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Laga Newsflash
Aangepaste opzeggingstermijnen en
nieuwe tewerkstellingsmaatregelen
ingevoerd door de Wet betreffende de
versterking van de economische groei
en de sociale cohesie

De nieuwe wet betreffende de versterking van de economische
groei en de sociale cohesie (de Wet) is op 22 maart 2018
aangenomen in de Kamer en voert nieuwe
tewerkstellingsmaatregelen in.
Hieronder vindt u een (selectief) overzicht van de
voornaamste wijzigingen die voortvloeien uit deze nieuwe
wetgeving.

Aangepaste opzeggingstermijnen voor de eerste
maanden van tewerkstelling
Context- Wet betreffende het eenheidsstatuut
De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
(2013) voerde identieke opzeggingstermijn in voor arbeiders
en bedienden:
 die in dienst waren getreden vanaf 1 januari 2014, en
 voor hen die al eerder in dienst waren voor het gedeelte van
de opzeggingstermijn berekend op basis van de anciënniteit
opgebouwd vanaf 1 januari 2014
De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
schafte ook het proefbeding af.

De proefperiode vs. de aangepaste opzeggingstermijnen
Na de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
rezen er discussies over de wenselijkheid om de proefperiode
opnieuw in te voeren.
Met de Wet opteerde de Belgische wetgever er uiteindelijk
voor om de opzeggingstermijnen bij ontslag tijdens de eerste
maanden van tewerkstelling aan te passen.
Het is belangrijk om op te merken dat deze nieuwe
opzeggingstermijnen:
 geen specifieke clausules in de arbeidsovereenkomst
vereisen;
 alleen van toepassing zijn bij ontslag door de werkgever
(niet ingeval van ontslagname door de werknemer); en
 ook gelden bij opzegging van contracten van bepaalde duur
die nog met een opzeggingstermijn kunnen worden
beëindigd (tijdens de eerste helft van de overeengekomen
termijn zonder 6 maanden te overschrijden).
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de gewijzigde
opzeggingstermijnen op basis van anciënniteit
(opzeggingstermijnen voor een hogere anciënniteit worden
niet aangepast):
New notice
periods

Old notice
periods

1 week

2 weken

≥ 3 maanden < 4
maanden

3 weken

4 weken

≥ 4 maanden < 5
maanden

4 weken

4 weken

≥ 5 maanden < 6
maanden

5 weken

4 weken

Length of service
< 3 maanden

De nieuwe opzeggingstermijnen treden in werking op 1 mei
2018.
De opzeggingstermijnen die reeds betekend waren voor de
inwerkingtreding van de Wet zullen onveranderd doorlopen.

Overleg over deconnectie en gebruik van digitale
communicatiemiddelen
Het voortdurend gebruik van digitale communicatiemiddelen
door werknemers gaf recent aanleiding tot bezorgdheid en
publiek debat wat resulteerde in enkele beschouwingen over
de nood aan een recht op deconnectie.
De Wet bevat eerste stappen in die richting.
De Wet voert geen recht op deconnectie in. De Wet verplicht
de werkgevers in de privésector alleen om hierover sociaal
overleg te organiseren om op die manier zowel de naleving
van de verplichtingen aangaande de rusttijden, jaarlijkse

vakantie, en andere verloven als een balans tussen werk en
privéleven te verzekeren.
Dit overleg moet georganiseerd worden binnen het Comité
voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of, in
afwezigheid hiervan, de vakbondsafvaardiging (VA) of, in
afwezigheid hiervan, de werknemers. Het moet op regelmatige
basis plaatsvinden en telkens wanneer de
werknemersvertegenwoordigers binnen het CPBW of in
afwezigheid hiervan de VA, of in afwezigheid hiervan, een
werknemer erom verzoeken.
Het CPBW (of, in afwezigheid van CPBW, de VA, of in
afwezigheid van een VA, de werknemers) kan voorstellen
formuleren en hun mening te kennen geven aan de werkgever
over het onderwerp.
Als dit overleg tot akkoorden leidt, kunnen deze akkoorden
geïncorporeerd worden in het arbeidsreglement of in een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op
ondernemingsniveau.
Deze nieuwe verplichtingen treden in werking op 9 april 2018.

Verbod om de tewerkstelling van uitzendkrachten
te “verbieden”
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet zullen de bepalingen
van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op het
niveau van het Paritair Comité of op ondernemingsniveau die
voorzien in een algemeen verbod op het gebruik van
uitzendkrachten, worden opgeheven.
Dit algemeen verbod bestond maar in een beperkt aantal
sectoren (verhuissector, binnenscheepvaart, etc.) en zal dus
maar een beperkte praktische impact hebben.
Dit verbod treedt in werking op 9 april 2018.
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