEHEERDERS 
VAN EEN VENNOOTSCHAP?
Om een arbeidsovereenkomst te kunnen afsluiten tussen een 
vennootschap en een beheerder die het dagelijks beheer opvolgt, 
moet er een band van ondergeschiktheid zijn. Maar deze band 
bestaat enkel indien de beheerder zijn opdracht uitoefent onder de 
controle van een orgaan, een andere beheerder of een aangestelde 
van de onderneming (Cassatie 27/04/98). Afgevaardigd beheerders 
die een vennootschap leiden waarvan ze meerderheidsaandeel-
houder zijn, kunnen dus onmogelijk met een arbeidsovereenkomst 
werken. Elke band van ondergeschiktheid is in de feiten immers 
onbestaande. (Arbeidshof van Luik, 19/03/92, JTT 1992, p. 351).

Indien de beheerder geen enkel bewijs van deze band kan 
aanbrengen, kan het bestaan van de arbeidsovereenkomst 
niet worden erkend. De onderwerping aan de RSZ is niet van 
doorslaggevende aard. (Arbeidshof van Brussel, 21/06/88, JTT 
1989, p. 302)

…EN DE WERKENDE VENNOTEN?
Om het statuut van een “werkende vennoot” in een BVBA te 
hebben, volstaat het niet aandelen te bezitten, een activiteit uit 
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te oefenen of een winstdeelname te krijgen. Het is noodzakelijk 
dat deze activiteit wordt uitgeoefend met het oog op de toename 
van het kapitaal, en dat de winstdeelname wordt verleend om 
deze reden. 

Men heeft geen recht op het statuut van werkende vennoot indien 
de vergoedingen worden toegekend als compensatie voor een 
uitgevoerd werk waarbij de werknemer niet de intentie heeft een 
meerwaarde te leveren aan het sociale vermogen. Ook indien er 
sprake is van een gedeeld gezag samen met andere leden van 
de vennootschap, is er een arbeidsovereenkomst (Arbeidshof 
van Bergen, 28/02/92, RDS 1992, p. 448).

NIEUWE REGLEMENTERING TER BESTRIJDING VAN DE 
SCHIJNZELFSTANDIGEN 
Sinds 1 januari 2007 is een nieuwe reglementering van kracht 
ter bestrijding van de schijnzelfstandigen. Deze wetgeving 
legt 4 algemene criteria vast die toelaten om de arbeidsrelatie 
te beoordelen:
 de wil der partijen zoals uitgedrukt in hun al dan niet 
schrifte lijke overeenkomst, voor zover deze strookt met 
de werkelijkheid
 de vrijheid van organisatie van de werktijd

Bediende of werkende vennoot?
De houder van enkele aandelen van een bedrijf 
oefende er enkel de functie van chauffeur uit. Hij 
werd er slechts betaald naargelang van de uitgevoerde 
prestaties en niet van de winst die door de onderneming 
werd geboekt. Er werd geoordeeld dat hij zich in het kader 
van een arbeidsovereenkomst bevond.

Hoewel de verwerving van één enkel aandeel in theorie 
volstaat om de hoedanigheid van werkende vennoot 
te verkrijgen, is de werkende vennoot in de praktijk een 
vennoot die een activiteit uitoefent met het oog op de 
toename van het kapitaal dat hem ten dele toebehoort 
(affectio societatis). De verwerving van enkele aandelen 
is eerder een omzeiling van de sociale wetgeving dan een 
teken van de wil om deel te nemen aan de uitbreiding van 
het bedrijf (Arbeidshof van Luik, 13/12/01).
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 de vrijheid van organisatie van het werk
de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen

Tevens zijn uitdrukkelijk een aantal criteria voorzien die worden 
beschouwd als ontoereikend om de arbeidsrelatie behoorlijk 
te kwalifi ceren (de benaming van de overeenkomst, de 
inschrijving bij een organisme van de sociale zekerheid, bij de 
Kruispuntbank van ondernemingen of bij de administratie van de 
BTW, de wijze waarop de inkomsten worden aangegeven aan de 
belastingadministratie).

Als de algemene criteria geen oplossing bieden voor de 
problemen van onzekerheid over de aard van de arbeidsrelatie, 
voorziet de wet een complexe procedure om criteria eigen aan 
een bepaalde sector te bepalen.

Deze criteria worden opgesteld door de Commissie ter regeling 
van de arbeidsrelatie. Deze Commissie is samengesteld uit 
twee afdelingen:
 een normatieve afdeling die de specifi eke criteria in een 
bepaalde sector moet opstellen. Deze bestaat uit een 
paritaire vertegenwoordiging van de zelfstandige en 
loontrekkende werknemers alsook uit deskundigen met 
een voor de functie nuttige beroepservaring.
 een administratieve afdeling die tot taak heeft beslissingen 
te nemen betreffende de aard van een bepaalde 
arbeidsrelatie. Deze zal de adviezen inzamelen van de 
NAR en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s. 
Beide instanties zullen hun advies verstrekken op basis 
van een verslag (over de problematiek van de aard van de 
arbeidsrelatie in een bepaalde sector) overgemaakt door 
de Ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Middenstand 
en Werk.

De NAR zal zijn advies slechts uitbrengen na raadpleging van 
de bevoegde paritaire comités. Na deze raadpleging zal de 
normatieve afdeling van de Commissie een voorstel van criterialijst 
opmaken die, indien ze wordt goedgekeurd, opgetekend zal 
worden in een koninklijk besluit beraadslaagd in de Ministerraad. 
De procedure ter opstelling van de specifi eke criteria zal worden 
vastgelegd door een KB dat uiterlijk op 1 januari 2008 van kracht 
zal worden.
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3.  WIJZIGING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST

Kan je werkgever de clausules van je arbeidsovereenkomst 
wijzigen? Ja en neen…
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HEEFT MIJN WERKGEVER HET RECHT EENZIJDIG MIJN 
ARBEIDSOVEREENKOMST TE WIJZIGEN? IN WELKE MATE?
Artikel 25 van de wet van 03/07/78 bepaalt dat “elke clausule 
waarin de werkgever zich het recht toekent eenzijdig de 
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst te wijzigen, nietig is”. 
In de loop der tijden bepaalden de rechtbanken wat wel en wat 
niet kan worden gewijzigd. Sommige aanpassingen beschouwt 
men als een contractbreuk, waardoor de betrokken werknemer 
recht heeft op een verbrekingsvergoeding. De rechtspraak is 
complex maar de overgrote meerderheid van de rechtbanken en 
arbeidshoven blijven de voorwaarden van de daad gelijkwaardig 
(in juridische termen “equipollent”) aan contractbreuk als volgt 
defi niëren. Volgende elementen moeten aanwezig zijn:

 een unilaterale wijziging, d.w.z. opgelegd door één van de 
partijen aan de andere die deze noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend heeft aanvaard;
 deze wijziging moet “omvangrijk” zijn (Cassatie 17/05/93, 
JTT 1993, 507; Cassatie 04/02/01);
 ze kan tijdelijk, d.w.z. niet defi nitief, zijn (Cassatie 
17/03/86, JTT 1986, 502);
 ze heeft betrekking op een essentieel element van de 
arbeidsovereenkomst.

Grosso modo “is het regel dat de wijziging van een essentieel 
element van de arbeidsovereenkomst de verbreking van het 
contract inhoudt”. (Arbeidshof van Brussel 08/11/88 en 20/12/89) 
(zie ook Cassatie 30/11/98, SRK, 2000).

Opgelet! Voor zover 
de verderzetting van 
de uitvoering van het 
contract een stilzwijgende 
aanvaarding van de gewijzigde 
arbeidsvoorwaarden kan 
zijn, is het belangrijk dat 
de werknemer die zich het 
slachtoffer acht van een 
daad gelijkwaardig aan een 
verbreking, een standpunt 
inneemt en dit bekendmaakt 
aan de werkgever als de 
werknemer het contract 
verbroken wil zien (Cassatie, 
17/06/02). BELANGRIJKE WIJZIGING OF NIET?

De recente evolutie in de arresten van het Hof van 
Cassatie (Cassatie 30/11/98, JTT 99, p. 150, idem 
AH Bergen 26/11/98) houden niet langer rekening met 
het onderscheid tussen een belangrijke en een niet-
belangrijke wijziging van een overeengekomen element. 
Ook het onderscheid tussen een essentieel of bijkomend 
element valt weg. De werkgever kan enkel nog eenzijdig 
arbeidsvoorwaarden wijzigen die niet tussen de twee 
partijen waren overeengekomen alsook bijkomende 
elementen waarvoor de werknemer de werkgever het recht 
heeft gegeven deze te wijzigen.
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WAT IS EEN “ESSENTIEEL ELEMENT”?
Als essentieel worden beschouwd:

de bezoldiging;
de functie en het niveau van verantwoordelijkheid;
de arbeidsduur en het uurrooster;
de werkplaats.

De wijziging moet daarbij ook unilateraal en belangrijk zijn.

Enkele verduidelijkingen over elk van deze punten:
Bezoldiging

De wijziging die een contractbreuk kan veroorzaken, slaat niet 
enkel op het loon maar ook op de verschillende voordelen (privé-
gebruik van een bedrijfswagen, de beschikking over een woning, 
terugbetaling van onkosten, enz.).
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Functie en verantwoordelijkheden
Indien je werkgever je functie wijzigt, zodanig dat de inhoud 
ervan drastisch verandert (bijvoorbeeld door het wegvallen van 
een aantal verantwoordelijkheden), kan dit worden beschouwd 
als een onwettige verbreking van de arbeidsovereenkomst. 
(Arbeidshof van Bergen, 14/09/95). De rechtbank kan 
daarentegen wel beslissen dat “in het kader van een goed beheer 
van de onderneming of een reorganisatie van de onderneming de 
werknemer zich niet kan verzetten tegen bepaalde herschikkingen 
of wijzigingen van zijn functies… in zoverre deze maatregelen 
de belangrijkste elementen van de uitgeoefende functies niet 
veranderen”. (Arbeidshof van Bergen, 17/12/84).

Werkplaats 
De actuele rechtspraak houdt rekening met de toegenomen 
communicatiemiddelen en beschouwt de werkplaats dan ook niet 
altijd als een essentieel element van de arbeidsovereenkomst.

Overeengekomen uurrooster
Hier gelden dezelfde overwegingen als bij de werkplaats. In 
bepaalde gevallen (niet-essentieel element of weinig belangrijke 
wijziging) kan je een herstel van je vroegere arbeidsvoorwaarden 
eisen (zonder contractbreuk of schadevergoedingen).



4. ARBEIDSDUUR
De overeengekomen arbeidsduur wordt beschouwd als een 
essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Nochtans 
worden kaderleden nog al te vaak onder druk gezet om niet-
betaalde overuren te presteren.
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WAT ZEGT DE WET?
De wet op de arbeid (16/03/71, gewijzigd door de wet van 
10/08/01) bepaalt dat de arbeidsduur niet langer mag zijn dan 38 
uur per week en 8 uur per dag. In veel sectoren werd een kortere 
duur bepaald in een collectieve overeenkomst.

In een aantal gevallen staat de sociale wetgeving een variabele 
toepassing toe van de arbeidsduur op basis van een langere 
periode (maandelijks, driemaandelijks en zelfs jaarlijks), voor zover 
de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld wordt gerespecteerd.

De wet op de arbeidsduur is niet van toepassing op leidinggevend 
en vertrouwenspersoneel (bepaald door het Koninklijk 
Besluit van 10/02/65). Alle werknemers die niet behoren tot 
het leidinggevend en vertrouwenspersoneel zijn onderworpen 
aan de wet op de arbeid van 1971. Dit betekent dat overuren 
moeten worden betaald en/of gerecupereerd, met inbegrip van 
de loontoeslag. De vergoeding voor overuren telt ook mee voor 
de berekening van het vakantiegeld. 

WAT VERSTAAT MEN ONDER “LEIDINGGEVEND EN 
VERTROUWENSPERSONEEL”?
Het Koninklijk Besluit van 10/02/65 geeft een lijst van functies 
(zie bijlage 1, blz. 71). Het verouderd karakter van bepaalde 
functies (schietmeesters, chef-lampenisten…) toont aan dat de 
lijst dringend aan herziening toe is, veertig jaar later…

Volgens de rechtspraak kan de notie “vertrouwenspersoneel” 
niet worden uitgebreid naar andere categorieën dan deze strikt 
geformuleerd in het Koninklijk Besluit van 1965. Daarbij gaat men 
soms nogal pietluttig te werk. Zo oordeelde het Arbeidshof van 
Luik dat een keukenchef die slechts twee werknemers onder zijn 
bevoegdheid heeft, niet behoort tot het vertrouwenspersoneel. 
Het K.B. voorziet immers in drie werknemers… De rechtspraak 
aanvaardt niettemin uitzonderingen als uit de logica blijkt dat 
andere categorieën in aanmerking kunnen worden genomen. 
Zo heeft men een diensthoofd informatica gelijkgesteld aan een 
diensthoofd mecanografi e. (Arbeidshof van Brussel, 31/03/93)

Meer recent hebben bepaalde rechtbanken een uitgebreide 
interpretatie gegeven aan de notie “leidinggevend en vertrouwens-
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personeel”. Zo geeft het Arbeidshof van Luik (27/03/01 en 
19/11/01) aan dat deze lijst niet werd aangepast aan de evolutie 
van het bedrijfsleven, maar dat het onbetwistbaar is dat elke 
persoon met een leidinggevende functie als “leidinggevend en 
vertrouwenspersoneel” moet worden beschouwd, zonder dat zijn 
precieze titel in de lijst moet zijn opgenomen. 

In tegengestelde zin heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
10/01/00 besloten dat een collectieve overeenkomst, zelfs als 
ze verbindend is verklaard, niet mag afwijken van de wettelijke 
regels die de niet-toepassing van de wet op de arbeidsduur tot 
bepaalde categorieën werknemers beperkt.

WAT BETEKENT DAT VOOR KADERLEDEN?
Sommige werkgevers misbruiken de notie “leidinggevend 
en vertrouwenspersoneel” om kaderleden te onttrekken aan 
de toepassingssfeer van de wet op de arbeidsduur. Maar 
een werknemer die als kaderlid wordt beschouwd, maakt 
niet altijd deel uit van het “vertrouwenspersoneel” zoals 
gedefi nieerd in het Koninklijk Besluit van 1965 (zie tekst in 
kader hieronder: “Het KB heeft niet rechtstreeks betrekking op 
de kaderleden”). 

Waakzaamheid is nodig. Zo meende het Arbeidshof van Luik 
dat een verantwoordelijke van de informaticadienst, omdat hij 
het statuut van kaderlid had, niet onderworpen moest worden 
aan de wet van 1971 en dit hoewel het Koninklijk Besluit deze 
functie niet vermeldt in zijn opsomming (AH Luik 05/12/02). 
Hier vloeien de noties van kaderpersoneel en leidinggevend 
en vertrouwenspersoneel duidelijk in elkaar over.

Leidinggevend personeel: defi nitie 
De leden van het leidinggevend personeel moeten 
worden aangeduid bij de sociale verkiezingen. De 
rechtspraak weerhield vaak volgende defi nitie. Het gaat 
over “personen belast met het dagelijks beheer van de 
onderneming, die de werkgever mogen vertegenwoordigen 
en in zijn plaats verbintenissen kunnen aangaan, alsook 
personeelsleden onder hun directe bevoegdheid, in zoverre 
zij eveneens taken van dagelijks beheer uitoefenen”.
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EN EUROPA?
Een Europese richtlijn (23/11/93) betreffende de indeling van 
de arbeidsduur voorziet in de mogelijkheid af te wijken van de 
vastgelegde reglementering inzake de arbeidsduur, wanneer het 
gaat over leidinggevende kaderleden of andere werknemers die 
een autonome beslissingsmacht hebben. Bij de omzetting van 
deze richtlijn naar de Belgische wetgeving heeft de Nationale 
Arbeidsraad zich uitgesproken voor een herziening van de 
notie vertrouwenspersoneel in elke activiteitsbranche, met een 
aanvullend stelsel voor de sectoren die geen uitspraak doen. De 
discussies over dit aanvullend stelsel zijn nog altijd aan de gang.

WAT BETEKENT DAT 
VOOR DE BETALING VAN OVERUREN? 
Alle werknemers die niet behoren tot het leidinggevend en 
vertrouwenspersoneel zijn onderworpen aan de arbeidswet van 
1971. Dit betekent dat overuren moeten worden betaald en/of 
gerecupereerd, met inbegrip van de loontoeslag. De vergoeding voor 
overuren telt ook mee voor de berekening van het vakantiegeld. 

GEEN BETAALDE OVERUREN VOOR LEIDINGGEVEND EN 
VERTROUWENSPERSONEEL?
Sommige rechtbanken oordelen dat leidinggevend en 
vertrouwenspersoneel recht heeft op de betaling van de uren 
die bovenop de normale arbeidsduur in de onderneming 
worden gepresteerd.

Het KB heeft niet rechtstreeks betrekking 
op de kaderleden
Een nota opgesteld door de Dienst Reglementering van 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in 
oktober 1998 bepaalt de manier waarop men het Koninklijk 
Besluit van 1965 met de defi nitie van leidinggevend en 
vertrouwenspersoneel moet interpreteren. Wij publiceren de 
volledige tekst van deze nota (bijlage 2, blz. 76). Deze nota 
bepaalt onder meer dat “het Koninklijk Besluit van 10/02/65 
restrictief moet worden geïnterpreteerd”, dat “het Koninklijk 
Besluit niet rechtstreeks betrekking heeft op de kaderleden” 
en dat “alleen de personen die één van de in het Koninklijk 
Besluit vermelde functies bekleden uitgesloten zijn van de 
bepalingen inzake arbeidsduur”.

Het standpunt van de 
BBTK streeft ernaar 
de dubbelzinnige notie 
vertrouwenspersoneel 
eenvoudigweg af  te schaffen 
en de definitie van het 
leidinggevend personeel 
te beperken tot deze die 
weerhouden werd voor de 
sociale verkiezingen.
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Daarentegen weigeren andere Arbeidshoven elke betaling van 
overuren aan leidinggevend en vertrouwenspersoneel, ook voor 
zondagwerk. (Arbeidshof van Gent, 16/03/92).

Nog andere beslissingen voorzien in een betaling van overuren 
(maar zonder loontoeslag) om een bescheiden salaris te 
compenseren. (Arbeidshof van Brussel, 16/11/93)

De rechtspraak blijkt evenwel weinig geneigd tot het betalen van 
een loontoeslag voor leidinggevend en vertrouwenspersoneel.

HOE BEWIJS IK OVERUREN?
In de wetgeving is een eenzijdig bewijs niet toegelaten. 
Het volstaat dus niet een systematisch overzicht te geven 
van al je gepresteerde overuren, tenzij getekend door een 
hiërarchische overste.

De prikklok is niet voorzien voor kaderleden en nog minder 
voor het vertrouwenspersoneel. Er bestaan nochtans andere 
mogelijkheden om de gepresteerde uren te registreren. 

In Frankrijk bijvoorbeeld suggereerde de arbeidsinspectie 
het gebruik van de in- en uitgangskaarten van het personeel 
als bewijsmateriaal. Deze kaarten geven in het kader van de 

Overuren: een recent voorbeeld van de rechtspraak
Het Arbeidshof heeft geoordeeld dat "de wettelijke 
bepalingen aangaande arbeidsduur, nachtwerk, 
naleving van de werkroosters, rustperiodes en pauzes die 
geen aanleiding geven tot de betaling van een loontoeslag 
voor overwerk verricht door een werknemer die een 
leidinggevende en vertrouwensfunctie bekleedt, daarom 
niet de verplichting tot betaling van het normale loon 
uitsluiten". Kortom, de werkgever moet de overuren aan het 
leidinggevend en vertrouwenspersoneel uitbetalen, evenwel 
zonder toevoeging van de loontoeslagen. Desgevallend 
vloeit de verplichting om het loon te betalen voort uit de 
arbeidsovereenkomst en artikel 20, 2° van de wet van 
03/07/78 betreffende de arbeidsovereenkomsten (AH 
Bergen 02/06/06).
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veiligheid informatie over de identiteit van de werknemer en de 
uren van aankomst en vertrek. Ook de klok van de PC kan de 
aanwezigheid van de werknemer bewijzen.

We weten dat kaderleden ook dikwijls deelnemen aan 
vergaderingen buiten de normale werktijden. Vergeet niet je naam 
te laten opnemen in het verslag als bewijs van je aanwezigheid.

TIP: Wij raden je aan om in 
je arbeidsovereenkomst te 
laten bepalen hoe de overuren 
worden gecompenseerd 
(loontoeslag, compensatierust, 
verlofdagen…).



5.  WERKNEMERS-
AANDEELHOUDERS

Een wet van 22 mei 2001 voerde een systeem in dat de interessering 
van de werknemers toelaat via de toewijzing van aandelen of  de 
toekenning van de winsten van hun bedrijf.



3 0  J E  R E C H T E N  K A D E R L E D E N  B B T K

WAAROM WILLEN DE WERKGEVERS 
DIT SOORT VAN VERLONING?
De werkgevers hebben druk uitgeoefend om de arbeidskosten 
te beperken, enerzijds door het loon dat aan de RSZ 
onderworpen is zoveel mogelijk te beperken de arbeidsrelatie 
fl exibel te maken (bijvoorbeeld wat de uurroosters betreft). De 
werkgevers willen eveneens de lonen “individualiseren” door de 
meest verdienstelijke, de meest fl exibele werknemer te belonen 
en door een competitie geest in te voeren die elke collectieve 
eis onderdrukt.

Om zijn werknemers zoveel mogelijk aan zijn bedrijf te binden, 
probeert de werkgever zijn werknemer vaak op te nemen in 
een bedrijfsdynamiek: hij meent dat de werknemer zodoende 
méér gemotiveerd zal werken aangezien een deel van zijn loon 
gekoppeld is aan de bedrijfsresultaten.

WAT ZEGT DE WET?
De wet maakt het mogelijk om een variabel loonstelsel in te 
voeren dat rechtstreeks gekoppeld is aan de bedrijfsresultaten. 
Het staat de werkgever volledig vrij om al dan niet het initiatief 
te nemen voor de invoering van een systeem van deelname 
in de winst of het kapitaal. Bovendien heeft hij geen enkele 
verplichting om de overlegorganen voorafgaandelijk aan deze 
beslissing te raadplegen. Zodoende breekt de wet met de traditie 
van onderhandeling van de lonen (eindejaarspremie, bonus, 
dertiende maand) tussen de sociale gesprekspartners.

Een loon met risico’s
We moeten goed voor ogen houden dat de wet van 
22/05/01 er gekomen is in omstandigheden van een 
stijgende beurskoers, voornamelijk als gevolg van de enorme 
toename van de waarden van “nieuwe technologieën”. 
Sindsdien hebben we een aanzienlijke instorting van talrijke 
beurswaarden gezien wat enerzijds heeft geleid tot een 
groot banenverlies en anderzijds tot de verarming van de 
werknemers waarvan een deel van de lonen gekoppeld was 
aan de fi nanciële vooruitgang van het bedrijf.
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Dit participatieplan kan echter enkel worden ingevoerd in het 
kader van een collectieve arbeidsovereenkomst specifi ek voor 
deze materie. Dit is één van de grendels die werden ingesteld 
om willekeur van de werkgever tegen te gaan.

De ontwerp-CAO wordt voorgelegd aan de syndicale afvaardiging 
en de invoering van een participatieplan is onderworpen aan 
de voorafgaandelijke goedkeuring van een CAO betreffende 
de lonen die voor dezelfde referentieperiode werd gesloten 
als het fi nanciële participatieplan. Deze overeenkomst moet in 
een loonsverhoging voorzien die hoger is dan de indexering en 
de baremaverhogingen.

WAT IN DE BEDRIJVEN 
ZONDER SYNDICALE AFVAARDIGING?
In deze bedrijven kan de werkgever een participatieplan invoeren 
via een CAO of via een toetredingsakte. In dit laatste geval licht de 
werkgever de werknemers schriftelijk of via aanplakking in over 
het ontwerp van toetredingsakte. Gedurende 15 dagen hebben de 
werknemers de mogelijkheid om hun opmerkingen mee te delen. 
Het register wordt dan naar de bevoegde ambtenaar verzonden.
Als er geen opmerkingen zijn, wordt de toetredingsakte van kracht 
op de 15de dag volgend op de kennisgeving van het register 
aan de ambtenaar. Als er wel opmerkingen zijn organiseert de 
ambtenaar een poging tot verzoening. Bij akkoord treedt de akte 
in werking 8 dagen na de verzoening. Als er geen verzoening 
wordt bereikt, wordt het dossier doorverwezen naar het paritair 
comité of naar de Nationale Arbeidsraad als er geen PC is. Als dit 
opnieuw mislukt, wordt het participatieplan niet ingevoerd.

WAT MOET HET PARTICIPATIEPLAN BEVATTEN?
Dezelfde verplichte inhoudelijke punten moeten worden 
nageleefd, ongeacht of er al dan niet een syndicale 
afvaardiging in het bedrijf is.

Dit zijn de belangrijkste:
 al dan niet verplichte toetreding van de werknemers;
 toekenningswijze van de “lonen”: aandelen of deelbewijzen 
van het bedrijf of betaling in speciën;
 de periode van onbeschikbaarheid van de aandelen (van 
2 tot 5 jaar);

Een aanvullend inkomen

Het participatieplan mag 
niet worden ingevoerd ter 

vervanging of  omzetting van 
lonen, premies, voordelen 

in natura of  voordelen van 
allerlei aard of  aanvullingen 

op het voorafgaande, 
voorzien in individuele of  

collectieve overeenkomsten, 
ongeacht het feit of  ze 

onderworpen zijn aan de 
sociale zekerheidsbijdragen. 

Het moet dus wel degelijk om 
een aanvullend inkomen gaan.
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 berekeningswijze van het bedrag van de participatie 
in geval van vrijwillige schorsing of beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, behoudens wegens dringende 
redenen ten laste van de werknemer;
 berekeningswijze en -drempels van de toegekende 
deelnames;
 duur en wijze van beëindiging van het participatieplan;
 de bevestiging dat het participatieplan niet mag samengaan 
met een vermindering van de tewerkstelling;
 de identiteit van de persoon die de beheerskosten betref-
fende de open bewaargeving van de effecten draagt.

KAN HET PLAN OP MAAT WORDEN AANGEPAST?
Ja, bovenop de verplichte vermeldingen kan de bedrijfsleider 
het initiatief nemen om in het participatieplan voorwaarden en 
modaliteiten toe te voegen die niet bij wet voorgeschreven zijn, 
en dit om de praktische toepassing van het plan binnen het bedrijf 
te bevorderen. Hiertoe moet hij op voorhand het advies inwinnen 
van de OR, of bij ontstentenis van het CPBW, of bij ontstentenis 
van de SA, of bij ontstentenis van alle werknemers via aanplakking. 
De werkgever kan tevens, via dezelfde organen, informatie 
verspreiden over de verhouding tussen het participatieplan en de 
evolutie van het tewerkstellingsbeleid van het bedrijf.

DE KMO’S
Het winstparticipatieplan, dat door een KMO wordt ingevoerd, 
kan de vorm aannemen van een investeringsspaarplan. Dit 
komt erop neer dat de toegekende winsten door de werknemers 
terug ter beschikking van het bedrijf worden gesteld in het kader 
van een niet-achtergestelde lening die onder een afzonderlijke 
rubriek van de schulden van het bedrijf wordt geboekt.

Dubbel plafond
Er is een cumulatief dubbel plafond voorzien. De 
toekenning van aandelen of winstparticipaties mag niet 
méér bedragen dan:
 10% van de totale bruto loonmassa;
 20% van het winstpercentage na belastingen (op 
geconsolideerde basis als de bedrijven onderling met 
elkaar verbonden zijn).
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De uitgeleende bedragen moeten worden terugbetaald na het 
verstrijken van een periode die niet korter mag zijn dan 2 jaar 
en niet langer dan 5 jaar. Een vervroegde terugbetaling is enkel 
mogelijk in geval van ontslag of pensionering, in geval van 
overlijden van de toegetreden werknemer alsook in geval van een 
openbaar bod van aankoop of omruiling van de deelnames in het 
kapitaal. Jaarlijks is een interest verschuldigd op de uitgeleende 
bedragen; deze wordt vastgelegd in het participatieplan.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN OP FISCAAL VLAK EN VOOR DE 
SOCIALE ZEKERHEID?
De betalingen in speciën of in aandelen toegekend aan de 
werknemers zijn voordelen van een nieuw type, een hybride tussen 
het loon en de verdeling van de vruchten van investeringen.

1. WINSTPARTICIPATIES IN SPECIËN
 Solidariteitsbijdrage aan de sociale zekerheid ten laste 
van de werknemer: 13,07%.
 Belasting wordt vastgelegd op 25% van het bedrag in 
speciën toegekend aan de werknemer, met aftrek van de 
solidariteitsbijdrage. 

2. PARTICIPATIES IN HET KAPITAAL
Geen sociale-zekerheidsbijdrage.
De belasting wordt vastgelegd op 15% van het bedrag aan 
te wenden voor de participatie in het kapitaal.
Deze belasting zal met 10% worden verhoogd in geval van 
niet-naleving van de voorwaarde van onbeschikbaarheid 
van de aandelen of deelbewijzen ontvangen in het kader 
van het participatieplan.

Goed om weten
 De werknemers ontvangen een netto-inkomen (het 
verkrijgen van het voordeel is onderworpen aan de 
afhouding van een liberatoire en forfaitaire heffi ng aan de 
bron) en het debiteren van de afhouding aan de bron wordt 
overgelaten aan de werkgever die hiervoor verantwoordelijk 
is t.a.v. de fi scus.
 De winstparticipaties en de bijbehorende belastingen zijn 
niet fi scaal aftrekbaar.
 De helft van de vennootschapsbelasting betaald op het deel 
van de winst dat bestemd is voor het participatieplan,wordt 
afgestaan aan de sociale zekerheidsinstellingen.
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VOORZICHTIGHEID IS GEBODEN!
 Bij aandeelhouderschap in het bedrijf en in geval van 
faillissement zal het verlies dubbel zijn: verlies van 
tewerkstelling en van spaargelden. 
 De koppeling van het loon aan de winsten van het bedrijf 
dreigt het voor de werknemers minder belangrijk te maken 
om bijkomende aanwervingen te eisen.
 De resultaten van het bedrijf hangen af van zowel interne 
managementbeslissingen als van macro-economische 
factoren waarop de werknemers geen enkele vat hebben. 
 Ongewenst effect: beursgenoteerde bedrijven zien 
soms de waarde van hun aandelen stijgen als gevolg 
van ontslagen. Dit kan de tegenstellingen tussen de 
werknemers doen toenemen. 

Wens je meer informatie?

Op onze website
 www.bbtk.org (onder 
de rubriek Publicaties 
– alle sectoren) kan je 
een informatiebrochure 
“Werknemers-aandeelhouders, 
zelfde strijd?” (mei 2003) 
terugvinden.

Opgelet!

De wet van 22 mei 2001 is 
nog steeds van toepassing.

In het kader van het IPA 2007-2008 waren de sociale 
partners overeengekomen om een wettelijk kader 
uit te werken voor de toekenning van niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen.

Begin oktober 2007 zijn de sociale partners tot een akkoord 
gekomen en de nieuwe regeling zou op 1 januari 2008 in 
werking moeten treden. 

Op basis van die regeling kunnen bedrijven hun werknemers 
een bijkomend voordeel van maximum € 2 200 netto per jaar 
toekennen zonder dat dit evenwel in de plaats mag komen 
van andere, bestaande vormen van loon.

Op het brutobedrag van het voordeel zal een heffi ng van 33% 
worden uitgevoerd die volledig naar de sociale zekerheid 
gaat. Er komen geen andere fi scale of parafi scale heffi ngen.

Niets belet dat de werkgever méér dan € 2 200 (netto) als voordeel 
zou uitkeren, maar alles wat hoger is dan dit bedrag wordt op de 
normale wijze onderworpen aan belastingen en RSZ.

Deze voordelen kunnen alleen via CAO worden ingevoerd. 
In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging kan de regeling 
tot stand komen via een toetredingsakte opgesteld door de 
Nationale Arbeidsraad.

Als je hierover meer details 

zoekt: De BBTK heeft een 
Expresso uitgebracht, specifi ek 
met betrekking tot deze 
nieuwe regelgeving. Je kan de 
publicatie online raadplegen 
op www.bbtk.org.



6.  AANVULLENDE 
PENSIOENEN

In de privé-sector hebben steeds meer werknemers een aanvullend 
pensioen. Hieronder stellen wij je de grote krachtlijnen voor van 
het aanvullend pensioensysteem.
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WELKE ZIJN DE VERSCHILLENDE PENSIOENSTELSELS 
IN BELGIË?
Als het over het pensioen gaat, onderscheidt men drie pijlers:

HET WETTELIJK PENSIOEN: ONZE ABSOLUTE PRIORITEIT
Voor de meeste Belgen is en blijft het wettelijk pensioen de enige 
bron van inkomsten eens men de pensioenleeftijd heeft bereikt. 
Het wordt betaald dankzij de bijdragen die de werkgevers aan 
de sociale zekerheid betalen. Deze bijdrage is in werkelijkheid 
het uitgestelde loon van de werknemer. Dit is het mechanisme 
bij uitstek van solidariteit tussen de generaties: de actieven 
van vandaag betalen voor de gepensioneerden van vandaag. 
Dit is een systeem gebaseerd op de repartitie. De pensioenen 
worden berekend op basis van een begrensd loon. Wanneer 
de pensioenleeftijd is bereikt, ontvang je een percentage van je 
loon. Dit percentage varieert naargelang van je gezinstoestand. 
Hoe wordt het wettelijk pensioen berekend? Het antwoord op 
je vragen vind je in onze brochure gewijd aan de aanvullende 
pensioenen, die beschikbaar is bij je BBTK-afgevaardigde. Je 
kan ze ook downloaden van onze site www.bbtk.org.

WAT IS HET BELANG VAN EEN AANVULLEND PENSIOEN?
Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het 
bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard na het vertrek op 
pensioen te behouden. De bijdragen die voor het wettelijk pensioen 
worden betaald, worden immers berekend op gedeplafonneerde 
lonen, terwijl de bedragen van het pensioen worden berekend op 
geplafonneerde lonen (die niet regelmatig worden aangepast aan 
de inkomensevolutie “de aanpassing aan de welvaart”). Dit leidt tot 
een inkomensverlies dat aanzienlijk kan zijn. Dit fenomeen weegt 
zwaarder door bij de kaderleden, gezien hun inkomensniveau. Vanuit 

1STE PIJLER 2DE PIJLER 3DE PIJLER

Het wettelijk pensioen (pensioen 
opgebouwd in het kader van de 

sociale zekerheid).

Het collectief aanvullend 
pensioen (extralegale 

voordelen – pensioenfonds of 
groepsverzekering – opgebouwd in 

het kader van de bedrijven).

De individuele verzekeringen 
(pensioensparen of 
levensverzekering).

Het wettelijk pensioen (de “1ste 
pijler”) maakt integraal deel uit van 

de sociale zekerheid. Het werkt 
via repartitie: het zijn de actieven 
van vandaag die betalen voor de 
gepensioneerden van vandaag.

Deze twee systemen (behalve de pensioenen “te bereiken doel” werken via 
kapitalisatie: elkeen legt zijn eigen spaarpot aan. De aanvullende pensioenen 

zijn samengesteld uit de stortingen van de bedrijven ten gunste van hun 
werknemers (of van een deel van hen) onder de vorm van groepsverzekering 

of pensioenfonds. Tenslotte is er het aanvullend pensioen dat elk voor zich 
aanlegt via een individuele spaarpot.

Verhoging van het plafond

Een verhoging van het 
plafond waarmee rekening 
wordt gehouden voor de 
berekening van het wettelijk 
pensioen en een regelmatige 
koppeling hiervan aan 
de inkomensevolutie is 
noodzakelijk, aanvullend 
pensioen of  niet.
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het standpunt van de werkgever kan de invoering van een aanvullend-
pensioensysteem als argument dienen om het personeel te motiveren 
terwijl men toch van een gunstig fi scaal systeem geniet.

WELKE ZIJN DE VERSCHILLENDE 
AANVULLEND-PENSIOENSYSTEMEN?
Voor de bedienden en kaderleden met een arbeidscontract 
zijn er twee mogelijke systemen: het pensioenfonds en 
de groepsverzekering. Deze twee systemen kunnen 
recht geven op dezelfde soort extralegale voordelen wat 
de prestaties betreft. Bovendien worden ze geregeld door 
analoge wettelijke bepalingen betreffende de berekening van 
de reserves en de beleggingsregels.

GROEPSVERZEKERING
Het bedrijf ondertekent een verzekeringscontract met een 
verzekeraar om een bijkomend pensioen te waarborgen voor zijn 
werknemers (of van een categorie werknemers). De verzekeraar 
beheert de bedragen (premies) die hem worden toevertrouwd, 
maar de wet beperkt de rendementswaarborg van de kapitalen 
tot 3,75% (KB 30/04/99). De verzekeringsmaatschappijen willen 
dit minimumpercentage verlagen, gelet op de algemene verlaging 
van de intrestvoeten.

PENSIOENFONDS
Sinds de wet van 27 oktober 2006 moeten de pensioenfondsen 
een nieuwe juridische vorm aannemen, namelijk die van een 
organisme voor de fi nanciering van pensioenen. De bestaande 
pensioenfondsen die georganiseerd zijn onder de vorm van een 
vzw of een onderlinge verzekeringsmaatschappij beschikken 
over een overgangsperiode tot 1 januari 2012 om hun omzetting 
uit te voeren. Het rendementspercentage is variabel, en 
doorgaans hoger dan dat van de groepsverzekering, maar 
zonder gewaarborgd minimum (behoudens bijdragen).

WELKE ZIJN DE SOORTEN VOORDELEN 
VAN HET AANVULLEND PENSIOEN?
De extralegale voordelen die een aanvullend-pensioensysteem 
biedt zijn:

 ofwel een ouderdomspensioen (onder de vorm van rente 
of kapitaal);

Voor de BBTK rusten de 
pensioenen op één grote 

pijler, met name het wettelijk 
pensioen; de twee andere 

kunnen enkel als 
aanvulling dienen.
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 ofwel een overlevingspensioen voor de weduwen en 
wezen (ingeval van overlijden van de begunstigde vóór of 
na de pensioenleeftijd);
 ofwel een invaliditeitspensioen.

ONDER WELKE VORM KAN JE JE AANVULLEND 
PENSIOEN ONTVANGEN?
Het aanvullend pensioen kan op twee manieren worden uitgekeerd:

onder de vorm van kapitaal, in één keer: je bent dan zelf 
verantwoordelijk voor het beheer van je kapitaal;
onder de vorm van rente: deze wordt ontvangen ter aanvulling 
van het wettelijk pensioen. Deze vorm wordt sterk aanbevolen 
door de nieuwe wet op de aanvullende pensioenen.

WELKE ZIJN DE SOORTEN 
AANVULLEND-PENSIOENPLANNEN?
Er bestaan twee grote soorten van aanvullend-pensioenplannen:

plannen met “te bereiken doel”;
plannen met “vaste bijdragen”.

PLANNEN MET “TE BEREIKEN DOEL” (“DEFINED BENEFIT” 
OF “VASTGELEGD VOORDEEL”)
In dit soort plan belooft de werkgever een eindresultaat voor het 
pensioen (rente of kapitaal), gekoppeld aan de evolutie van de 
welvaart. De bijdragen die door de werkgever worden gestort, 
zijn niet op voorhand vastgelegd. De omvang ervan varieert 
naargelang van het beloofde pensioen.

PLANNEN MET “VASTE BIJDRAGEN” (“DEFINED 
CONTRIBUTION” OF “VASTGELEGDE BIJDRAGE”)
In dit soort plan belooft de werkgever geen eindresultaat. Hij 
verbindt zich ertoe een bijdrage te storten waarvan het bedrag 
op voorhand is vastgelegd. De bijdragen moeten dezelfde zijn 
voor mannen en vrouwen. Er kan evenwel een pensioen worden 
beloofd, maar de omvang daarvan zal afhangen van de gestorte 
bijdragen en van het feit of het om een man of een vrouw gaat.

Er bestaan twee soorten plannen met “vaste bijdragen”:
De plannen met “zuivere” vaste bijdragen
De werkgever verbindt zich ertoe om een vaste bijdrage 
te betalen, zonder pensioen. De werkgever stort de vaste 
bijdragen. De gekapitaliseerde bedragen worden uitbetaald op 
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de pensioenleeftijd. Het gaat eigenlijk om een “spaarboekje”. 
Dit systeem wordt meestal toegepast voor de pensioenfondsen 
en niet voor de groepsverzekeringen.

De plannen met vaste bijdragen met tarieven
De werkgever belooft een bepaalde prestatie via de storting 
van vaste bijdragen. Elke storting geeft recht op een rente 
of op een kapitaal volgens vastgelegde tarieven. Het gaat 
onrechtstreeks om een plan met "te bereiken doel". Dit systeem 
wordt over het algemeen toegepast op de groepsverzekering 
en niet op de pensioenfondsen.

Voorbeeld
Bijdrage werkgever = 3% van het bruto jaarloon
Bijdrage werknemer = 1% van het bruto jaarloon

WELKE ZIJN DE VERANDERINGEN DIE DOOR DE “WET 
VANDENBROUCKE” WERDEN INGEVOERD?
Er werden erg belangrijke wijzigingen in de wetgeving aangebracht 
in het kader van de wet van 28/04/03 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 
(B.S., 15/05/03 – Erratum, B.S. 26/05/03). Wij bekijken deze 
wet meer in detail in onze brochure gewijd aan de aanvullende 
pensioenen, die je kan verkrijgen bij je BBTK-afgevaardigde of 
kan downloaden van onze site www.bbtk.org.

In deze fase willen we enkel preciseren dat de nieuwe wet 
volgende doelstellingen nastreeft:

de aanvullende pensioenen democratiseren;
 de bedrijven solidariseren via sectorale pensioenplannen;
 via sociale plannen bepaalde periodes waarin niet werd 

“Vaste bijdragen” of “te bereiken doel” 
De laatste jaren hebben de meeste voorgestelde 
systemen zich eerder op de “vaste bijdragen” gericht dan 
op het “te bereiken doel”. In het geval van de “vaste bijdragen” 
wordt het risico op infl atie of geldontwaarding immers door de 
werknemer gedragen, terwijl bij het “te bereiken doel” het risico 
door de werkgever wordt gedragen.
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gewerkt, gelijkstellen met gewerkte periodes voor de 
berekening van het aanvullend pensioen;
de rente stimuleren;
 een minimumrendement waarborgen en de beheerskosten 
beperken;
 een transparant systeem invoeren;
 de werknemers laten deelnemen aan het beheer van het 
pensioensysteem;
 de individuele pensioenbeloftes omkaderen;
 de voortzetting van een pensioentoezegging bij een 
andere werkgever toelaten.

Een van de belangrijkste nieuwigheden van de wet is de 
mogelijkheid om sectorale aanvullend-pensioenplannen in 
te voeren (en dus door de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
toepasbaar op alle bedrijven van een sector). Dit soort pensioen 
zal de solidarisering binnen de sector mogelijk maken tussen 
de bedrijven die op syndicaal vlak het sterkst staan en de 
bedrijven waar geen enkele syndicale vertegenwoordiging kon 
worden georganiseerd.

De wet-Vandenbroucke vervangt de wet-Colla integraal. Deze 
laatste had uitsluitend betrekking op de bedrijfspensioenplannen 
terwijl de nieuwe wet van toepassing is op:

de bedrijfspensioenplannen;
de sectorale pensioenplannen;
de individuele pensioentoezeggingen;
de persoonlijke voortzetting van de collectieve plannen.

Twee soorten pensioentoezeggingen zijn voortaan mogelijk en 
dit zowel op sectoraal als op bedrijfsvlak:

de gewone pensioentoezeggingen;
de sociale pensioentoezeggingen.

WAT IS DE “SOCIALE TWEEDE PIJLER” DIE VOORZIEN IS 
DOOR DE NIEUWE WET?
De genoemde “sociale tweede pijler” omvat pensioenstelsels die 
aan specifi eke voorwaarden voldoen. Ze genieten bijzondere 
fi scale stimuli die vrijgesteld zijn van de belasting van 4,4% die 
normaal gezien ontvangen wordt op de stortingen.
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Bovendien is er voorzien dat dergelijke pensioentoezeggingen 
buiten de loonnorm vallen. Deze bijkomende voordelen hebben 
tot doel om de ontwikkeling van socialere stelsels en vooral 
hoofdzakelijk sectorale plannen te bevorderen. 

Een aantal voorwaarden zijn gemeenschappelijk voor alle plannen 
die van deze voordelen willen genieten. Andere voorwaarden zijn 
verschillend en houden enerzijds rekening met de specifi citeit 
van de sectorale plannen en anderzijds met de bedrijfsplannen 
die ermee zijn gelijkgesteld.

De gemeenschappelijke voorwaarden zijn de volgende: 
 het aanvullend-pensioenplan moet van toepassing zijn 
op alle werknemers en georganiseerd en beheerd worden 
volgens paritaire principes;
 het aanvullend-pensioenplan moet een luik “pensioen” en 
een luik “solidariteit” bevatten;
 het luik “solidariteit” moet een minimum aan solidaire 
rechten bevatten die overeenstemmen met de fi scale 
voordelen (4,4%) die bij Koninklijk Besluit beraadslaagd 
in de Ministerraad zullen worden vastgelegd;
 nadat alle provisies zijn aangelegd, moeten de winsten 
worden verdeeld en moeten de kosten worden beperkt 
volgens principes gelijkaardig aan deze van het KB 69 
(b.v. maximum 5% kosten op de premies).

AFKOOP VAN DE VERWORVEN RESERVES OF UITBETALING 
VAN DE PRESTATIES. WAT GEBEURT ER ALS IK OP 
BRUGPENSIOEN VERTREK?
In het licht van de langetermijnvisie die in de wet wordt nagestreefd, 
wordt naast de hiervoor vermelde garantieverplichting de afkoop 
van de verworven reserves of de uitbetaling van de prestatie vóór 
het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, of vóór de pensionering 
indien de werknemer zijn wettelijk pensioen voor zijn 60ste opneemt, 
verboden. Aldus wordt een einde gesteld aan een praktijk die erin 
bestond dat de aangeslotene bij zijn uittreding zijn verworven 
reserves kon afkopen ongeacht zijn leeftijd bij de uittreding.

Twee overgangsmaatregelen temperen echter dit verbod op 
afkoop vóór 60 jaar:



4 2  J E  R E C H T E N  K A D E R L E D E N  B B T K

 Voor pensioentoezeggingen gesloten vóór de datum van 
inwerkingtreding van dit verbod of die voortvloeien uit de 
verlenging van een vóór die datum gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst, is het pas vanaf 31/12/09 onmogelijk 
om de reserves af te kopen of de uitbetaling van de 
prestaties vóór de leeftijd van 60 jaar te verkrijgen.
 Pensioentoezeggingen die in een pensioenleeftijd vanaf 
58 jaar voorzien, kunnen worden ingevoerd tot zes maand 
na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, 
dus tot 15/11/03.

Naast het overgangsstelsel bestaan er ook twee mogelijke 
afwijkingen:
 Er bestaat ook een afwijking op het verbod om de 
pensioenvoordelen vóór de leeftijd van 60 jaar te genieten: 
voorschotten op prestaties en inpandgevingen van 
pensioenrechten zijn toegestaan voor het waarborgen van 
een lening om de aangeslotene in staat te stellen op het 
grondgebied van de Europese Unie onroerende goederen die 
belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te 
verbeteren, te herstellen of te verbouwen. Die voorschotten 
en leningen moeten worden terugbetaald zodra die goederen 
uit het vermogen van de aangeslotene verdwijnen. 
 Op te merken valt ook dat overdrachten van reserves in 
het kader van een uittreding niet gelijkgesteld worden met 
een afkoop, ook al zijn ze dat technisch gezien wel.

WAT IS EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING? 
WELKE ZIJN DE GRENZEN VAN EEN DERGELIJKE 
TOEZEGGING DIE DOOR DE WET ZIJN VASTGELEGD?
De individuele pensioentoezegging wordt door de wet omschreven 
en moet bestaan uit een occasionele en niet-stelselmatige 
toezegging aan een werknemer en/of zijn rechthebbenden.

Kenmerkend voor de pensioentoezegging is dat ze toegekend 
wordt aan een welbepaalde persoon om redenen die verband 
houden met de persoon en niet met de categorie waartoe deze 
persoon behoort.

In de praktijk

Als er in je onderneming 
niets is gebeurd (aanpassing 
CAO of  reglement) vóór 
15/11/03 om uitdrukkelijk te 
voorzien in de mogelijkheid 
tot afkoop of  uitbetaling van 
de prestaties vóór het bereiken 
van de leeftijd van 58 jaar, zal 
je je kapitaal bij je vertrek op 
brugpensioen slechts kunnen 
ontvangen als je minimum 
60 jaar oud bent.
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Wat dit soort toezegging betreft, voert de wet twee nieuwigheden in:
 1. Vereiste van een bestaand aanvullend-pensioenstelsel 
voor alle werknemers
Een individuele pensioentoezegging mag alleen worden 
toegekend op voorwaarde dat in de onderneming voor alle 
werknemers een aanvullend pensioenstelsel aanwezig is. 
Bedoeling hiervan is dat een individuele toezegging een 
aanvulling blijft op een collectief stelsel. Met deze beperking 
wil men vermijden dat de voorwaarden inzake collectieve 
stelsels worden omzeild. Als overgangsbepaling wordt er 
wel in voorzien dat gedurende zes maanden na de publicatie 
van de wet nog individuele pensioentoezeggingen mogen 
worden toegestaan zonder dat er in de onderneming voor alle 
werknemers een aanvullendpensioenstelsel aanwezig is.

 2. Geen toezeggingen tijdens de laatste 36 maanden vóór 
de pensionering of brugpensionering
Een inrichter mag geen individuele pensioentoezegging 
toekennen tijdens de laatste 36 maanden voor de 
pensionering, de brugpensionering of het sluiten van een 
gelijkgestelde overeenkomst (gekend onder de benaming 
“Canada-Drystelsel”). Dit verbod heeft tot doel het oneigenlijk 
gebruik van dergelijke toezeggingen bij ontslag van personeel 
te bemoeilijken (toezeggingen die worden toegekend ter 
vervanging van ontslag- of verbrekingsvergoedingen). De 
Controledienst voor de Verzekeringen legt een inrichter die dat 
verbod niet naleeft, een administratieve geldboete op van 35% 
van het kapitaal. Deze bepaling is van toepassing na afl oop 
van de overgangsperiode van 6 maanden na de publicatie van 
de wet, nl. op 15/11/03.Voor de toezeggingen die dateren van 
vóór deze datum is er geen probleem, zelfs als de uitvoering 
van deze toezeggingen na 15/11/03 plaatsvindt.
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7.  FUNCTIECLASSIFICATIE 
EN INDIVIDUELE EVALUATIE

Op basis van welke criteria bepaalt men je loon? Leeftijd, diploma, 
individuele prestaties, de wet van vraag en aanbod, de goede wil 
van je werkgever? De functieclassifi catie geeft de mogelijkheid 
een loonregeling toe te passen op objectieve basis. Geldt dit ook 
voor kaderleden?
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WAT IS EEN FUNCTIECLASSIFICATIE?
De functieclassificatie is een min of meer uitgewerkte 
nomenclatuur die de klasse (of de categorie) van een functie 
bepaalt. De functieclassificatie dient in de eerste plaats als 
basis bij het opstellen van de loonschalen (of barema’s). 
De werkgever moet deze barema’s minimaal respecteren. 
Eigenlijk zijn barema’s minimale loonroosters, verbonden 
aan de verschillende categorieën.

WAT IS EEN ANALYTISCH CLASSIFICATIESYSTEEM?
Om het toekennen van een functieclassifi catie een meer 
wetenschappelijke basis te geven en minder wisselvallig te laten 
gebeuren, bestaan er al geruime tijd zogenaamde analytische 
classifi catiemethodes. Deze systemen analyseren de beschreven 
functies systematisch. Daarbij worden verschillende evaluatiecriteria 
gebruikt die telkens een bepaald aspect van de functie belichten. 
Deze factoren worden daarna afgewogen of gewaardeerd: de 
gebruikte criteria zijn immers niet allemaal even belangrijk.

Met deze methode verminderen we de subjectieve benadering. 
Maar vergis je niet: de analytische classifi catie is daarmee 

Classifi caties van onder het stof halen
De meeste sectoren hebben een classifi catie, maar heel 
wat classifi caties werden al lange tijd niet meer aangepast. 
Zij gebruiken zeer vage omschrijvingen van functies, die 
soms helemaal verouderd zijn (“mecanograaf” bijvoorbeeld). 
Daarnaast vertonen ze lacunes als het gaat over nieuwe functies 
die er na de invoering van de functieclassifi catie zijn bijgekomen 
(bijvoorbeeld in de informaticasector). Een grote schoonmaak is 
in vele gevallen noodzakelijk. Het behoud van een classifi catie 
zonder realistisch referentiekader verhoogt het risico op 
willekeur van de werkgever bij het bepalen van de categorie 
(en dus ook het loon). Daarnaast maakt het ontbreken van 
een geactualiseerde classifi catie het de werknemer bijzonder 
moeilijk aan te tonen dat hij in een andere categorie thuishoort. 
Het gevaar dat de werkgever een sanctie oploopt, is dan ook 
quasi onbestaande. In de praktijk gebeurt het niet zelden dat 
de classifi catie omgekeerd wordt gebruikt. Eerst wordt het loon 
bepaald, daarna geeft men de bijhorende categorie door aan het 
sociaal secretariaat en kiest men voor de betrokken werknemer 
een functie uit die categorie.
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nog geen wetenschappelijke methode. Er blijft nog altijd een 
gedeelte subjectiviteit in het spel. We hebben immers te maken 
met mensenwerk!

WELKE CRITERIA WORDEN GEBRUIKT?
Het aantal criteria varieert naargelang de methode. Belangrijk 
is dat de criteria alle aspecten van de functie belichten. De 
wegingsfactor van de waardering, met andere woorden het 
belang van elk criterium, is eveneens belangrijk.

Een aantal criteria die doorgaans worden gebruikt:
 vereiste ervaring en kennis;
 verantwoordelijkheid;
 beslissingsautonomie;
 sociale interactie / communicatie;
 leiding geven;
 arbeidsomstandigheden, zwaarte van het werk.

De criteria weerspiegelen de waarden die het meest voorkomen 
en het best worden aanvaard. Reden te meer om adviseurs te 
wantrouwen die een “huismethode” voorstellen “op maat” van 
de onderneming, waardoor een vergelijking met andere situaties 
onmogelijk wordt.

ZIJN DE FUNCTIECLASSIFICATIES OOK VAN TOEPASSING 
OP KADERLEDEN?
De situatie verschilt van sector tot sector. Niet overal bestaat er een 
classifi catie die ook op kaderleden van toepassing is. Nochtans zijn 
kaderleden statutair gezien bedienden. De belangrijkste sectoren met 
een classifi catie die ook voor kaderleden geldig is, zijn de thuiszorg 
en rustoorden, de banken en verzekeringen, de grootwarenhuizen… 
In bepaalde sectoren vermelden de vakbonden in hun eisenbundel 
de invoering van een nieuw analytisch classifi catiesysteem of ook 
nog een herziening van de classifi caties om de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te waarborgen.

BEVORDERT EEN ANALYTISCHE FUNCTIECLASSIFICATIE 
DE GELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN VROUWEN?
Sinds 1975 is elke loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen 
bij wet verboden. Maar de praktijk is dikwijls anders… In de 
dienstensector bijvoorbeeld verdienen vrouwen gemiddeld 
slechts 70 tot 80% van het loon van hun mannelijke collega’s.
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In bepaalde sectoren wordt dit verschil voor een deel veroorzaakt 
door de functieclassifi catie. Sommige classifi caties bevatten min 
of meer subtiele discriminaties.

Wat te doen? Een evaluatiesysteem opstellen aan de hand 
van objectieve en “sekseneutrale” criteria. Sinds 1993 bestaat 
er een “code van goed gedrag”, met een aantal aanbevelingen 
op dat vlak. Sinds eind 1996 is de wet op gelijke kansen ook 
van toepassing op de functieclassifi catie. Een Koninklijk Besluit 
(31/12/96) voorziet dat elke werkgever die discriminaties creëert 
of behoudt op basis van het geslacht van een werknemer, een 
sanctie riskeert. Elke benadeelde werknemer kan klacht indienen 
bij de Arbeidsinspectie of zich richten tot de Arbeidsrechtbank 
om een einde te maken aan de discriminatie. Tenslotte vragen 
de sociale partners in het interprofessioneel akkoord 2007-2008 
aan de sectoren en bedrijven om hun loonclassifi caties te toetsen 
aan de verplichting tot genderneutraliteit en in voorkomend geval 
de nodige correcties aan te brengen.

Steeds meer “kaderleden”?
Sinds de sociale verkiezingen van 1987 hebben kaderleden 
een afzonderlijke lijst, naast deze van “arbeiders”,“bedienden” 
en “jonge werknemers”. Deze situatie geeft aanleiding tot een 
aantal neveneffecten. Het gebeurt bijvoorbeeld niet zelden dat 
het aantal “kaderleden” plots stijgt als de sociale verkiezingen 
naderen. Daardoor kan de werkgever het aantal zetels voor 
“bedienden” in de Ondernemingsraad of in het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk beperken. Tot tweemaal 
toe (31/12/86 en 10/05/95) heeft de Arbeidsrechtbank van 
Turnhout het aantal functies in de inventaris “kaderleden” van 
een chemisch bedrijf met de helft verminderd. Er zijn al pogingen 
ondernomen om via de analytische classifi catiesystemen een 
objectief en onfeilbaar middel te vinden om te bepalen wanneer 
een functie moet worden beschouwd als kaderlid. Wanneer 
bijvoorbeeld een steekproef ondernemingen een voldoende groot 
aantal functies oplevert die volgens methode X zijn geanalyseerd, 
kan men de grens tussen kaderleden en bedienden vastleggen 
op een bepaald aantal punten. De volgende stap kan er dan uit 
bestaan deze “regel” aan een onderneming of sector op te leggen 
(of te doen aanvaarden). Het risico dat een dergelijke maatregel 
met zich kan meebrengen, ligt voor de hand.
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HEBBEN WERKNEMERS VAN EEN ONDERNEMING 
CONTROLERECHT OP DE INVOERING OF DE WIJZIGING 
VAN EEN FUNCTIECLASSIFICATIE?
Via de Ondernemingsraad (of bij ontstentenis het Comité 
voor Preventie en Bescherming op het Werk) beschikken de 
vertegenwoordigers van het personeel over informatie over 
een nieuwe ontwerp van functieclassifi catie. Maar het zijn de 
syndicale afvaardigingen die moeten optreden. Zij zouden 
inzage- en adviesrecht moeten hebben over het dossier, over 
de consultantkeuze of zelfs het recht om het gehele proces van 
functieanalyse te begeleiden.

WELKE PUNTEN MOET DE SYNDICALE AFVAARDIGING 
CONTROLEREN?
De controle van de werknemers op alle fases van de procedure 
is onontbeerlijk. Zo kan men bijvoorbeeld het recht op beroep 
voorzien of de wijze van integratie van nieuwe functies 
controleren. Sinds 1994 bestaat er op vakbondsinitiatief een 
“protocol”, afgesloten met een aantal adviesbureaus*. Dit 
protocol kan dienen als onderhandelingsbasis bij het invoeren 
of herzien van de beroepsclassifi catie, zowel op niveau van de 
onderneming als van de sector.

* Momenteel zijn de 
ondertekenende bureaus: 

Berenschot (USB-methode), 
Optimor (Orba-methode), 
PriceWaterhouseCoopers 

(PWC), Hay, SBB, Bakkenist 
en SD Worx. Andere 

overeenkomsten worden 
momenteel onderzocht.

Syndicale controle: een belangrijke CAO
CAO nr. 5, afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad 
(30/06/71) bepaalt de algemene principes betreffende 
de oprichting, het functioneren en de bevoegdheden van de 
syndicale afvaardiging. Dit is een kaderakkoord dat verder moet 
worden uitgewerkt in een CAO van de sector of onderneming. 
CAO nr. 5 (titel V, art. 14) bepaalt dat de syndicale afvaardiging 
“voorafgaandelijk door de werkgever moet worden ingelicht 
over de veranderingen die de contractuele en gebruikelijke 
arbeids- en beloningsvoorwaarden kunnen wijzigen (…). 
Zij zal inzonderheid worden ingelicht over de wijzigingen 
welke voortvloeien uit de wet, de collectieve overeenkomsten 
of de bepalingen van algemene aard die in de individuele 
arbeidsovereenkomsten zijn opgenomen, voornamelijk de 
bepalingen die een weerslag hebben op de loonschalen en 
de regelingen van beroepsclassifi catie.” Volgens titel V, artikel 
15 is het “de taak van de paritaire comités, volgens de eigen 
toestanden van de diverse activiteitssectoren, de in de artikelen 
11 tot 14 bepaalde bevoegdheden nader te omschrijven.”
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De belangrijkste punten van dit protocol, waarvan de tekst in talrijke 
overeenkomsten integraal is overgenomen, zijn de volgende:
 informatie aan de sociale overlegorganen 
(Ondernemingsraad of Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk);
 oprichting van een begeleidingscommissie (samenstelling, 
rol, taken); 
 beschrijving van de functies (doel, inhoud, informatie-
bronnen);
 waardering van de functies (methode, uitvoerders, resultaten);
 mededeling van de functieclassifi catie aan het personeel;
 beroepsprocedure;
 onderhoudsprocedure.

Dit protocol waarborgt het technische deel van de 
functieclassifi catie maar biedt geen antwoord op vragen over de 
lonen. Deze moeten tussen werkgever en vakbonden worden 
onderhandeld. Alles wat barema’s, invoeringsmodaliteiten van 
de nieuwe classifi catie, inhaling van de verschillen, enz. betreft, 
moet het voorwerp uitmaken van een CAO.

HEEFT HET PROTOCOL OOK BETREKKING
OP KADERLEDEN?
De meeste kaderleden hebben een bediendestatuut. Zij hebben 
dus net zoals de andere bedienden recht op informatie.

In principe is een protocol of een technische CAO zoals zojuist 
beschreven, ook op deze personeelscategorie van toepassing, 
behalve indien anders bepaald. Wanneer de mogelijkheid 
zich voordoet, is het belangrijk dat vertegenwoordigers van 
de kaderleden in de begeleidingscommissie kunnen worden 
aangeduid.

WAT MET DE INDIVIDUELE EVALUATIE?
Steeds meer ondernemingen hanteren een systeem van 
periodiek gesprek met als doel de bekwaamheden en het 
professioneel gedrag te meten. Meestal komen de kaderleden 
als eersten aan bod om zulke evaluatiesystemen uit te testen.
Vaak bepaalt men aan de hand van de resultaten de grootte van 
het variabele loon of zelfs een sanctie. De sociale wetgeving 
spreekt zich hierover helemaal niet uit. Enkel syndicale controle 
kan misbruiken voorkomen.
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De Ondernemingsraad heeft binnen haar bevoegdheden een 
aantal punten waardoor men kan eisen over de gebruikte criteria 
te worden geraadpleegd: onder meer adviesrecht over de 
arbeidsorganisatie of het recht op informatie over maatregelen 
inzake personeelsbeleid. De Ondernemingsraad heeft evenwel 
geen beslissingsrecht in deze materie.

INDIVIDUELE EVALUATIE: 10 EISEN
De BBTK schuift tien regels naar voren die de vertegenwoordigers 
van het personeel kunnen eisen inzake individuele evaluatie:

het bestaan van een voorafgaande classifi catie...
 …uitgewerkt in overleg
een doorzichtig evaluatiesysteem en -doelstellingen...
…gebaseerd op objectieve evaluatiecriteria
…aangepast aan de context
…met het akkoord met de syndicale organisaties
…aangewend door bekwame en goed opgeleide personen
…met een recht op antwoord en een proefperiode
…met een permanent karakter (en niet tijdelijk)
…en weldoordacht.
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8.  NIET-CONCURRENTIE-
BEDING / SCHOLINGSBEDING

Als een kaderlid de onderneming verlaat, probeert de werkgever 
hem soms een “niet-concurrentiebeding” op te leggen. Deze 
clausule verbiedt de betrokken werknemer in hetzelfde domein 
te werken, voor zichzelf  of  voor een concurrerende werkgever. 
Maar opgelet, deze clausule is niet op eender wie en op eender 
welke situatie van toepassing.
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WAT ZEGT HET “NIET-CONCURRENTIEBEDING”?
Het “niet-concurrentiebeding” bepaalt dat je, na het beëindigen van je 
arbeidsovereenkomst, geen gelijkaardige activiteit mag uitoefenen, 
noch voor eigen rekening, noch voor een concurrerende werkgever, 
indien je op die manier schade dreigt te berokkenen aan je vroegere 
onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 
kennis die je in je vroegere onderneming hebt verworven.

HOE MOET HET NIET-CONCURRENTIEBEDING 
OPGESTELD ZIJN?
Deze clausule moet deel uitmaken van een schriftelijke individuele 
overeenkomst (je akkoord is vereist). Deze overeenkomst kan op 
eender welk moment van de overeenkomst worden opgesteld 
(bij het begin, in het midden of op het einde).

OP WIE HEEFT DEZE CLAUSULE BETREKKING?
Indien je minder dan € 28 580* bruto per jaar verdient, wordt deze 
clausule als onbestaande beschouwd. Tussen € 28 580 en € 57162* 
bruto is de clausule enkel geldig voor bepaalde functies die in een 
CAO binnen de paritaire (sub)comités zijn opgesteld. Boven € 57162* 
bruto is de clausule geldig voor alle functies, behalve deze die zijn 
uitgesloten bij CAO, afgesloten in de paritaire (sub)comités. In de 
laatste twee gevallen kan, bij ontstentenis van een sectoraal akkoord, 
de bepaling van de functies gebeuren binnen de onderneming. 

WELKE ZIJN DE ANDERE VOORWAARDEN?
 Deze clausule kan enkel worden ingeroepen als het bedrijf 
dat je verlaat het risico loopt te worden benadeeld. Met 
andere woorden, de clausule moet betrekking hebben op 
gelijkaardige activiteiten.
 De toepassing van de clausule is geografi sch beperkt tot 
het territorium waar concurrentie mogelijk is.
 De clausule is eveneens beperkt in tijd en is niet langer 
van toepassing dan 12 maanden na de laatste dag van de 
arbeidsovereenkomst.
 De clausule moet voorzien in de betaling door je werkgever 
van een eenmalige compensatievergoeding**, gelijk aan 
minstens de helft van de bezoldiging (vast of variabel) 
die verschuldigd zou zijn geweest tijdens de effectieve 
toepassingsduur van de clausule.

Deze vergoeding is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffi ng.

* Onder bezoldiging 
verstaat men het loon dat 
je ontving op het einde van 
je arbeidsovereenkomst. 
Deze bedragen, geldig vanaf  
01/01/08, worden elk jaar 
aangepast aan de index.

** Je werkgever moet deze 
vergoeding niet betalen 
als hij binnen de 15 
dagen na het einde van de 
arbeidsovereenkomst de 
clausule intrekt. Het intrekken 
van de clausule moet expliciet 
gebeuren. De vergoeding niet 
betalen is onvoldoende om de 
clausule te annuleren.
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IS DEZE CLAUSULE ALTIJD GELDIG?
De clausule is niet geldig tijdens de proefperiode, ook al zijn alle 
andere voorwaarden vervuld. De clausule is evenmin geldig in 
de volgende twee gevallen:
 de verbreking van de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever zonder dringende redenen;
 de verbreking door de werkgever wegens dringende redenen. 
Met andere woorden, de clausule is niet geldig indien je 
ontslag neemt of krijgt wegens dringende redenen.

EN WAT ALS IK DE CLAUSULE NIET RESPECTEER?
In dat geval loop je het risico de ontvangen vergoeding te 
moeten terugbetalen. Daarenboven moet je een gelijkaardig 
bedrag betalen als schadevergoeding. De rechter kan evenwel 
de overeengekomen forfaitaire schadevergoeding naar boven 
of naar beneden toe herzien door rekening te houden met de 
werkelijk geleden schade van je werkgever.
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BIJZONDERE GEVALLEN VAN NIET-CONCURRENTIEBEDING
De bijzondere clausule van niet-concurrentie
(art. 86, wet van 03/07/78)

Deze clausule heeft betrekking op ondernemingen die 
internationale activiteiten uitoefenen en/of over een eigen 
researchafdeling beschikken. In die ondernemingen kan een 
afwijkende clausule van toepassing zijn op werknemers die 
activiteiten uitoefenen die hen toelaten kennis te verwerven 
waarvan het gebruik buiten de onderneming nadelig kan zijn 
voor de onderneming. Deze clausule kan worden vastgelegd in 
een individuele of collectieve overeenkomst. Ze moet eveneens 
betrekking hebben op gelijkaardige activiteiten en geografi sch 
beperkt zijn. Maar de clausule mag langer duren dan 12 maanden, 
zolang de totale duur redelijk blijft in verhouding met de aard 
van de functies. De clausule geeft recht op schadevergoedingen 
gelijk aan minimum drie maanden loon. De vergoeding kan 
nooit hoger zijn dan het loon dat zou verschuldigd zijn tijdens de 
toepassingsduur van de clausule. De werkgever heeft eveneens 
een termijn van 15 dagen om de clausule te annuleren (en dus 
geen schadevergoedingen te moeten betalen).

Nog een verschil: de clausule kan worden toegepast tijdens de 
proefperiode, voor een periode gelijk aan de effectieve duur van 
de proefperiode.

De arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger
De loonsvoorwaarden, gelijkaardige activiteiten en de 
tijdsbeperking zijn dezelfde. Het grote verschil is dat de wet voor 
de werkgever geen mogelijkheid voorziet om de clausule binnen 
de 15 dagen te annuleren. De betaling van een schadevergoeding 
is niet noodzakelijk voor de geldigheid van de clausule. De 
vertegenwoordiger kan evenwel aanspraak maken op een 
vergoeding als het bestaan van de clausule een inbreng van 
klanten doet vermoeden. Als de vertegenwoordiger de clausule 
overtreedt, zal de vergoeding die hij aan de werkgever moet 
betalen nooit méér bedragen dan drie maanden loon, behalve 
als de werkgever kan aantonen dat de schade groter is.

WAT IS EEN SCHOLINGSBEDING?
Dit is een beding waarin je je ertoe verbindt, als je gedurende 
de uitvoering van je arbeidsovereenkomst een vorming volgt op 
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kosten van de werkgever, om aan deze laatste een gedeelte van 
de vormingskosten terug te betalen ingeval je de onderneming 
verlaat voor het einde van de overeengekomen periode (periode 
bestemd om de kost van de vorming af te schrijven). Het 
scholingsbeding kan enkel in een contract van onbepaalde duur 
worden ingelast. Bij collectieve arbeidsovereenkomst algemeen 
verbindend verklaard door de Koning kunnen de sectoren 
bepaalde categorieën van werknemers en/of vormingen uitsluiten 
van de toepassing van het scholingsbeding.

VORMVOORWAARDEN
Op straffe van nietigheid moet het beding schriftelijk worden 
vastgesteld, voor elke werknemer afzonderlijk ten laatste op het 
moment waarop de vorming een aanvang neemt. Het geschrift 
moet het volgende bevatten:
 een omschrijving van de overeengekomen vorming, de duur 
van de vorming en de plaats waar de vorming zal doorgaan;
 de kost van de vorming of op zijn minst de elementen die 
toelaten om de kost te schatten. De vergoeding verschuldigd 
aan de werknemer evenals verplaatsings- of verblijfskosten 
kunnen geen onderdeel vormen van deze kost;
 de begindatum en de geldigheidsduur van het scholings-
beding ;
 het terug te betalen bedrag van een gedeelte van de 
scholingskosten met betrekking tot dewelke de werknemer 
zich ertoe verbindt deze te betalen na afl oop van de vorming. 
Dit bedrag wordt op degressieve wijze uitgedrukt in functie 
van de geldigheidsduur van het scholingsbeding

De Koning kan, op voorstel van het bevoegde paritair orgaan, 
voormelde bepalingen wijzigen of vervolledigen.

GEVALLEN WAARIN ER GEEN SPRAKE KAN ZIJN VAN 
SCHOLINGSBEDING
Het scholingsbeding wordt geacht onbestaande te zijn:

 wanneer het jaarloon van de werknemer € 28 580 niet 
overschrijdt 
 wanneer de voorgestelde vorming niet toelaat om nieuwe 
professionele competenties te verwerven
 wanneer de vorming voortvloeit uit een wettelijke of 
reglementaire bepaling voor de uitoefening van het beroep 



5 8  J E  R E C H T E N  K A D E R L E D E N  B B T K

 wanneer de vorming geen duur van 80 uren bereikt 
 wanneer de vorming een waarde heeft die lager of 
gelijk is aan het dubbel van het gewaarborgd minimum 
maandinkomen (€ 1 283,91x2 = € 2 567,82 → bedrag op 
01/10/07)

GELDIGHEIDSDUUR VAN HET SCHOLINGSBEDING
De geldigheidsduur van het scholingsbeding mag niet meer 
dan drie jaar bedragen en moet worden vastgesteld rekening 
houdend met de kost en de duur van de vorming.

MODALITEITEN VOOR TERUGBETALING
Ingeval de duur overeengekomen in het beding niet wordt 
gerespecteerd, moet de werknemer volgende bedragen aan de 
werkgever terugbetalen:
 80% van de vormingskost ingeval van vertrek van de 
werknemer vóór 1/3 van de overeengekomen periode
 50% van de vormingskost ingeval van vertrek van de 
werknemer tussen 1/3 en uiterlijk 2/3 van de overeengekomen 
periode
 20% van de vormingskost ingeval van vertrek van de 
werknemer na 2/3 van de overeengekomen periode

Het terug te betalen bedrag mag nooit meer dan 30% van het 
jaarlijks loon van de werknemer bedragen.

TOEPASSINGSMODALITEITEN 
Het scholingsbeding heeft geen uitwerking:

tijdens de proefperiode
 wanneer een einde wordt gesteld aan de overeenkomst 
door de werkgever zonder dringende reden 
 wanneer een einde wordt gesteld aan de overeenkomst 
door de werknemer omwille van een dringende reden 
vanwege de werkgever
in het kader van een herstructurering

Kortom, het scholingsbeding is enkel van toepassing 
wanneer je zelf ontslag neemt (geen herstructurering) en als 
je om een dringende reden wordt ontslagen.



9.  EINDE VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST

Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht 
op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven 
hieronder een kort overzicht van de reglementering bij de verbreking 
(door de werkgever of  door het kaderlid) van de arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur, buiten de proefperiode.
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OP WELKE OPZEGGINGSPERIODE HEB IK RECHT ALS 
MIJN WERKGEVER MIJ ONTSLAAT?
Artikel 82 van de wet van 03/07/78 voorziet in meerdere 
mogelijkheden, naargelang van de hoogte van het loon.

Ik verdien minder dan € 28 580 per jaar
De opzeggingstermijn waarmee je werkgever rekening moet 
houden, is het wettelijke minimum: 3 maanden per begonnen 
schijf van 5 jaar anciënniteit (3 maanden voor minder dan 
5 jaar, 6 maanden vanaf het begin van het 6de jaar, 9 maanden 
vanaf het begin van het 11de jaar, enz.).

Ik verdien meer dan € 28 580 per jaar
De opzeggingstermijn waarmee je werkgever en jijzelf moeten 
rekening houden, kan bij akkoord worden vastgelegd in een 
individuele overeenkomst, ten vroegste op het moment van de 
opzegging. De opzeggingstermijnen kunnen niet korter zijn dan 
het wettelijke minimum voorzien voor de bedienden die minder 
dan € 28 580 per jaar verdienen.

Indien er geen akkoord is, beslist de rechter. Daarbij wordt 
rekening gehouden met eventuele herklasseringsmoeilijkheden, 
afhankelijk van je leeftijd, je anciënniteit, het belang van je functie 
en de hoogte van je loon.

BESTAAT ER EEN “MODEL”?
Mettertijd is de rechtspraak hieromtrent geëvolueerd. De formule 
die het meest wordt gebruikt, is deze van advocaat Claeys. 
Tegenwoordig wordt de “bijgewerkte Claeysformule” gebruikt (zie 
kader). Deze formule houdt rekening met de leeftijd, anciënniteit 
en het loon van de werknemer.

Uitzondering
Indien je op het moment van aanwerving meer dan 
€ 57 162 verdient, kan de opzeggingstermijn waarmee 
je werkgever rekening moet houden sinds 01/04/94 in de 
arbeidsovereenkomst worden opgenomen op het ogenblik 
dat de overeenkomst wordt ondertekend en uiterlijk op het 
moment van de indiensttreding. Als je werkgever je ontslaat, 
kan de opzegging nooit minder zijn dan het wettelijke minimum, 
nl. 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit.

Uit welke delen bestaat 

mijn loon?

Het loon omvat verschillende 
elementen: datgene 
waarop je recht hebt bij je 
indiensttreding, eventueel 
met inbegrip van elementen 
die verbonden zijn aan een 
bijzondere voorwaarde 
(bijvoorbeeld: minimum 
aanwezigheid om recht 
te hebben op een 13de 
maand); de verworven 
elementen op grond van 
je arbeidsovereenkomst, 
zoals dubbel vakantiegeld, 
werkgeversbijdragen voor de 
groepsverzekering, enz.
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WAT GEBEURT ER ALS IK NOG IN MIJN PROEFPERIODE BEN?
Tijdens je proefperiode kan je werkgever (of jijzelf) een einde 
maken aan je arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn 
van 7 dagen (na de eerste maand). De wet (03/07/78, art. 67 § 2 
al. 1) bepaalt evenwel een bovengrens voor de proefperiode:

 6 maanden als je jaarlijks brutoloon lager is dan € 34 261;
 1 jaar als je jaarlijks brutoloon gelijk of hoger is dan € 34 261.

Dit bedrag slaat niet enkel op je loon maar ook op alle 
voordelen voorzien in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een 
eindejaarspremie).

Je jaarlijks brutoloon is lager dan € 28 580
(bedrag op 01/01/08)

DE “CLAEYSFORMULE”
Leeftijd x 0,06 + anciënniteit x 0,88 + 0,033 x jaarlijks brutoloon (in duizenden €) – 1 = aantal 
maanden opzegging.
Een voorbeeld: Je bent 45 jaar en 10 maanden oud. Je anciënniteit bedraagt 16 jaar en 
8 maanden. Momenteel verdien je € 37 000.
Opzeggingsperiode: (45,83 x 0,06) + (16,7 x 0,88) + (0,033 x 37) – 1 = 17,66 maanden.

Anciënniteit Je wordt ontslagen Je neemt ontslag

Minimum Tegenopzegging *

0 tot 5 jaar 3 maanden 1 maand 1,5 maand

5 tot 10 jaar 6 maanden 1 maand 3 maanden

10 tot 15 jaar 9 maanden 1 maand 3 maanden

15 tot 20 jaar 12 maanden 1 maand 3 maanden

20 tot 25 jaar 15 maanden 1 maand 3 maanden

(per schijf van 5 jaar) (+ 3 maanden) (blijft 1 maand) (blijft 3 maanden)

*  Tegenopzegging: de mogelijkheid die je in de opzeggingsperiode hebt om je bedrijf zo snel mogelijk te verlaten als je 
een andere betrekking hebt gevonden.

Om geldig te zijn, moet de proefperiode uiterlijk op 
het moment van de indiensttreding schriftelijk worden 
vastgelegd. De minimale duur van de proefperiode 
bedraagt 1 maand.
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Je jaarlijks brutoloon bedraagt € 28 580 tot € 57 162
(bedrag op 01/01/08)

Je jaarlijks brutoloon is hoger dan € 57 162
(bedrag op 01/01/08)**

Anciënniteit Je wordt ontslagen Je neemt ontslag

Te bepalen in gemeenschappelijk 
overleg ten vroegste op het moment 
van de kennisgeving maar minimum:

Tegenopzegging *

Termijn te bepalen in onderling 
akkoord ten vroegste op het 

moment van de kennisgeving, 
maar maximum...

0 tot 5 jaar 3 maanden 2 maanden Maximum 4,5 maanden (geen 
minimum voorzien en geen 

verschil voorzien naargelang van 
de anciënniteit)

5 tot 10 jaar 6 maanden

10 tot 15 jaar 9 maanden

15 tot 20 jaar 12 maanden

20 tot 25 jaar 15 maanden

(per schijf
van 5 jaar) 

(+ 3 maanden)

*  Tegenopzegging: de mogelijkheid die je in de opzeggingsperiode hebt om je bedrijf zo snel mogelijk te verlaten als je 
een andere betrekking hebt gevonden.

Anciënniteit Je wordt ontslagen Je neemt ontslag

De duur van de opzegging wordt in 
onderling akkoord bepaald ten vroegste 

op het moment van de kennisgeving, 
maar minimum:  

Tegenopzegging
Termijn te bepalen in onderling 

akkoord ten vroegste op het 
moment van de kennisgeving

0 tot 5 jaar 3 maanden Maximum 
4 maanden (te 

onderhandelen)

(geen minimum voorzien en geen 
verschil voorzien naargelang van 
de anciënniteit) maar maximum 

6 maanden

5 tot 10 jaar 6 maanden

10 tot 15 jaar 9 maanden

15 tot 20 jaar 12 maanden

20 tot 25 jaar 15 maanden

(per schijf
van 5 jaar) 

(+ 3 maanden)

**  Sinds 01/04/94 is het, voor de bedienden die méér dan € 57 162 verdienen (bedrag op 01/01/08), evenwel mogelijk 
om de opzeggingstermijn bij overeenkomst vast te leggen op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten 
(en uiterlijk op het moment van de indiensttreding). Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst wordt de algemene 
regel toegepast (de opzeggingstermijn kan vastgelegd worden door een overeenkomst opgesteld ten vroegste op het 
moment waarop de opzegging wordt gegeven).
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KUNNEN ANDERE FACTOREN DE OPZEGGINGSPERIODE 
BEÏNVLOEDEN?
Andere overeenkomsten zijn mogelijk, maar deze moeten 
beantwoorden aan bepaalde voorwaarden:

ANCIËNNITEITSCLAUSULE
Als je van werkgever verandert, kan je een deel van je verworven 
anciënniteit overdragen. Het Hof van Cassatie heeft erkend 
(08/02/88) dat een dergelijke overeenkomst niet ingaat tegen 
het verbod om vóór het einde van de arbeidsovereenkomst een 
akkoord over de duur van de opzeggingsperiode af te sluiten.

Door het overdragen van je anciënniteit kunnen ook andere 
elementen veranderen, bijvoorbeeld het aantal verlofdagen.

OVEREENKOMST OVER DE VERGOEDING
Sommige werkgevers voorzien een bijkomende schade-
vergoeding als de werknemer zelf ontslag neemt. De rechtspraak 
staat een dergelijke schadevergoeding toe, ongeacht het 
moment waarop de clausule werd overeengekomen.

CLAUSULE OVER DE WERKZEKERHEID
Door een gebrek aan duidelijke contractuele bepalingen spreekt de 
rechtspraak zich verschillend uit over het recht van de werknemer 
op een specifi eke schadevergoeding ten gevolge van de clausule 
van werkzekerheid (bovenop de opzeggingsvergoeding). Het is 
dus belangrijk in de arbeidsovereenkomst of via CAO duidelijk 
te bepalen welke sancties bij niet-naleving van deze clausule 
kunnen worden toegepast.

ONTBINDENDE VOORWAARDE
Net zoals een ander contract kan de arbeidsovereenkomst 
een “ontbindende clausule” bevatten, d.w.z. een clausule die 
de omstandigheden bepaalt waarin de overeenkomst wordt 
ontbonden, d.w.z. met name met terugwerkende kracht verdwijnt. 
Nochtans bestaan er bepaalde wettelijke grenzen. Zo is elke 
clausule onbestaande die een einde aan de arbeidsovereenkomst 
maakt omwille van huwelijk, zwangerschap of het bereiken van 
de pensioenleeftijd. Daarenboven is geen enkele ontbindende 
clausule geldig op beschermde werknemers. Deze werknemers 
kunnen enkel wegens dringende, economische of technische 
redenen, behoorlijk vastgesteld, worden ontslagen.



6 4  J E  R E C H T E N  K A D E R L E D E N  B B T K

HOE KAN IK ZELF MIJN OPZEGGINGSVERGOEDING 
BEREKENEN? 
 De verbrekingsvergoeding wordt berekend op basis van het 
loon waarop je op het moment van de opzegging recht hebt. Dit 
gebeurt aan de hand van volgende formule:

Jaarlijks brutoloon x opzeggingsperiode in maanden
12

HOE BEPAAL IK MIJN JAARLIJKS BRUTOLOON?
Het jaarlijks brutoloon omvat het loon van twaalf werkmaanden, 
het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Als een deel van je 
loon variabel is, houdt men rekening met het bedrag van het 
variabele gedeelte van de laatste twaalf maanden.

Artikel 39 van de wet van 03/07/78 beschouwt als deel van het 
loon elk voordeel waardeerbaar in geld waarop de werknemer 
aanspraak kan maken als compensatie voor geleverd werk en 
hem een voordeel oplevert (zie verder “bijzondere gevallen”). Dit 
voordeel kan zowel afkomstig zijn van de uitbetaling van geld als 
van een kost die de werkgever ten laste neemt in uitvoering van 
de overeenkomst.

Bepaalde voordelen zijn nochtans uitgesloten, zoals 
bijvoorbeeld de terugbetaling van kosten ten laste van de 
werkgever (Arbeidshof van Brussel, 31/03/93). Het Arbeidshof 
van Brussel houdt in de berekening van het loon evenmin 
rekening met vliegtuigtickets die Sabena-werknemers gratis 
krijgen (13/11/96).

MOET DE EINDEJAARSPREMIE – DIE IMMERS IN ÉÉN 
ENKELE KEER WORDT UITBETAALD – OPGENOMEN 
WORDEN IN DE VERTREKVERGOEDING ALS IK MIJN 
BEDRIJF IN DE LOOP VAN HET JAAR VERLAAT?
Het Hof van Cassatie meent van wel en beschouwt deze 
premie als een compensatie voor geleverde arbeid en dus 
een element van het loon. Zelfs als ze in één keer wordt 
uitbetaald, kan ze worden uitbetaald naar rato van het aantal 
gepresteerde maanden. 
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WAT MAAKT ER DEEL UIT VAN HET LOON?
ENKELE BIJZONDERE GEVALLEN

Ongevallenverzekering
De premie betaald door de werkgever is een verworven recht, 
alsook de maandelijkse premie die de werkgever voor de 
overlijdensverzekering betaalt. De premies maken dus deel uit 
van de loonberekening.

Groepsverzekering
De overeenkomst van een groepsverzekering opgebouwd 
met werkgeverstoelagen is eigendom van de werknemer, ook 
al voorziet het reglement van de groepsverzekering in een 
bepaalde termijn. De werkgeverstoelagen maken deel uit van het 
loon. Deze interpretatie is gebaseerd op de rechtspraak zoals 

Heeft het fi scaal statuut van voordelen in natura 
een weerslag op mijn opzeggingsvergoeding?
Volgens bepaalde beslissingen komt de fi scale 
onderschatting van een voordeel in natura in aanmerking voor 
de vaststelling van het jaarlijks brutoloon, dat als basis dient 
voor de berekening van de opzeggingsvergoeding (Arbeidshof 
van Bergen, 19/12/85, Arbeidsrechtbank van Brussel, 
16/12/92). Indien een wagen fi scaal wordt aangegeven voor 
een bedrag “x”, wordt op basis van dit bedrag het voordeel 
geschat dat in aanmerking komt voor de berekening van de 
opzeggingsvergoeding. Nochtans beslisten het Arbeidshof van 
Antwerpen en het Hof van Cassatie in tegenovergestelde zin: 
het gebruik van een bedrijfswagen is een verworven recht op 
grond van de arbeidsovereenkomst en moet dus als zodanig 
worden meegeteld in de berekening van de vergoeding, 
ongeacht het fi scaal statuut (Arbeidshof van Antwerpen 
15/11/91, Cassatie 29/01/96). Op dezelfde manier houdt men 
geen rekening met de waarde overeengekomen tussen de 
partijen, maar wel met de reële waarde (Hof van Cassatie, 
29/01/96). Deze laatste rechtspraak blijft tegenwoordig 
constant (Arbeidshof van Luik 29/11/2003, JTT 2001 pag. 
213). In dezelfde zin oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen 
(02/06/89) inzake maaltijdvergoedingen dat de verplichting 
voor de werkgever om de overeengekomen vergoeding te 
betalen, niet afhangt van het al dan niet respecteren van de 
fi scale wetgeving door de werknemer.
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die reeds bestond vóór de “wet Colla”. Deze wet heeft eigenlijk 
die rechtspraak versterkt. Deze interpretatie werd ook bevestigd 
door het Europees Gerechtshof (arrest Barber). Meer informatie 
hierover vind je in hoofdstuk 6 (“Aanvullend pensioen”).

Pensioenfonds
De beslissingen van de rechtbanken en hoven gaan niet altijd 
dezelfde kant uit. Ze hangen ook af van het soort bijdrage van 
de werkgever (individueel voor de werknemer of collectief in een 
percentage van de loonmassa). Niettemin heeft de wet “Colla” 
(zie hierboven) de rechtspraak bevestigd die de bijdragen van de 
werkgever aan een pensioenfonds beschouwde als loon.

Hospitalisatieverzekering
Door het feit dat de werknemer geniet van een vermindering van 
de premies in het kader van een collectieve verzekering, is de 
hospitalisatieverzekering een verworven recht op grond van het 
contract. Bijgevolg komt deze in aanmerking voor de berekening 
van het vakantiegeld (deze berekening is gebaseerd op het 
verschil tussen de reëel uitbetaalde premies en de premies die 
normaal gezien verschuldigd zouden zijn).

Aanvullende schooltoelagen en aanvullend kindergeld
... maken deel uit van het loon.

Maaltijdcheques
Het gedeelte van de werkgever wordt beschouwd als deel 
van het loon en komt dus in aanmerking voor de berekening 
van de verbrekingsvergoeding. Ook warme maaltijden aan 
verminderde prijs zijn een voordeel dat geëvalueerd moet 
worden naargelang van de besparing voor de werknemer. 
De terugbetaling van dagelijkse restaurantrekeningen 
worden eveneens beschouwd als loon, tenminste als ze 
niet worden terugbetaald als beroepsonkosten. In dat geval 
komt enkel het bedrag vergelijkbaar met de kostprijs van 
een maaltijd thuis in aanmerking voor de berekening van de 
verbrekingsvergoeding.

 Privé-gebruik van een bedrijfswagen, tussenkomst in de 
huur, gas, water en telefoon...

... zijn eveneens inbegrepen in het basisloon.
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Het gebruik door de werknemer van een bedrijfswagen voor 
privé-doeleinden wordt beschouwd als een verworven recht 
in functie van het contract en komt dus in aanmerking voor 
de berekening van de verbrekingsvergoeding (Arbeidshof 
van Luik, 27/03/96). Om het juiste bedrag te bepalen, 
baseert men zich niet op de kostprijs voor de werkgever 
maar wel op de besparing voor de werknemer (reële waarde 
van het vruchtgebruik). Dezelfde redenering past men toe 
bij de betaling van verzekeringen voor het voertuig. De 
vergoedingen voor vervoerkosten daarentegen worden 
niet beschouwd als loon (behalve als ze buitensporig hoog 
zijn). Merk op dat het privé-gebruik van een bedrijfswagen 
eveneens in aanmerking moet komen voor de berekening 
van het enkele vakantiegeld. Het gratis leveren van benzine 
tijdens een bepaalde periode wordt beschouwd als een soort 
bonus, maar niet als een verworven recht voor de toekomst. 
Dit bedrag komt dus niet in aanmerking voor de berekening 
van de verbrekingsvergoeding (Cassatie 04/01/93).

Extralegale vakantie...
... komt in aanmerking voor de berekening van de verbrekings-
vergoeding voor zover ze gepaard gaat met het aanvullend 
vakantiegeld.

Een gratis lening of een lening aan verminderde intrestvoet 
bij de werkgever...
...wordt soms verworpen als verworven voordeel en dus niet 
aanzien als deel van het loon (Arbeidshof van Brussel, 28/11/90). 
Er bestaan evenwel uitspraken in tegenovergestelde zin, die 
logischer lijken* (Arbeidshof van Antwerpen, 18/03/94).

Constante en vaste premies
Over het algemeen maken deze premies deel uit van het loon 
(bijvoorbeeld de getrouwheidspremie). 

Noch het inkomen uit mandaten of de “salary split” (vergoeding 
betaald in het buitenland door een juridisch persoon anders dan 
de Belgische maatschappij, in akkoord met de werknemer en om 
louter fi scale redenen) komen in aanmerking voor de berekening 
van de verbrekingsvergoeding ten laste van de Belgische 
werkgever (Arbeidshof van Antwerpen, 18/09/92).

* We kunnen ons vragen 
stellen over de wettelijkheid 

van leningen waar de 
vermindering op de 

interesten wegvalt wanneer de 
arbeidsovereenkomst eindigt, 

ongeacht de reden waarom. 
Door de lening duurder te 

maken, beperken dergelijke 
leningen het recht op ontslag 

van de werknemer.
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Winstdeelname
Als de winstdeelname jaarlijks volgens een vaste rente en 
gedurende meerdere jaren wordt verleend, dan wordt de 
winstdeelname beschouwd als een deel van het loon. Een 
variabele winstdeelname die gedurende meerdere jaren 
regelmatig wordt verkregen, is eigenlijk een loonverplichting voor 
de werkgever.

Belangrijk is dus het driedubbele criterium: bestendig, regelmatig 
en vast. Anders wordt winstdeelname niet beschouwd als loon 
(Arbeidshof van Brussel, 25/01/78). Ook al is ze onderworpen 
aan de vrije macht van de Raad van Bestuur, dan nog kan de 
winstdeelname worden beschouwd als een deel van het loon als 
ze beantwoordt aan bovengenoemde drie criteria (Arbeidshof 
van Bergen, 28/02/91).

Een winstdeelname die niet jaarlijks wordt uitbetaald bij het 
afsluiten van het boekjaar maar toch het grootste deel van het 
loon uitmaakt, is niet vergelijkbaar met een premie en dus niet 
onderworpen aan het principe van de ondeelbaarheid wanneer 
de werknemer tijdens het boekjaar vertrekt (Arbeidsrechtbank 
09/05/79).

Profi t-sharing maakt deel uit van de berekening van het loon 
(Arbeidshof van Brussel, 15/05/87). Dit is niet het geval voor de 
opties op aandelen (28/06/92).

Premies verbonden aan een buitenlandse opdracht
Om werknemers voor een opdracht in het buitenland te motiveren, 
betalen werkgevers een vertrekpremie. Deze premie kunnen we 
beschouwen als een soort compensatie voor geleverde diensten 
en maakt dus deel uit van het loon. Dit is ook het geval voor de 
tussenkomst van de onderneming in de vervoerskosten van 
personeel dat in het buitenland werkt maar elk jaar naar België 
terugkomt (Arbeidshof van Brussel, 28/06/77) of de contractuele 
afstandsvergoeding (Arbeidsrechtbank van Antwerpen, 22/04/83).

Meer recent heeft de rechtspraak zich uitgesproken over 
de vergoeding voor duur leven. Als deze vergoeding geen 
compensatie is voor geleverd werk maar wel een manier om de 
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koopkracht van de werknemer te garanderen, maakt zij geen 
deel uit van het basisloon. Ook het beschikbaar stellen van een 
verblijfplaats in het buitenland is niet inbegrepen in de berekening 
van de opzeggingsvergoeding (Arbeidsrechtbank van Brussel, 
09/01/91).

Buitenlandse kaderleden
De vergoedingen toegestaan aan buitenlandse kaderleden en 
bestemd om hen een gelijk loon te geven ongeacht het land waar 
ze werken, worden beschouwd als rechtstreeks verbonden met 
de geleverde arbeid en maken dus deel uit van het basisloon 
(Arbeidsrechtbank van Brussel, 14/02/89).

WAT GEBEURT ER ALS MIJN OPZEGGING GEBEURT OP 
EEN MOMENT DAT MIJN LOON ANDERS IS DAN NORMAAL?
Dit gebeurt bijvoorbeeld als je aan verminderde arbeidsprestaties 
werkt of als je een loontoeslag voor overuren kreeg uitbetaald. 

De rechtspraak bepaalt dat de loontoeslag voor overuren 
op regelmatige basis tijdens een voldoende lange periode 
deel uitmaakt van het vaste loon (Arbeidshof van Brussel, 
05/10/76). Voorbeelden: systematische overuren tijdens de 
eindejaarsperiode, tijdens jaarmarkten…

Ingeval van arbeidsongeschiktheid is de rechtspraak van 
oordeel dat de berekeningsbasis van de vergoeding gelijk is 
aan het brutoloon dat zou zijn betaald indien de werknemer 
zijn prestaties op normale wijze had uitgevoerd. Er moet 
een fi ctief loon worden samengesteld dat rekening houdt met 
de indexeringen en baremieke verhogingen die zouden zijn 
toegepast indien de werknemer zijn prestaties op normale wijze 
had uitgevoerd. (Cassatie, 17/05/82)

Meer details
Meer informatie over het einde van de arbeidsovereenkomst 
(betekening van de opzegging, enz.), krijg je van je BBTK-
afgevaardigde of op de BBTK-afdeling in je gewest. Je kan 
ook de algemene uitgave van “Je rechten” raadplegen.
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BIJLAGE 1
Lijst van het leidinggevend en vertrouwenspersoneel
(5.2.2. Koninklijk Besluit van 10/02/65)
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Artikel 2 Als personen die met een leidende functie of met 
een vertrouwenspost zijn bekleed, worden beschouwd:

I. In alle sectoren
 de directeurs, de onderdirecteurs, de zeevaartkapiteins, 
alsmede de personen die werkelijk gezag uitoefenen en de 
verantwoordelijkheid dragen voor de gehele onderneming of 
een belangrijke onderafdeling ervan;
 de privé-secretarissen, alsmede één stenotypist, verbonden 
aan de dienst van de werkgever, van de directeur, van de 
onderdirecteur of van de zeevaartkapitein;
 de personen die onder hun verantwoordelijkheid de 
onderneming tegenover derden kunnen verbinden;
 de fi liaalhouders die al of niet personeel onder hun gezag hebben;
 de ingenieurs en de technische personeelsleden, voor zover hun 
persoonlijke aanwezigheid voor de veiligheid van de werknemers 
en voor de veilige werking van de onderneming noodzakelijk is;
 de personen belast met de controle- of inspectieopdrachten, 
welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren 
uitgeoefend moeten worden;
 de hoofdmeestergasten en de conducteurs van werken, voor zover 
zij met de hoofdmeestergasten gelijkgesteld kunnen worden;
 de fabricage- en atelierschefs, die werkelijk gezag uitoefenen 
of verantwoordelijkheid dragen;
 de magazijnmeesters van nijverheids- of handelsonder nemingen, 
voor zover zij rekenplichtig zijn over de stocks, verantwoordelijk 
voor de inventaris en personeel onder hun rechtstreeks en blijvend 
gezag hebben; 
 de stalmeesters; 
 de hoofdmachinisten, de hoofdmecaniciens, de hoofdstokers, 
de meestergasten-elektriciens, de hoofdmonteurs, de chefs 
van de mechanografi e en de garagechef, voor zover deze 
functies gezag en toezicht inhouden die op een geheel van 
personen en van machines betrekking hebben;
 de chefs van de herstel- of onderhoudsdiensten, van de laad-, 
losklarings- en tractiediensten, de chefs van de ontvangdiensten, 
de chefs van de gasgeneratordiensten die voor de werking en 
de herstelling van de gasgeneratoren instaan;
 de in de zeehavens tewerkgestelde waterklerken;
 de huisbewaarders in een handels- of nijverheidsonderneming ;
 doctors in de diergeneeskunde (ingevoegd bij K.B. 10/07/70).
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 II. In het mijnbedrijf
 de chefs-porions en porions;
 de voorarbeiders en werkleiders bovengronds;
 de meestergast-mijnwerkers;
 de opzichters ondergronds;
 de schietmeesters;
 de chef-lampenisten.

III. In de ceramieknijverheid
 de hoofdgieters;
 de hoofdovenisten.

IV. In de metaal- en glasnijverheid
 de hoofdraffi neerders.

V. In de hotels, spijshuizen en drankslijterijen
 de gekwalificeerde hotelmeesters, zover zij bij de 
fooiverdeling niet in aanmerking komen en geen 
kelnerdienst verrichten, dat wil zeggen zover zij niet 
werkelijk en regelmatig deelnemen aan de dienst door 
het opnemen van de bestelling, het samenstellen van het 
eetmaal, het bereiden of het voorsnijden van gerechten, 
het aanbevelen van wijn, en zij het recht hebben zonder 
tussenkomst van de werkgever personeel in dienst te 
nemen of te ontslaan;
 de chef-kok die het bevel heeft over een ploeg van ten minste 
drie man, leerlingen uitgezonderd;
 de hoofdeconoom;
 de hoofdgouvernante;
 de hoofdkassier;
 de gekwalifi ceerde gouvernante van de verdieping die door de 
werkgever betaald wordt, geen kamermeisjesdienst verricht 
en het bevel heeft over ten minste zeven kamermeisjes of een 
dienst van ten minste dertig kamers.

VI. In de elektriciteitsnijverheid
 de netoversten;
 de postwachters.
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VII. In de banken
 De incasseerders, voor zover er niet meer dan twee offi cieel 
aangestelde incasseerders zijn, per zetel, per kantoor of 
agentschap.

VIII. In de koopvaardijvloot
 de eerste offi cieren, de hoofdwerktuigkundigen, de eerste 
hofmeesters en de eerste scheepscommissarissen;
de wachtoversten.



BIJLAGE 2
Leidinggevend en vertrouwenspersoneel: interpretatieproblemen
(Nota van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
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De heer P. WINDEY
Voorzitter van de NAR

Blijde Inkomstlaan 17-21
B – 1040 Brussel

Mijnheer de Voorzitter,

Ingevolge het verzoek dat tijdens de vergadering van 22/10/98 
van de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen is gedaan, 
doe ik u hierbij de volgende informatie toekomen. Het koninklijk 
besluit van 10/02/65 tot aanwijzing van de personen die 
met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn 
bekleed is een vrij oude bepaling. De concrete functies die 
in dat koninklijk besluit zijn opgenomen kunnen in bepaalde 
gevallen moeilijkheden doen rijzen, met name als gevolg van 
de nieuwe terminologie die voor de aanduiding van sommige 
functies wordt gebruikt, de technologische ontwikkeling die 
bepaalde beroepen te zien geven of nog de ontwikkeling van de 
arbeidsorganisatie in de ondernemingen. Om de problemen die 
rijzen op te lossen heeft de dienst Arbeidsreglementering over 
het geheel genomen steeds getracht de tekst van het koninklijk 
besluit te interpreteren met naleving van de logica van de tekst, 
rekening houdend met de volgende criteria.

1. Het koninklijk besluit van 10/02/65 moet restrictief worden 
geïnterpreteerd daar het de mogelijkheid biedt af te wijken 
van de wettelijke grenzen inzake arbeidsduur, zoals ze zijn 
vastgelegd door de arbeidswet, die met strafsancties gepaard 
gaat (zie Arbeidsrechtbank Brussel, 22/05/91, 359; Arbeidshof 
Brussel, 31/03/93, JTT, 1994, 291); uit de parlementaire 
werkzaamheden blijkt overigens duidelijk de wil van de 
wetgever om het aantal werknemers dat van de wettelijke 
bescherming is uitgesloten, zoveel mogelijk te beperken: “men 
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mag de werkgevers niet volledig vrij laten om de personen 
aan te wijzen die bekleed zijn met een leidende functie of een 
vertrouwenspost” (parl. stuk, Kamer, nr. 476/12 van 05/03/64, 
blz. 10). 

2. Punt 1.1. De directeurs, de onderdirecteurs, alsmede 
de personen die werkelijk gezag uitoefenen en de 
verantwoordelijkheid dragen voor de gehele onderneming of 
een belangrijke onderafdeling ervan: het gaat over personen 
met een hiërarchisch gezag over de personen en die behoren 
tot de directie van de onderneming en/of verantwoordelijk zijn 
voor een of meerdere diensten van de onderneming 

3. Punt 1.3. De personen die onder hun verantwoordelijkheid 
de onderneming tegenover derden kunnen verbinden: het 
gaat om personen die door de werkgever gemachtigd zijn 
zelf belangrijke handelingen te stellen die de vennootschap 
tegenover derden verbinden; het gaat dus niet om een 
persoon die van de werkgever volmacht heeft gekregen voor 
handelingen van een veeleer bijkomstig belang (aangetekende 
brieven voor ontvangst tekenen, ondertekening van 
administratieve documenten, enz.).

4. Punt 1.5. De ingenieurs en de technische personeelsleden, 
voorzover hun persoonlijke aanwezigheid voor de veiligheid van 
de werknemers en voor de veilige werking van de onderneming 
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noodzakelijk is: hier gaat het om personen die aanwezig moeten 
zijn opdat de werking van de onderneming niet wordt verstoord of 
stilvalt. Het gaat daarentegen niet om de personen die aanwezig 
moeten zijn opdat de onderneming kan blijven produceren: er 
moet onderscheid worden gemaakt tussen de veiligheid in de 
werking van de onderneming en de voortzetting van de productie 
(dit laatste is een arbeidsorganisatorisch probleem).

5. Punt 1.6. De personen belast met controle- of 
inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten 
de normale werkuren uitgeoefend moeten worden: het 
gaat dus om controleopdrachten die in principe uitgevoerd 
moeten worden op momenten waarop de werknemers niet 
aan het werk zijn. Punt 1.4. De huisbewaarders in een 
handels- of nijverheidsonderneming: het gaat dus niet om de 
huisbewaarders van een gebouw dat wel van de onderneming 
is maar dat niet bestemd is voor de exploitatie.

6. Het Koninklijk Besluit heeft niet rechtstreeks betrekking op de 
kaderleden; bovendien is het begrip “kaderlid” niet gedefi nieerd 
in het Belgische sociale recht; alleen de personen die één van 
de in het Koninklijk Besluit vermelde functies bekleden zijn 
uitgesloten van de bepalingen inzake arbeidsduur.

7. Het Koninklijk Besluit heeft evenmin betrekking op de 
informatici: verder is het zo dat er vrij veel informaticafuncties zijn 
(informatica-ingenieur, programmeur, analist…); rekening houdend 
met de logica van de tekst kan de chef van de dienst informatica 
echter worden gelijkgesteld met de chef van de mechanografi e 
(punt 1.12) (in dezelfde zin arbeidshof Brussel, 31/03/93, JTT, 
1994, 291). Het spreekt vanzelf dat de hierboven vermelde 
criteria en standpunten geen afbreuk doen aan de soevereine 
beoordelingsbevoegdheden van de hoven en rechtbanken.

Michel De Gols
Adviseur-generaal
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Meer info…

Je kunt je wenden tot:

je afgevaardigde, 

je gewestelijke afdeling (zie onze adressen hieronder).

Je kunt ook onze andere publicaties verkrijgen:

Je Rechten Algemeen

Je kunt ook naar onze website surfen:

www.bbtk.org 

JE RECHTEN KADERLEDEN

MECHELEN
H.Consciencestraat 33
2800 Mechelen
T 015 42 11 60
bbtkmechelen@bbtk-abvv.be

OOSTENDE ROESELARE IEPER
J. Peurquaestraat 1 bus 12
8400 Oostende
T +32 59 70 27 29
bbtkoostende@bbtk-abvv.be

WAASLAND
Mercatorstraat 90
9100 Sint-Niklaas
T +32 3 776 36 76
waasland@bbtk-abvv.be

AALST DENDERMONDE
RONSE OUDENAARDE
Houtmarkt 1 · 9300 Aalst
T +32 53 72 78 42
bbtkaalst@bbtk-abvv.be

ANTWERPEN
Van Arteveldstraat 9-11
2060 Antwerpen
T +32 3 220 69 00
adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be

BRUGGE
Zilverstraat 43 · 8000 Brugge
T +32 50 44 10 21
bbtkbrugge@bbtk-abvv.be

BRUSSEL HALLE VILVOORDE
Rouppeplein 3 · 1000 Brussel

ONZE GEWESTELIJKE KANTOREN
T +32 2 519 72 11
admin.brussel@bbtk-abvv.be

Edingsesteenweg 16 • 1500 Halle
T +32 2 356 06 76
admin.halle@bbtk-abvv.be

Mechelsesteenweg 253
1800 Vilvoorde
T + 32 2 252 43 33

GENT
Ons Huis, Vrijdagmarkt 9
9000 Gent
T + 32 9 265 52 70
admin.gent@bbtk-abvv.be

KEMPEN
Grote markt 48 · 2300 Turnhout

T + 32 14 40 03 75
bbtkkempen@bbtk-abvv.be

KORTRIJK
Conservatoriumplein 9b2
8500 Kortrijk
T +32 56 26 82 43
bbtkkortrijk@bbtk-abvv.be

LEUVEN
Maria-Theresiastraat 99
3000 Leuven
T +32 16 31 62 50
admin.leuven@bbtk-abvv.be

LIMBURG
Prins Bisschopssingel 34 bus 1
3500 Hasselt
T +32 11 26 09 00
admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be

JE RECHTEN KADERLEDEN IS EEN UITGAVE VAN DE BBTK (BOND VAN BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERLEDEN) • FEBRUARI 2008 • V.U.: E. DE DEYN & M. DELMEE

SAMEN STERK   www.bbtk.org
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