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Meer werkbare jobs met 
regels op maat 
 
 

1. Maatwerk  

Waarom? 

In onze samenleving zijn professionele activiteiten meer en meer 

maatwerk. Werkgevers en werknemers wensen maatwerk. Een aantal 

sectoren (taxi en transport, handel door e-commerce, verblijfseconomie) 

staat bloot aan ingrijpende veranderingen. Nieuwe technologieën 

waaronder robotica, nanotechnologie en big data beïnvloeden onze 

manier van werken. Werknemers krijgen te maken met nieuwe, 

innovatieve organisatiemodellen zoals de netwerkorganisatie: 

zelfstandigen of bedrijven die samenwerken om oplossingen op maat van 

hun klanten te kunnen aanbieden. Daarnaast neemt het aandeel telewerk 

meer dan ooit toe en komen er internetplatformen met opdrachten voor 

freelancers. We veranderen allemaal in kenniswerkers. Dat wil zeggen dat 

van bijna iedereen wordt verwacht dat hij op het werk zijn verstand, 

intelligentie en creativiteit gebruikt. Klanten hebben nieuwe 

verwachtingen. Om die reden moeten ondernemingen zeer flexibel zijn en 

snelle leveringstermijnenkunnen respecteren. Een hoge productie-

efficiëntie is fundamenteel. We gaan voor harde resultaten en niet alleen 

meer voor goed bedoelde inspanningen. De productie, omzet en 

winstmarge moeten omhoog, de kosten naar omlaag. We communiceren 

snel en vooral elektronisch. De stijgende interconnectiviteit tussen 

bedrijven en individuen noopt ons ertoe om het huidig wettelijk kader op 

het vlak van samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en 

werknemers, tussen opdrachtgevers en uitvoerders, te herbekijken en dit 

zonder afbreuk te doen aan de opgebouwde sociale bescherming waar 

werknemers vandaag van genieten. 

De grenzen tussen werken en niet-werken zijn niet  afgelijnd. De 

verleiding om nog even door te werken, onderweg, thuis,….is reëel. De 

loonkostenstructuur en de institutionele omgeving zijn echter gedeeltelijk 

blijven steken in wetmatigheden en afspraken van een intussen 

voorbijgestreefd industrieel model dat er nog altijd mee voor zorgt dat we 

voluit kunnen consumeren en veilig kunnen leven. Die context is zo 

vanzelfsprekend dat het een paradigma geworden is. De tax shift is een 

eerste antwoord op onze bezorgdheid over het loonkostenniveau. 

Organisaties zijn financieel financieel wendbaarder geworden, maar de 

regels voor werknemers en werkgevers zijn onvoldoende mee 

geëvolueerd. In de tijd van industrieel werken was arbeid strikt 

gereglementeerd en waren werken en niet-werken strikt gescheiden. Het 

arbeidsrecht heeft intussen al wel een maatschappelijke evolutie 

ondergaan.  Door de behoefte aan maatwerk moet het nog aangepast 

worden aan de behoeften en de individuele noden van vandaag. De vraag 

is hoe? 

Het huidige arbeidsrecht is niet meer toereikend. Het geeft geen 

antwoord op actuele economische en maatschappelijke vragen. Toch 

mogen we het kind niet met het badwater buitengooien. De kern van ons 
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arbeidsrecht zit goed. Het is gemaakt om werknemers te beschermen, om 

hun zekerheid te bieden, om hun voldoende rust te verzekeren, enz.… 

Tegelijkertijd moet het arbeidsrecht er voor zorgen dat werkgevers 

economisch het hoofd kunnen bieden aan pieken en dalen in productie en 

oplevering. We moeten er in slagen ons in het voordeel van zowel 

werknemers als werkgevers én de samenleving voldoende snel aan te 

passen aan de verwachting van flexibiliteit die voortkomt uit de 

evoluerende dynamiek van de economie. Daarom werken we in een 

eerste periode aan een kader voor een op maat gemoderniseerd 

arbeidsrecht. Dat moet ons de mogelijkheid bieden drie doelstellingen te 

verwezenlijken: 

 werkbaar werk voor iedereen 

 kansen scheppen om banen te creëren door een grote 

wendbaarheid 

 sociale innovatie 

Dit is een voor alle partijen zeer ambitieus plan. Daarom is het van belang 

dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt. We willen dit doen op basis 

van een breed draagvlak met de regering, het parlement en de sociale 

partners.  

Wat? 

De huidige regels met betrekking tot arbeid bieden vaak al ruimte voor 

afwijkingen op sector- of ondernemingsvlak. Keuzes in dit verband op 

sectoraal of bedrijfsvlak of werken op maat bieden het voordeel dat de 

regels tegemoetkomen aan een optimale arbeidsorganisatie in de sector. 

Afwijkingen zijn niet altijd nodig. Sommige beroepen hebben genoeg aan 

standaardoplossingen, andere wijken er noodgedwongen sterk van af. De 

snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd, kan variëren 

volgens sector. In één sector kan er een groot draagvlak bestaan voor een 

wijziging waar andere sectoren geen vragende partij zijn. Een 

gemeenschappelijk belang tussen werkgevers en werknemers kan vaak 

sneller worden bereikt, wanneer iedereen de realiteit op het terrein kent 

en weet wat nodig is. 

2. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk: 

maatwerk als menu  

We hebben een ambitieus wettelijk kader voor ogen dat sectoren veel 

meer mogelijkheden laat om regels op maat uit te werken.  

Het startpunt is een ruim menu van mogelijkheden om af te wijken van 

bestaande wettelijke regels. De experimenten Hansenne van weleer zijn 

in dit verband een inspiratie, geregeld door het koninklijk  besluit nr. 179 

van 30.12.1982. Dit was een wettelijk kader voor afwijkingen op 

arbeidstijd. We doen nu hetzelfde voor het gehele arbeidsrecht. De 

experimenten Hansenne tot de 10de macht zeg maar.  

Eens dit wettelijk kader is gecreëerd, kan iedere sector beginnen te 

onderhandelen over hoe hij nieuwe mogelijkheden activeert: zelf of in de 

ondernemingen. Als er voldoende draagvlak is, kunnen de afwijkingen 

veralgemeend worden met een IPA of een NAR-cao. 

 

 

 



 
5 

Hoe wordt het menu samengesteld? 

Het menu wordt gevoed vanuit vier bronnen:  

 het regeerakkoord 

 een evaluatie van de bestaande afwijkingsmogelijkheden voor 

sectoren en bedrijven 

 de voorstellen die door de Minister van Werk en de sociale 

partners geformuleerd werden naar aanleiding van de ronde 

tafels werkbaar werk in 2015 

 bijkomende, nieuwe voorstellen van de sociale partners 

 

Inhoudelijk zal het menu bestaan uit twee grote blokken: 

A. Mogelijkheden om innovatief om te gaan met bestaande 

arbeidsrechtelijke regels. Dit kan gaan over verplichtingen op het gebied 

van arbeidsduur en over administratieve formaliteiten die samenhangen 

met de invoering van afwijkingen op uurroosters, op overuren, op 

mogelijkheden tot telewerk, enz. 

B. Mogelijkheden om nieuwe wettelijke regelingen te activeren. Zo 

kunnen de sectoren zich uitspreken over bijvoorbeeld welke loon- of 

tijdselementen ze kunnen integreren in het loopbaansparen. Bedrijven 

kunnen budgetten activeren voor hun mobiliteit. 

Hoe kan dit dan toegepast worden? 

Alles gebeurt via sectorale kaderakkoorden op ondernemingsniveau. 

Dat laat toe experimenten uit te voeren. Als er voldoende draagvlak is, 

kunnen deze afwijkingen veralgemeend worden door een IPA of een 

NAR-cao. 

 

Inhoudelijk hebben wij, op voorstellen met een budgettaire weerslag na, 

geen taboes. Innovatief werken vereist een out-of-the-box benadering. 

We moeten het menu zo ruim mogelijk samenstellen. De sectoren zullen 

immers altijd bepalen of alle gerechten uit het menu ook daadwerkelijk 

opgediend worden.  

Werkgevers en werknemers hebben voldoende thema’s om elkaar al te 

vinden in hun ambitie om het werk werkbaarder te maken, om een 

loopbaan meer perspectief te geven en een realistische work-life balance 

in te stellen.  

3. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk: 

10 pistes 

 
1. Loopbaansparen maakt het mogelijk om bij een huidige en 

toekomstige werkgever tijd en geld te sparen om later een 

loopbaaninterval te nemen en te bekostigen. De werknemer 

spaart met dit doel loonvoordelen op, bv. extralegale 

vakantiedagen of, indien toegestaan door de sector, de 

eindejaarspremie. Hij spaart ook de tijd op die hij besluit toch te 

werken met de bedoeling die een later moment als vakantie of 

onderbreking op te nemen.  
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Het loopbaansparen behelst met andere woorden de organisatie 

van de persoonlijke loopbaan, in overleg met de werkgever. De 

werknemer krijgt de gelegenheid adempauzes te nemen in zijn 

professionele leven. Het kan gaan over periodes van minder 

werken, of zelfs niet-werken (sabbaticals). We stellen vast dat 

vrouwen minder spaarmogelijkheden hebben dan mannen. In 

2013 presteerden 5,2% van de Belgische vrouwen overuren, t.o.v. 

8,7% van de mannen (Bron: EAK). De werknemer bekostigt deze 

loopbaanintervallen zelf doordat hij put uit zijn eigen 

loopbaanspaarrekening. 

 

2. Vandaag bestaat in de automobielsector een afwijking op 

arbeidsduurreglementering. Het plus minus conto is er mogelijk 

sinds 2006. Het stelsel maakt een grotere arbeidsflexibiliteit 

mogelijk. De flexibiliteit geldt voor de specifieke fabricage van 

producten. De zogeheten atypische werktijden worden vaak 

beschouwd als een vraag van de werkgever die een effect hebben 

op het privéleven van de werknemer. Toch kunnen bepaalde 

categorieën werknemers hier hun gading vinden. In 2013 

verrichtte 8,7% van de werknemers avondwerk, 3% deed aan 

nachtarbeid. 16,7% werkte op zaterdag en/of zondag. Atypische 

werktijden zijn kenmerkend voor bepaalde bedrijfstakken, 

wegens de aard van hun activiteiten. Zijn er andere sectoren dan 

de automobielsector die pleiten voor deze vorm van flexibiliteit? 

Waarom zouden we niet de sectoren zelf laten uitzoeken of dit 

hun organisaties vooruithelpt? 

Praktijkvoorbeeld:  

Audi: Plus minus: individueel en levenslang 

Erik Prieels, Personeelschef: “We werken op dit moment met een 

systeem van collectieve flexibiliteit die uitgespreid is over een 

periode van zes jaar. Simpel gezegd: in drukke periodes worden 

zaterdagen ingelast en in rustiger periodes wordt vrijdag een vrije 

dag. Na 6 jaar resetten we het conto en begint een nieuwe periode 

van zes jaar.  Op die manier hebben we pieken en dalen tot nu 

goed kunnen opvangen.” 

“Maar zowel directie als werknemers zijn vragende partij voor een 

individueel i.p.v. collectief plus minus conto dat verder strekt dan 

zes jaar. We streven ernaar daar klaar voor te zijn tegen de 

introductie van de elektrische SUV in 2018. Dat is een grote stap 

toch wel en die vereist ook een aangepaste organisatie van het 

werk in functie van de performantie van de onderneming  en, voor 

de werknemer, een goede, flexibele balans met zijn privéleven 
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doorheen zijn carrière. Een jonge werknemer die 6 maanden vrij 

wil om zijn huis mee te bouwen, moet dat kunnen zonder  zijn 

toevlucht te moeten nemen tot complexere regimes zoals bv. 

tijdskrediet.”  

“De volgende stap is dat het plus minus conto niet beperkt is tot 

één bedrijf. Daarvoor willen we innovatieve concepten uitproberen 

met andere industriële bedrijven.”  

3. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is in talrijke 

kennisorganisaties een gangbare praktijk. In België gaf 14,4% van 

de loontrekkenden in 2013 aan doorgaans/soms thuis te werken. 

Een Europese vergelijking  toont aan dat België in de top tien 

staat van landen met het hoogste percentage thuiswerkers in 

Europa (Bron: EAK). Gelukkig heeft de wetgeving zich de 

afgelopen jaren hier aan aangepast. Toch is het vandaag in 

principe wettelijk niet mogelijk om occasioneel telewerk toe te 

laten. Tegelijk is occasioneel telewerken dagelijkse kost. Dit is 

vervelend voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. 

Werknemers die in het kader van hun work-life balance af en toe 

willen telewerken of thuis aanwezig willen zijn wanneer bv. een 

technicus langskomt voor een herstelling of installatie doen dat 

zonder wettelijke basis. Kunnen we het uitwerken van een 

wettelijke regeling op maat van taken en verantwoordelijkheden 

niet beter aan de sectoren overlaten?  

 

 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld:  

EANDIS: Een kwestie van vertrouwen 

Werner Verlinden, Directeur P&O:  “We streven een evenwicht na 
tussen de wensen van medewerkers en de behoeften van de 
organisatie. Dat veronderstelt een flexibiliteit die van beide kanten 
komt. Operationele verplichtingen krijgen voorrang. Onze 
regelingen zijn van toepassing op alle kaderleden. Per jaar kunnen 
ze 24 dagen thuis werken. De directe leidinggevende moet vooraf 
elke thuiswerkdag goedkeuren. Voor die goedkeuring hebben we 
richtlijnen. Zo moet iemand die thuiswerkt telefonisch bereikbaar 
zijn. Thuiswerk gebeurt per dag, dus een halve dag thuiswerken 
kan niet. De thuiswerkdagen zijn werkdagen, die in aanmerking 
worden genomen voor het bepalen van het aantal 
maaltijdcheques.” 
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Henk Schoenmakers, kaderlid Eandis en vakbondsafgevaardigde: 
“Het voorstel voor thuiswerk komt van de directie. We zijn er 
onverdeeld positief over. Dat het over 24 dagen per jaar gaat, 
ervaren we niet als een beperking. Gemiddeld genomen ligt het 
aantal thuiswerkdagen per kaderlid lager dan 24, dus de behoefte 
is gedekt. Thuiswerken is ook geen verplichting. Sommige collega’s 
verkiezen naar het werk te komen. Bovendien zijn er functies 
waarvoor thuiswerk niet opportuun is. Iemand in een 
exploitatiejob moet bij zijn mensen op het terrein zijn, dat stelt 
niemand in vraag. Ook de voorwaarden voor thuiswerk stelt 
niemand in vraag.”  

“Belangrijker dan de optie op zich is dat de mogelijkheid om thuis 
te werken een andere, positieve en bevestigende kijk introduceert 
op werk en professionele verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat 
een competente hiërarchie oordeelt op basis van prestaties en 
doelstellingen en niet op basis van aanwezigheid. Dat 
veronderstelt vertrouwen. En dat vertrouwen geeft ruimte en dat 
is aangenaam en ik vind zelf dat het langer werken haalbaarder 
maakt.” 

4. Het presteren van overuren is strikt gereglementeerd om de 

werknemer voldoende rust te gunnen. Het reglementeren van 

arbeidstijd beoogt een humanisering van arbeid. Werknemers 

verdienen inhaalrust en loon als ze overuren hebben gepresteerd, 

maar hebben een goedkeuring nodig van de werkgever alvorens 

ze deze overuren presteren. Misschien willen werknemers ook 

wel vrijwillig overuren presteren? We zien dat zowel vol- en 

deeltijds werkende vrouwen als mannen, overwegend meer 

zouden willen werken. Ongeveer 70% van de respondenten geeft 

dit aan (Bron: EAK). Een sector zou in de toekomst overeen 

kunnen komen de mogelijkheid van ‘vrijwillige overuren’ te 

activeren. In dat sectoraal overeengekomen kader kunnen 

werknemers zich kandidaat stellen om overuren te presteren 

zonder dat de werkgever hen dit kan opleggen. De werknemers 

kunnen dan hun inkomen vergroten en hun arbeidsvolume ook in 

de tijd beter zelf beheren. 

 

5. Vandaag zijn er verschillen redenen voor het opnemen van verlof. 

Verschillende betreffende parlementaire initiatieven bestaan 

naast elkaar. Maar initieel is een inventarisatie vereist van 

verloven: rouwverlof, mantelzorg, pleegzorg, adoptie, 

ouderschapsverlof, palliatief verlof, geboorteverlof. Voorts 

moeten we nagaan waar uitbreiding mogelijk of wenselijk is, 

rekening houdend met wat budgettaire haalbaar is. In 2014 

waren 394.800 werknemers in België met loopbaanonderbreking, 

tijdskrediet of thematisch verlof en werkten ze dus niet voltijds. 

Dit blijkt vooral nog een vrouwenzaak (67,6% van de 

onderbrekers) te zijn. Vooral de vermindering van de prestaties 

met 1/5 kende een sterke groei sinds 2002: het aantal personen 

vervijfvoudigde ongeveer tussen 2002 en 2014 (Bron: HRW). De 

Kamercommissie Sociale Zaken zal voor verloven een voorstel 

doen en prioriteiten stellen. We zullen zelf deze werkzaamheden 

van nabij opvolgen en de resultaten omzetten naar aanpassingen 

van de wetgeving en mogelijkheden voor de sectoren om deze 

toe te passen. 

 

6. Als we op kortere termijn de mobiliteitsproblemen willen doen 

afnemen, moeten we rekening houden met verschillende 

aspecten van de regeling voor bedrijfswagens. Er moet een 

alternatief komen voor bedrijfswagens, dat psychologisch en als 
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verloning concurrentieel is. Werknemers en werkgevers moeten 

mogelijkheden krijgen om andere, evenwaardige keuzes te 

maken. De essentie van het 

mobiliteitsbudget is dat de 

werknemer kan beschikken over 

een budget voor verschillende 

mogelijkheden van vervoer. De 

werknemer beslist zelf over de 

invulling van dat budget, in functie 

van zijn persoonlijke 

mobiliteitsbehoeften, 

mogelijkheden, wensen…. Het 

mobiliteitsbudget moet om die 

reden een evenwaardig sociaal en fiscaal statuut krijgen, zodat de 

financiële motivatie om alleen aan de bedrijfswagen vast te 

houden, wegvalt. Een dergelijk gunstig sociaal en fiscaal statuut 

moet zowel van toepassing zijn voor de werkgever, als voor de 

werknemer. In eerste instantie denken we eraan om het 

mobiliteitsbudget uit te sluiten  van het loonbegrip. We zouden 

het vrijstellen van fiscale en sociale bijdragen voor de werknemer. 

Eén van de gevolgen van het aparte sociaal en fiscaal statuut van 

het mobiliteitsbudget zijn eenvoudiger juridische regels. Het 

mobiliteitsbudget wijzigt maar op een beperkte manier de 

wetgeving, maar zorgt er wel voor die wetgeving niet nog 

ingewikkelder te maken.  Een proefproject van VOKA in 2012 

toont aan dat het mobiliteitsbudget werkt. 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld:  

ING: “Hoe meer opties, hoe groener de mobiliteit.” 

 

Luc Pissens, Manager Mobility & Fringe ING: “We willen 

onze mensen de keuze laten uit verschillende 

mobiliteitsopties en combinaties ervan. Een 

bedrijfswagen integreren in de verloning, is een 

evidentie, terwijl dat voor een fiets niet zo is. We willen 

ook daar een oplossing voor en we willen ook dat 

mensen verschillende vervoersopties kunnen 

combineren. Dat ze bv. als het goed weer is voor de fiets 

kunnen kiezen, voor sommige verplaatsingen openbaar 

vervoer en voor andere de wagen kunnen gebruiken. Ook 

combinaties moeten haalbaar zijn. Bijvoorbeeld: ik kom met de 

wagen tot de rand van Brussel, parkeer mijn wagen daar en rijd 

met het openbaar vervoer de stad in. Dus hebben we een RSZ- en 

fiscale oplossing nodig voor wanneer we de collega’s een fiets 

zouden aanbieden, zoals we hen nu een gsm aanbieden of voor de 

parkeerkosten aan de rand van de stad. Betekent die fiets een 

voordeel alle aard van 10 euro per maand? Of passen we een 

forfait toe? Die flexibiliteit is er nu niet en er is ook geen kader 

voor. Daar zijn wij vragende partij voor.” 

 

“Op dit moment kunnen we niet zeggen hoeveel van onze mensen 

voor bv. de fiets zouden kiezen. Ik weet wel dat we 2 jaar geleden 

onze parkeerplaats hebben opengesteld voor fietsen. Toen zijn 

150 collega’s die plaats gaan gebruiken. Dat zijn er nu al 3 keer 

zoveel. Tegelijk is dit een discussie over de kip of het ei. Als de 

mogelijkheid geboden wordt, maken mensen er gebruik van. 
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Mobiliteit is het voorwerp van een 

mentaliteitsverandering sowieso. Mobiliteit 

moet groener. En hoe meer opties er zijn, hoe 

groener.” 

Isabelle De Becker, Chief of Staff, Deloitte 

“Als Deloitte vinden we het belangrijk dat we 

onze medewerkers slimme en flexibele mobiliteits-oplossingen 

aanbieden waardoor ze snel en comfortabel het kantoor en onze 

cliënten kunnen bereiken. We streven naar individuele keuzes voor 

verschillende transportmodi, op maat van de persoonlijke wensen 

van de werknemer. Deze flexibiliteit omhelst ook de combinatie 

van openbaar vervoer, bedrijfs- en poolwagens en de fiets. Voorts 

passen onze regionale kantoren en ons nieuwe kantoor in Gent en 

de geplande verhuizing van ons hoofd-kantoor naar Gateway op 

de luchthaven van Zaventem in de mobiliteitsstrategie van 

Deloitte.” 

 

7. Er zijn functies waarop de arbeidsduurwetgeving niet van 

toepassing is. Dit wil zeggen dat het verplicht toekennen van 

inhaalrust en het uitbetalen van overuren voor deze functies niet 

geldt. Dit is vandaag het geval voor vertrouwenspersonen. Ook 

hier is het opportuun om de definiëring aan de sectoren te laten. 

Voor een aantal creatieve en intellectuele functies is een 

uurrooster niet relevant. We zien vandaag al dat bijvoorbeeld de 

gemiddelde arbeidsduur van de ‘informatie en communicatie’ tot 

de langste behoort van alle bedrijfstakken (Bron: EAK). Wat telt, is 

het resultaat en niet wanneer prestaties worden 

geleverd. 

 

8. De HRW schatte het aantal freelancers in 

Vlaanderen in 2015 op 132.000. Freelancers 

ondervinden echter de nadelen van twee statuten: 

dat van zelfstandige en dat van werknemer. 

Schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden, maar 

tegelijkertijd willen we een betere omkadering voor medewerkers 

die graag voor verschillende werkgevers werken. We moeten een 

nieuw wettelijk kader maken voor een nieuwe vorm van 

samenwerken, namelijk de keuze met betrekking tot de manier 

van samenwerken in een gezagsrelatie: die tussen het statuut van 

werknemer en dat vanzelfstandige. Een werkgever is vrij om een 

dergelijk contract aan te bieden, zoals de werknemer vrij is om te 

kiezen voor welk contract hij gaat: één voor een werknemer of 

één voor een autonome medewerker. Deze autonome 

medewerker geniet dezelfde sociale bescherming (vakantie, 

ziekte, pensioen) als een werknemer, maar het uitgangspunt van 

zijn contract verschilt: loon versus opgeleverd resultaat. 

 

9. Flexibele en tijdelijke contracten moeten werkgevers helpen hun 

activiteiten uit te bouwen. Tegelijk mag een tijdelijke 

overeenkomst die geen perspectief biedt op zekerheid voor de 

werknemer, niet te lang duren. Volgens de resultaten van de EAK 

schommelde het aandeel van de werknemers met een tijdelijke 

overeenkomst in procenten van het totale aantal werknemers de 

afgelopen drie decennia tussen 5 en 10%. 82% betreft contracten 

van een jaar of minder. Vooral jongeren worden tewerkgesteld 
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met een dergelijk contract: 1/3 in 2013 (inclusief studentenarbeid 

en uitzendarbeid). Uitzendarbeid voor onbepaalde duur kan hier 

soelaas bieden. De werkgever kan arbeidskrachten flexibel blijven 

inzetten. De werknemer heeft via een uitzendcontract van 

onbepaalde duur financiële zekerheid, wat hem onder meer 

toegang verleent tot financiële kredieten. 

 

10. Een onderneming verlaten, al dan niet gedwongen, blijft een 

ingrijpende gebeurtenis. Het arbeidsrecht zorgt ervoor dat 

werkgever en werknemer bij deze gebeurtenis kunnen genieten 

van voldoende bescherming. Deze bescherming behelst een door 

een inkomen gedekte tijd die werknemers hebben om een andere 

baan te vinden en tijd die werkgevers hebben om een nieuwe 

arbeidskracht te vinden. Maar soms is het voor iedereen beter dat 

een medewerker, in het kader van duurzame inzetbaarheid, de 

organisatie verlaat en een andere uitdaging vindt. Werkgevers 

zouden aangemoedigd moeten worden om hun ontslagen 

werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Een 

verbrekingsvergoeding wordt dan een transitievergoeding met 

een gunstig fiscaal en RSZ-regime voor oude werkgever, nieuwe 

werkgever en werknemer. 

 

 

 

 

 

 

4. De Wet Werkbaar Wendbaar 

Werk: het overleg 

 

De volgende weken voeren we gesprekken met de sociale partners. We 

bepalen in overleg met hen het menu van aanpassingen waar een 

wettelijke basis voor nodig is. Ook de manier om de afwijkingen op sector- 

en ondernemingsvlak te concretiseren, stemmen we met ze af. We gaan 

uit van een grote verantwoordelijkheid van de sociale partners van de 

sectoren. Zij zullen een essentiële rol hebben in dit proces. 

Het wetsontwerp zal vóór het zomerreces worden ingediend in de Kamer, 

zodat het de basis kan worden van de IPA- en sectorale onderhandelingen 

voor 2017-2018. 

De FOD WASO zal permanent een monitoring uitvoeren van de 

geactiveerde bestanddelen per sector. De sectoren zal ook gevraagd 

worden bevindingen te rapporteren, zodat goede praktijken uitgewisseld 

kunnen worden. De monitoring moet ook de tevredenheid van de 

werknemers en ondernemingen en het succes op het vlak van 

werkgelegenheid in kaart brengen. 

De uiteindelijke wet betekent een opstap naar een bredere ontwikkeling. 

Een commissie van experten en academici zal de nieuwe wet met de 

bestaande arbeidswetgeving samenbrengen met de bedoeling het 

arbeidsrecht logischer te structureren en de technische onvolkomen-

heden bloot te leggen. 
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De sociale innovatie die we hiermee teweegbrengen, is ook onze inbreng 

in de internationale denkoefening van de IAO over de Future of Work. 

België kan een leidende rol opnemen in deze internationale beweging 

door antwoorden voor te stellen op de uitdagingen die gepaard gaan met 

ontwikkelingen in de moderne arbeidsmarkt. Om dat te kaderen, 

organiseren wij op 7 en 8 maart een seminarie Future of Work. In 2019 

viert de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.) immers haar 

eeuwfeest.  Met het oog op de voorbereiding van dit evenement heeft de 

Directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau (I.A.B.) aan de 

Internationale Arbeidsconferentie (I.A.C.) van juni 2015 een verslag 

voorgelegd getiteld “De toekomst van de arbeid”[1]. Dit verslag lijst 

aandachtspunten op voor toekomst en evolutie van de 

arbeidsbetrekkingen in een arbeidswereld die noodgedwongen en in een 

razend tempo verandert. 

Er werd een oproep gelanceerd aan de Lidstaten om deel te nemen aan 

en bij te dragen tot een denkoefening over de toekomst van de arbeid. De 

sociale partners, de academische wereld en het Internationaal 

Arbeidsbureau zullen nauw betrokken worden bij de eerste fase van een 

tripartiete Belgische bijdrage aan het eeuwfeest van de I.A.O. Het 

seminarie van 7 en 8 maart zal de kick-off zijn van deze denkoefening. 

                                                           
[1]

 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-
conference/WCMS_369842/lang--fr/index.htm 


