
 
 

 

De Arbeidsdeal toegelicht! 

 

 

De federale regering bereikte voor de zomer een akkoord betreffende de zogenaamde ‘Arbeidsdeal’ 

en diende hiertoe een wetsontwerp in de Kamer in. De deal zelf is een verlengstuk van het Federaal 

Begrotingsakkoord waarin een lijst maatregelen vervat zat, zoals: 

- de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag1  

- incentives voor re-integratie 

- vierdaagse werkweek 

- ... 

De bedoeling was om de arbeidsmarkt te hervormen om enerzijds bedrijven en werknemers meer 

flexibiliteit te bieden en anderzijds het onderscheid werk-privé beter af te bakenen. Er werd ook 

gedacht aan werknemers met aparte familiesituaties. Dit beleid zou moeten leiden tot een 

tewerkstellingsgraad van 80 % tegen 2030. 

In wat volgt stippen we de voornaamste wijzigingen aan van de wet die op 29 september gestemd 

werd in de Kamer, in de wetenschap dat er door deze wet nog heel wat vragen open liggen inzake 

het statuut van de overheid. Er wordt immers verwezen naar de Wet op de Arbeidsovereenkomsten 

die vaak niet van toepassing is of naar werknemers die onder de Cao-wet vallen waar hetzelfde 

probleem zich stelt. Er zal dus veel casuïstiek en onderzoek aan verbonden worden. Bovendien 

vloeien er ook voor ons als sectoren veel verplichtingen uit, zowel op ondernemings- als op sectoraal 

vlak om waar nodig de noodzakelijke akkoorden af te sluiten en te laten respecteren waarbij 

principes als gelijkheid (inzake verlof, maaltijdcheques en of andere voordelen) voorop zullen 

moeten staan. 

 

WORK-LIFEBALANCE 

 

1. Deeltijdse werknemers met variabele arbeidsroosters zullen sneller hun dienstrooster 

kennen 

De termijn tot meedelen van het arbeidsrooster stijgt naar 7 werkdagen (in plaats van 5 dagen 

voorheen). Bij cao kan deze minimale termijn verlaagd worden tot minimaal 3 werkdagen (op dit 

moment is dat minimaal 1 dag).  

Dit moet je de kans geven om beter je werk te plannen in functie van je privéleven. 

                                                
1 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, Doc 55/2875 (gestemd 
27/10/22 niet gepubliceerd) 



Aan de bestaande regelingen wordt echter niet geraakt tot de desbetreffende cao afloopt of uiterlijk 

31 december van dit jaar (behoudens enkele sectoren) waarna, mits geen nieuwe cao werd 

afgesloten, automatisch de termijn op 7 dagen wordt gebracht. 

Indien er reeds variabele arbeidsroosters bestaan, heeft het bedrijf 9 maanden (na publicatie) de tijd 

om het AR aan de wet aan te passen. 

2. De vierdagenwerkweek kan worden aangevraagd 

Indien je dat wil, dus enkel op jouw verzoek, kun je je voltijdse prestaties in 4 dagen uitvoeren. Werk 

je per week meer dan 38 uur, dan zal er moeten worden bepaald wat je dagelijks zal moeten 

presteren door de wekelijkse arbeidstijd te delen door 4. Nadien zal ook het arbeidsreglement deze 

dagelijkse arbeidsurengrens moeten opnemen met een limiet op 9,5 uur per dag (10 uur in een 40 

urenweek maar hiervoor moet een cao worden afgesloten). 

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en elke zes maand worden hernieuwd. De werkgever kan dit 

weigeren, maar zal de weigering steeds moeten motiveren. Van zodra de aanvraag is ingediend, 

geniet je ontslagbescherming, waardoor je niet kunt ontslagen worden, tenzij om redenen vreemd 

aan het verzoek. Heel effectief lijkt dat niet, aangezien er enkel verwezen wordt naar een verbod op 

nadelige behandeling.  

Vrijwillige overuren zijn in dit regime niet meer mogelijk, dus bezint eer je begint! 

Wat eigenaardig is, is dat een afschrift moet worden bewaard bij het AR, wat toch enige vragen 

oproept naar het respect voor de privacy van de werknemer. 

3. Je weekregime aanpassen aan je privésituatie 

Dit regime beoogt de situatie van gescheiden ouders te verbeteren. De ene week waarin je tot 45 

uur per week kan werken (aan maximaal 9 uur per dag) moet direct worden afgewisseld door een 

week waarin je de te veel gepresteerde uren moet recupereren. Als bijvoorbeeld een voltijdse 

werknemer in week A 45 uur werkt, zal hij in week B 31 uur werken. Met oog op de grote vakantie 

kan tijdens het derde trimester de regeling over 4 weken georganiseerd worden en zo’n regeling kan 

ook buiten deze periode gerealiseerd worden in geval van onvoorzienbare omstandigheden. 

De aanvraagprocedure is vergelijkbaar met de vierdagenwerkweek en ook hier ben je beschermd 

tegen ontslag via het verbod op nadelige behandeling (tenzij om redenen vreemd aan het verzoek). 

De regeling zelf moet worden opgenomen in het AR, maar kan eenzijdig door je worden stopgezet, 

mits je tijdig je werkgever verwittigt (opzeg van twee weken). 

4. Het recht op deconnectie 

De modaliteiten van het recht op deconnectie, een Europese verplichting, zal voortaan afdwingbaar 
zijn voor elke werknemer in een bedrijf met meer dan twintig werknemers door het afsluiten van een 
ondernemings-cao2. Indien op sectoraal vlak een cao wordt afgesloten valt deze verplichting weg.  
Daarnaast zullen ook de regels voor het gebruik van digitale hulpmiddelen hierin moeten worden 
opgenomen. Hierdoor zullen de rusttijden en het evenwicht tussen het privéleven en het 
beroepsleven beter gerespecteerd kunnen worden. 
 
Wat moet geregeld worden? 

                                                
2 Het recht op deconnectie en de regels voor het gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen ook worden 
opgenomen in het arbeidsreglement indien er geen ondernemings-cao’s zijn of ook via een nationale cao in de 
NAR. 



- De praktische modaliteiten van het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn buiten 
zijn werkrooster; 

- De richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen, zodanig dat de rusttijden, de 
vakantie, het privéleven en het familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven; 

- de vormings- en sensibiliseringsacties voor de werknemers en de leidinggevenden m.b.t. het 
verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige 
connectie. 

Concreet spreekt de memorie van toelichting over de strijd tegen psychosociale risico’s zoals burn-
out. De bedoeling is om te werken aan een beter evenwicht tussen werk- en privéleven  en schuift 
praktische modaliteiten inzake het beantwoorden van e-mails of mobiele oproepen, al dan niet via 
het (automatisch) activeren van afwezigheidsberichten (die vermelden dat een direct antwoord niet 
mogelijk is) en doorverwijsboodschappen) of het uitschakelen van servers buiten de werkuren.  
 

 

ACTIVERING 

 

1. Een transitietraject tijdens de opzeggingstermijn 

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid bij een ontslag vanaf 1 januari 2023 om het 

transitietraject aan te bieden of aan te vragen. De werkgever kan op die manier een ontslagen 

werknemer tijdens de opzegtermijn ter beschikking stellen van een nieuwe werkgever-gebruiker via 

de tussenkomst van een uitzendbureau of van de VDAB zonder dat het verbod op 

terbeschikkingstelling hier zal spelen3. Dit stelt hen in staat om na te gaan of tussen hen eventueel 

een nieuwe dienstbetrekking kan worden gesloten.  

Het loon wordt verder betaald door de oorspronkelijke werkgever tijdens de duur van het 

transitietraject/de terbeschikkingstelling (hoewel de gebruiker een compensatie zal moeten geven 

aan de werkgever)4.  

De gebruiker zal na afloop van het transitietraject aan de werknemer een contract van onbepaalde 

duur aanbieden (op straffe van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de helft van de 

duur van de terbeschikkingstelling).  

De anciënniteit van de werknemer bij zijn vorige werkgever wordt overgenomen voor wat de 

loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven betreft.  

Daarnaast zal de duur van de terbeschikkingstelling (die maximaal de opzegperiode is maar dus ook 

minder kan zijn) ook meetellen voor de berekening van de opzegperiode, indien zijn contract bij de 

nieuwe werkgever verbroken wordt. Bij vroegtijdige beëindiging van het transitietraject is er geen 

opzegging en zal de ontslagen werknemer terugkeren naar zijn oorspronkelijke werkgever (dus 

zonder verbrekingsvergoeding tenzij anders werd afgesproken).  

Wij zullen erover moeten waken dat er geen misbruik van gemaakt zal worden waarbij werknemers 

gedurende geruime tijd zullen werken bij een nieuwe werkgever-gebruiker waarna korte tijd voor de 

afloop van het transitietraject, het traject wordt beëindigd. Hierdoor wordt de vergoeding 

vermeden. Wij gaan er echter van uit dat de vergoeding ‘gelijk aan het lopend loon’ 

                                                
3 Art. 31 Wet 24 juli 1987 
4 Het loon dat van toepassing is bij de werkgever-gebruiker voor de functie die hij daar uitoefent, of het 
lopende loon bij de werkgever zelf, indien dat meer is dan de verloning bij de werkgever-gebruiker. Het 
spreekt vanzelf dat uit deze beknopte, ja, cryptische, beschrijving veel interpretatiemogelijkheden zullen 
voortvloeien. Ook inzake de compensatie wordt niet uitgeweid, wat praktische problemen stelt zolang dit 
gedeelte niet bepaald is (en toch niet tot koehandel mag leiden over het hoofd van de ontslagene heen). 



overeenstemmend met de helft van het transitietraject een vergoeding (geen loon) zal zijn die dus 

gaandeweg wordt opgebouwd door de werknemer. 

Indien een transitietraject wordt opgestart, zal artikel 39ter van de Arbeidsovereenkomstenwet niet 

van toepassing zijn. Dit artikel zal, aangezien hierover geen sectorale cao’s konden worden 

afgesloten, vernieuwd worden (cf. infra).  

2. Een ontslagpakket dat de inzetbaarheid van werknemers bevordert 

Het oude artikel 39ter van de Arbeidsovereenkomstenwet wordt vervangen door een nieuwe 

regeling met volgende kenmerken: 

Indien de opzeggingstermijn meer dan 30 weken bedraagt, zal deze worden omgezet naar een 

ontslagpakket in twee delen (ter vervanging van het huidige artikel 39ter van de 

Arbeidsovereenkomstenwet): 

(i) een opzeggingstermijn (of een opzeggingsvergoeding?) die twee derde bedraagt van de 
normaal toepasselijke opzeggingstermijn of -vergoeding, met een minimum van 26 
weken en 

(ii) voor het resterende derde, maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de 
arbeidsmarkt verhogen. 

1. In geval van ontslag met een opzeggingstermijn heeft de werknemer vanaf het begin 

van de opzeggingstermijn het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van 

loon om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een 

waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingstermijn 

van het tweede deel.  

2. In geval van ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding dient de 

werknemer zich beschikbaar te houden om inzetbaarheidsbevorderende 

maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de 

werkgeversbijdragen op de opzeggingsvergoeding van het tweede deel. 

Wat zijn inzetbaarheidsverhogende maatregelen? 
 
De parlementaire voorbereiding vermeldt opleiding en coaching, maar de concrete invulling zal door 
het gebruik misschien duidelijker worden. 
Deze maatregelen komen bovenop de outplacementverplichtingen, waardoor alsnog een aftrek van 
vier weken loon mogelijk is. 
Aangezien dit systeem nieuw is en er nog heel veel vragen onbeantwoord zijn, stellen wij ons 
fundamenteel de vraag hoe dit geconcretiseerd zal worden en ten dienste zal staan van onze 
mensen.  
 

E-commerce 

 

1. Invoering nachtarbeid 

Nachtarbeid kan voortaan worden ingevoerd door een cao of een wijziging van het 
arbeidsreglement zoals artikel 57 van de Programmawet van 25 december 2017 (Wet Werkbaar en 
Wendbaar Werk) destijds invoerde. Indien een cao wordt ingevoerd zal geen procedure tot wijziging 
van het arbeidsreglement nodig zijn. Het gaat om nachtarbeid die geen arbeidsregeling met 
nachtprestaties uitmaakt in de zin van artikel 38, § 4 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het gaat 
dus enkel om de arbeid gepresteerd tussen 20u en 24u. De gewone regelingen inzake overloon of 



zaterdagwerk blijven van toepassing. Deze regeling moet na twee jaar worden geëvalueerd door de 
NAR. 
 

2. Experiment inzake nachtarbeid in het kader van e-commerce 

Werkgevers kunnen een experiment opzetten. Het komt erop neer te vermijden dat een cao wordt 
gesloten inzake nachtarbeid (die geen arbeidsregeling met nachtprestaties uitmaakt in de zin van 
artikel 38, § 4 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, dus enkel tussen 20u en 24u). Dit experiment is 
eenmalig en houdt in dat de uurroosters die in dat experiment beoogd worden, in het 
arbeidsreglement worden opgenomen zonder de procedure hiertoe te volgen. Het doel moet zijn 
dat de kwaliteit van het werk, alsook de kwaliteit van de arbeid verbeteren (win-win) doordat de 
work-lifebalance en de werkbaarheid van de loopbaan in het algemeen, verbeteren. 
 
Werknemers kunnen vrijwillig (schriftelijk) instappen in het experiment inzake arbeidsorganisatie om 
nachtwerk in de sector van e-commerce te faciliteren. Zulk proefexperiment mag maximaal 18 
maanden duren en moet aangemeld worden bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten. Daarbij moeten de betrokkenheid van de werknemers en de duurtijd van het experiment 
worden aangetoond. Bij de uitwerking van het experiment worden de ondernemingsraad, of, bij 
ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis 
daarvan, de vakbondsafvaardiging, of, uiteindelijk de werknemers zelf betrokken. Er wordt ook 
voorzien in een evaluatieperiode door de sociale partners binnen de onderneming en een jaar na de 
inwerkingtreding van deze bepalingen zal ook het bevoegde paritaire comité dit evalueren. Er wordt 
voorzien in een ontslagbescherming voor werknemers die zulks ‘verzoek’ niet indienen. 

 

 

Platformwerkers 

 

1. Autonome criteria die de feitelijkheid onderzoeken van de arbeidsrelatie 

De laatste jaren heeft platformwerk een hoge vlucht genomen. De gebruikte geautomatiseerde 
systemen om het werk te organiseren en te evalueren houden risico’s in inzake vooroordelen, 
discriminatie en genderongelijkheid. Het ondoorzichtige beslissingsproces laat ruimte voor 
problemen waarvoor waarborgen zich opdringen.  
 
Er bestaat een Europese consensus (Considerans 21 van het Voorstel van Richtlijn5) dat de 
kwalificatie van de arbeidsrelatie ondergeschikt is aan de feiten. Er worden nu6 acht criteria 
ingevoerd in de Programmawet (I) van 27 december 2006 (de zogenaamde ‘Arbeidsrelatiewet’) om 
het statuut van platformwerker te bepalen en meer bepaald of het een werknemer of zelfstandige 
betreft. Vijf daarvan zijn geïnspireerd op het Voorstel van Richtlijn dat zelf bepaalt dat de 
arbeidsrelatie, indien voldaan is aan twee van de vijf criteria, wordt verondersteld van uitgevoerd te 
zijn in ondergeschikt verband, lees: door een arbeidsovereenkomst. Deze criteria blijven echter 
ondergeschikt aan de algemene criteria (degene die gedeeltelijk worden omgezet).  
 
De criteria die niet door de Europese Richtlijn geïnspireerd zijn, zijn indien de platformexploitant:  

- exclusiviteit eist;  
- geolokalisatie kan gebruiken voor andere doelen dan het goede functioneren van de 

applicatie;  

                                                
5 Europese Richtlijn COM (2021) 762 betreffende de verbetering van de arbeidsomstandigheden van 

platformwerknemers 
6 vanaf 1 januari 2023 



- de vrijheid kan beperken van de platformwerker om zijn werk uit te voeren door hem 
bijvoorbeeld te verhinderen van vrij zijn route of de ontvanger te kiezen.  

 
De criteria die wel door de Europese Richtlijn geïnspireerd zijn, zijn indien de platformexploitant:  

- de inkomensgrens kan beperken via uurtarieven of het recht kan beperken om bepaalde 
werkaanbiedingen te weigeren; 

- verplichtingen oplegt inzake het voorkomen, het gedrag ten opzichte van de afnemer van de 
dienst of de uitvoering van de werkzaamheden; 

- het toezicht op de uitvoering van het werk uitoefent of de controle van de kwaliteit van de 
resultaten van het werk, ook met elektronische middelen; 

- mogelijkheid heeft tot beperking of sanctionering van de vrijheid van arbeidsorganisatie, 
werkregime, taken te aanvaarden of een beroep op onderaannemers of vervangers 
verbiedt; 

- de mogelijkheid beperkt om een klantenbestand op te bouwen of werkzaamheden voor 
derden te verrichten. 
 

2. Een verplichte arbeidsongevallenverzekering van zelfstandige platformwerkers 

Platformexploitanten zullen verplicht een verzekering afsluiten om zelfstandigen die op hun 
platform werken, te dekken tegen arbeidsongevallen op straffe van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de lichamelijk schade die zelfstandige platformwerkers in de uitoefening van 
hun beroep voor hun platform oplopen. 
 
De bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken en –hoven zal daartoe worden aangepast, en enkel voor 
wat de verzekering betreft, zodat er gelijkwaardige toegang voor zelfstandigen wordt gecreëerd. De 
inwerkingtreding moet echter worden bepaald door de Koning waardoor de inwerkingtreding 
voorlopig onzeker is. 
 
 

Opleiding 

 
1. Algemeen 

Het aantal werknemers voor toepassing van de drempels (<10; 10<20; 20), wordt berekend in 
voltijdse equivalenten op basis van de gemiddelde tewerkstelling van het jaar voorafgaand aan de 
tweejaarlijkse periode die voor de eerste keer op 1 januari 2021 is begonnen. Elke werknemer heeft 
aldus een individueel opleidingsrecht van vier dagen opleiding vanaf 2023 en vijf dagen vanaf 2024, 
tenzij er andere regelingen worden afgesproken op sectoraal niveau. 
 
Bedrijven die minder dan 10 werknemers tewerkstellen worden van deze wet uitgesloten. De 
schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft geen invloed op de toekenning van het aantal dagen en 
indien opleiding wordt gevolgd buiten de gewone werkuren zal dit recht geven op loon zonder 
evenwel tot overloon te leiden. 
 
Bij ontslag dat niet te wijten is aan de werknemer, heeft hij het recht de gecumuleerde niet-
opgebruikte opleidingsdagen op te nemen voor zijn arbeidsovereenkomst beëindigd is. 
Dit kan ook door het resterende opleidingskrediet op te nemen in het geld dat bij de 
opzeggingsvergoeding verschuldigd is. 
 

2. Opleidingsplannen in bedrijven met 20 of meer werknemers 

Deze bedrijven moeten opleidingsplannen opstellen die leiden tot verhoging van de 
arbeidsparticipatie.  
Er worden verschillende waarborgen en criteria ingevoerd, namelijk: 



(i) Ondernemingen moeten jaarlijks een opleidingsplan voor hun werknemers opstellen of 
aanvullen, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers, werknemers met een 
handicap, buitenlandse werknemers, de genderdimensie en knelpuntberoepen; 

(ii) Het plan moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis de 
syndicale delegatie en moet ten minste formele en informele opleidingen bevatten.7; 

 
De niet-neerlegging van het opleidingsplan zal niet onmiddellijk gesanctioneerd worden, maar kan 
wel het voorwerp van sociaal overleg in de schoot  van de onderneming uitmaken. 
 

3. Monitoring van de problematiek van knelpuntberoepen en discriminatie in de sector 

(i) Paritaire (sub)comités moeten de problematiek van knelpuntberoepen om de twee jaar 
op de agenda zetten. Zij moeten aldus:  
a. een lijst opstellen van de knelpuntberoepen;  
b. redenen aangeven waar het schoentje wringt in het vinden van geschikte 

kandidaten; 
c. advies geven met de maatregelen die moeten worden genomen. 

 
(ii) Op sectoraal niveau zal er tevens een ‘wetenschappelijke follow-up’ van de diversiteit en 

de discriminatie op de arbeidsmarkt worden uitgevoerd.  
 

De dienst diversiteit binnen de FOD WASO zal hiertoe verantwoordelijk zijn voor de opmaak van 
‘sectorale fiches’, die tweejaarlijks zullen worden overlegd binnen elke sector en een analyse zullen 
bevatten van de criteria in alle antidiscriminatiewetten, wat toch geen sinecure is.  
 
De comités zullen hierover een verslag opmaken binnen de zes maand na ontvangst van de fiche. 
Indien dit verslag geen verklaring of rechtvaardiging bevat inzake de vastgestelde verschillen, zal een 
sectoraal actieplan moeten worden opgemaakt. De Koning (via KB) zal de nadere voorwaarden 
bepalen waaraan het verslag en het eventuele actieplan moeten voldoen alvorens deze bepaling in 
werking treedt. 

 
4. Elke werknemer krijgt een individueel recht op opleiding 

In elke onderneming met minstens tien, maar minder dan twintig werknemers zal aan elke 
werknemer een individueel opleidingsrecht toegekend worden van één dag per jaar. In 
ondernemingen van twintig werknemers of meer zijn dat minstens vijf dagen per jaar vanaf 2024. 
 
Dit zal worden gerealiseerd via een sectorale cao of een individuele opleidingsrekening.  
De  eventuele cao voorziet voor ondernemingen van twintig werknemers of meer in:  

(i) een individueel opleidingsrecht dat zal gelijk zijn aan minstens drie dagen in 2022, vier 
dagen in 2023 en vijf dagen vanaf 1 januari 2024 per voltijdse werknemer per jaar;  

(ii) een groeipad om de vijf dagen tegen 2024 te realiseren; 
(iii) een kader om beide te realiseren; 
(iv) de (informele, formele en welzijns-) opleidingen die hiervoor in aanmerking worden 

genomen; 
 
Indien sectorale cao’s minimale voorwaarden stellen waaraan opleidingsplannen moeten voldoen, 
moet dit plan uiterlijk op 30 september voorafgaand aan het jaar waaraan die criteria van toepassing 
worden, neergelegd zijn bij de griffie, zodat alle werkgevers hiervan kennis krijgen. 
 

                                                
7 Volgens de definitie van de NBB: formele beroepsopleiding wordt gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door een opleider of 
opleidingsinstelling die doorgaat op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is en waarvoor een attest verstrekt wordt, in 
tegenstelling tot informele opleidingen die meer on the job worden gegeven. Bron: 
https://www.nbb.be/doc/ba/socialbalance/notice_formations_nl_4%20avril%202008.pdf 



NB voor bedrijven met minimaal tien en minder dan twintig werknemers kan het aantal dagen (cf. 
infra) verhoogd worden door sectorale cao. 
 
De individuele opleidingsrekening zal een formulier bevatten dat in het persoonlijk dossier van de 
werknemer, dat door HR wordt bijgehouden, wordt opgenomen. De werknemers moeten van de 
invoering hiervan in kennis worden gesteld. 
Het bevat: 

(i) de identiteit van de werknemer; 
(ii) het arbeidsregime en bevoegde PC; 
(iii) het opleidingskrediet8; 
(iv) het aantal opgenomen dagen en het aantal over te dragen dagen; 
(v) het groeipad. 

 
Minstens eenmaal per jaar zal de werkgever het saldo moeten kenbaar maken aan de werknemer en 
hem wijzen op zijn recht tot raadpleging en correctie van fouten. 
 
Vanaf 1 januari 2024 start een vijfjarige periode waarna minstens 25 opleidingsdagen gerealiseerd 
moeten zijn voor bedrijven met meer dan 19 werknemers, respectievelijk 5 opleidingsdagen voor 
bedrijven met minstens 10 en minder dan 20 werknemers. 
 
Bij ontslag door de werkgever blijft het recht op de opname van opleidingsdagen bestaan tijdens de 
opzegtermijn en zal het niet opgenomen opleidingskrediet moeten worden uitgekeerd als voordeel 
van alle aard. 
 

5. De mogelijkheid wordt gecreëerd om intersectorale fondsen9 voor bestaanszekerheid op te 

richten met als doel: 

(i) de intersectorale mobiliteit van werknemers van het ene knelpuntberoep naar het 
andere mogelijk te maken via bijv. opleidingen; 

(ii) een intersectorale samenwerking op te zetten om problematieken van levenslang leren, 
werkbaarheid en langere loopbanen gemeenschappelijk aan te pakken. 
 

De Administratieve Commissie Arbeidsrelaties versterkt haar rol in het kader van preventie 

 
De Commissie krijgt bovenop haar traditionele rol inzake preventieve sociale ruling de nieuwe taak 
om binnen een bepaalde arbeidsverhouding op gezamenlijk initiatief van de partijen of op eenzijdig 
verzoek van een van deze partijen een advies uit te brengen wanneer de sociale status in kwestie 
onzeker is. Ten slotte voorziet het wetsontwerp ook in de mededeling, binnen een bepaalde termijn, 
van beslissingen aan de socialezekerheidsorganen die bij de arbeidsverhouding betrokken zijn, zodat 
zij passende maatregelen kunnen nemen. Dit advies is niet dwingend en bindt de betreffende 
instellingen van sociale zekerheid niet. 
 

                                                
8 het aantal opleidingsdagen waarover een werknemer in een bepaald jaar beschikt 
9 ‘Fonds voor Bestaanszekerheid’, gemeenschappelijk ingericht door meerdere paritaire comités en/of subcomités 


