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Risico op stijging van ontslagkosten 
vanaf 2019?  

 

 

Ontslagpakket = 2/3 opzeggingstermijn + 1/3 
maatregelen 

De Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013, die de 

verschillen op vlak van opzeggingstermijnen en de 
zogenaamde carenzdag tussen arbeiders en bedienden heeft 

weggewerkt, voorzag eveneens de verplichting om de 
inzetbaarbeid van werknemers met een opzeggingstermijn of 
–vergoeding van minstens 30 weken te verhogen.  

 
Het nieuwe artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet verplicht 

de paritaire comités namelijk om uiterlijk op 1 januari 2019 
een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten, waarin 1/3e 

van de opzeggingstermijn of –vergoeding wordt omgezet in 
maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de 
arbeidsmarkt verhogen.  

 
De resterende 2/3e blijft een te presteren opzeggingstermijn of 

te betalen opzeggingsvergoeding, waarbij de wet voorschrijft 
dat het pakket met maatregelen alleszins niet tot gevolg kan 
hebben dat de opzeggingstermijn minder dan 26 weken 

bedraagt. 
  

Geen ontslagpakket = bijzondere sociale 
zekerheidsbijdrage  

De Wet op het Eenheidsstatuut bepaalt voorts dat vanaf 1 

januari 2019 een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 
verschuldigd is indien een werknemer, die voldoet aan de 
voorwaarden om recht te hebben op een ontslagpakket dat 

inzetbaarheidsverhogende maatregelen omvat, de volledige 



opzeggingstermijn presteert of opzeggingsvergoeding 
ontvangt.  

 
Deze bijzondere bijdrage bedraagt 3% ten laste van de 

werkgever en 1% ten laste van de werknemer, en moet 
worden betaald op het loon dat wordt betaald gedurende 1/3e 

van de opzeggingstermijn (ten vroegste vanaf de 26e week).  
 
Tot op heden is er evenwel geen enkel paritair comité dat een 

collectieve arbeidsovereenkomst heeft gesloten waarin een 
ontslagpakket met inzetbaarheidsverhogende maatregelen is 

voorzien voor een werknemer met een opzeggingstermijn van 
minstens 30 weken.  
 

In principe zou op dit moment dan ook kunnen worden 
geargumenteerd dat de voormelde bijzondere sociale 

zekerheidsbijdrage zonder meer verschuldigd is indien een 
rechthebbende, ontslagen werknemer zijn volledige 
opzeggingstermijn presteert of de volledige 

opzeggingsvergoeding ontvangt – wat de ontslagkosten dus 
verhoogt.  

 

RSZ wacht op de sectoren 

Volgens een communicatie van het Verbond voor Belgische 
Ondernemingen (VBO) heeft de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid evenwel de positie ingenomen dat indien er geen 
sectorale cao is, de bijzondere bijdrage ook niet moet worden 
betaald, aangezien deze volgens haar voorzien is om 

werkgevers te sanctioneren die een voorzien ontslagpakket 
met inzetbaarheidsverhogende maatregelen niet naleven. 

 
Hoewel enkel een rechtbank hierover het laatste woord kan 
hebben, lijkt het dus dat de ontslagkosten voorlopig niet 

verhogen – dit ondanks de (enigszins) duidelijke wettelijke 
bepaling.  

 
 
Het Employment, Pensions & Benefits-team is steeds 

beschikbaar om u bij te staan indien u een ontslag overweegt, 
en kan u informeren of desgevallend een ontslagpakket met 

inzetbaarheidsverhogende maatregelen moet worden voorzien.  
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the 
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Brussels (Zaventem and Watermael-Boitsfort), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert 
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ensure a seamless and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with 
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