
 

  

1.1 INZET OP COMBINATIE WERK EN PRIVÉLEVEN 

1. Vierdagenwerkweek  

Vierdagenwerkweek Mogelijkheid om dezelfde arbeidstijd op 4 dagen (i.p.v. 5) te presteren 

Formaliteiten - Invoering via arbeidsreglement (38u => maximum van 9,5u per dag) of ondernemings-cao (tussen 38u en 40u => 
maximum van 10u per dag). 

- Initiatief ligt bij werknemer: schriftelijke aanvraag en voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).  

- Werkgever kan weigeren, mits schriftelijke motivering binnen 1 maand. 

- Schriftelijke overeenkomst, met daarin bepaalde verplichte vermeldingen (aanvang en einde arbeidsdag; tijdstip en 
duur rusttijden; dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid; aanvang en einde periode toepassing). 

- Aanvraag en overeenkomst moeten na afloop 5 jaar bewaard worden (sanctie: niveau 2). 

- Evaluatie door NAR na twee jaar. 

Gevolgen - Geen vrijwillige overuren op “5de” dag van de week. 

- Geen ontslag omwille van het verzoek, maar geen specifieke sanctie. 

Inwerkingtreding 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do’s - Check of u vierdagenwerkweek wenst te introduceren.  

- Zo ja, onderhandel met vakorganisaties. 

- Sluit cao of wijzig arbeidsreglement + template individuele overeenkomst.  

- Denk na over argumenten om aanvraag te weigeren.   



 

  

2. Wisselende werkweek 

Wisselende werkweek Mogelijkheid om arbeidstijd flexibeler in te vullen, door ene week meer en andere week minder te werken.  

Vooral bedoeld voor gescheiden ouders en werknemers in co-ouderschap. 

Formaliteiten - Aanpassing van arbeidsreglement met verplichte vermeldingen (gemiddelde wekelijkse arbeidsduur; dagen waarop 
prestaties kunnen worden vastgesteld; dagelijks tijdvak waarbinnen prestaties kunnen worden vastgesteld; min. en 
max. dagelijkse arbeidsduur (max. 9u); min. en max. wekelijkse arbeidsduur (max. 45u)). 

- Initiatief ligt bij werknemer: schriftelijke aanvraag en voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).  

- Werkgever kan weigeren, mits schriftelijke motivering binnen 1 maand. 

- Schriftelijke overeenkomst, met daarin bepaalde verplichte vermeldingen (vastgestelde cyclus; aanvang en einde 
periode toepassing). 

- Aanvraag en overeenkomst moeten na afloop 5 jaar bewaard worden (sanctie: niveau 2). 

- Evaluatie door NAR na twee jaar. 

Gevolgen - Geen vrijwillige overuren tijdens week waarin minder gewerkt wordt. 

- Geen ontslag omwille van het verzoek, maar geen specifieke sanctie. 

- Werknemer heeft steeds het recht om systeem éénzijdig stop te zetten, mits de werkgever 2 weken voor de start van 
een nieuwe cyclus wordt ingelicht.  

Inwerkingtreding 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do’s - Wijzig arbeidsreglement + individuele overeenkomst. 

- Denk na over argumenten om aanvraag te weigeren.  

 

 

 



 

  

3. Recht op deconnectie/offline  

Recht op deconnectie/ offline  - Verplichting tot invoeren van schriftelijke regels over modaliteiten recht op deconnectie, dit gaat dus verder dan de 
eerdere verplichting tot overleg omtrent deconnectie. 

- Voor werkgevers uit private sector met 20 werknemers of meer. 

Formaliteiten - Cao of wijziging arbeidsreglement, tenzij sectorale cao of NAR-cao.  

- Verplichte vermeldingen:  

• praktische modaliteiten van het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn buiten zijn werkrooster 
(bv. richtlijnen om e-mails of mobiele oproepen niet te beantwoorden, uitschakelen van servers buiten 
werkuren, activeren van afwezigheidsberichten, gebruik van een e-mailhandtekening die de niet-
noodzakelijkheid van een onmiddellijk antwoord benadrukt). 

• richtlijnen voor gebruik digitale hulpmiddelen, 

• vormings- en sensibiliseringsacties voor de werknemers en de leidinggevenden m.b.t. het redelijk gebruik 
van digitale hulpmiddelen. 

- Evaluatie door NAR vóór 30 juni 2024. 

Inwerkingtreding - 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

- Uiterlijk op 1 januari 2023 neerlegging cao / arbeidsreglement bij FOD WASO (resp. Algemene Directie Collectieve 
Arbeidsbetrekkingen en Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten). 

To do’s - Bespreek dit met vakbonden 

- Check of er sectorale initiatieven zijn. Zo niet, sluit cao of wijzig arbeidsreglement. 

- Bereid vormings- en sensibiliseringsacties voor.  

 

 



 

  

4. Snellere informatie over deeltijds variabele werkroosters 

Snellere informatie deeltijds 
variabele werkroosters 

 

Werknemers moeten 7 (i.p.v. 5) werkdagen op voorhand geïnformeerd worden over hun werkrooster. 

Formaliteiten - aanpassing van het arbeidsreglement binnen 9 maanden na de inwerkingtreding van de regelgeving. 

- mogelijkheid wijziging minimale bekendmakingstermijn bij een bij KB algemeen verbindend verklaarde cao blijft 
behouden, maar termijn wordt opgetrokken naar 3 werkdagen op voorhand (i.p.v. 1 werkdag op voorhand). 

- sectorale cao’s die voorzien in een termijn van minder dan 3 werkdagen blijven in principe uiterlijk t.e.m. 31 december 
2022 van kracht (hierop bestaan nog enkele uitzonderingen voor specifieke sectoren). 

Inwerkingtreding 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do’s Pas arbeidsreglement aan.  

1.2 INZET OP OPLEIDING EN SNELLER VAN JOB VERANDEREN 

5. Opleidingsplannen 

Opleidingsplan - Verplicht plan (uiterlijk 31 maart van elk jaar), met daarin overzicht van formele en informele opleidingen en de 
doelgroep van werknemers waarvoor ze bestemd zijn. 

- Specifieke aandacht voor risicogroepen, knelpuntberoepen, werknemers van buitenlandse oorsprong en 
gehandicapten.  

- Enkel van toepassing op werkgevers uit private sector met 20 werknemers of meer. 

Formaliteiten - voorafgaand advies van overlegorganen (OR, bij ontstentenis vakbondsafvaardiging, bij ontstentenis werknemers), 
uiterlijk op 15 maart van elk jaar. 

- evaluatie door NAR vóór 30 juni 2024. 

Inwerkingtreding 1 september 2022 (retroactief). 



 

  

To do’s - Plan tijdig overleg in met overlegorganen of met werknemers.  

- Zorg voor een plan tegen 31 maart 2023. 

 

6. Individueel opleidingsrecht 

Individueel opleidingsrecht  - Recht op 4 betaalde opleidingsdagen per jaar vanaf 2023, 5 dagen vanaf 2024 voor voltijdse werknemers. 

- Enkel van toepassing op werkgevers uit private sector met minstens 10 werknemers. Werkgevers met 10-20 
werknemers kunnen opleidingsrecht beperken tot 1 dag per jaar. 

Formaliteiten - Via algemeen verbindend verklaarde cao of toekenning    opleidingsdagen op individuele opleidingsrekening, met 
specifieke vermeldingen voor individuele opleidingsrekening (identiteit werknemer; arbeidsregime; bevoegd PC; 
opleidingskrediet; aantal gevolgde en overblijvende opleidingsdagen; groeipad).  

- Inlichten van elke nieuwe werknemer van bestaan individuele opleidingsrekening. 

Gevolgen - geen overloon indien buiten normale arbeidsuren. 

- niet-opgenomen opleidingsdagen worden overgezet naar het volgende jaar. Na 5 jaar wordt het saldo op 0 gezet. 

- bij ontslag door werkgever dat niet te wijten is aan de werknemer: recht op opname opleidingskrediet tijdens 
opzeggingstermijn; voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst in kader van opzeggingsvergoeding 
(begrotingswijze nog te bepalen via Koninklijk Besluit). 

Inwerkingtreding Dag van publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do’s Template opleidingsrekening – Volg sectorale initiatieven op.  

 

7. Betere inzetbaarheid na ontslag 

Inzetbaarheid na ontslag - Herneemt een eerdere maatregel uit het Eenheidsstatuut die nooit is uitgevoerd in de praktijk.  

- Mogelijkheid voor werknemers met opzeggingstermijn van minstens 30 weken om tijdens opzeggingstermijn 
inzetbaarheidsbevorderende maatregelen (bv. outplacement of opleiding) te volgen ter waarde van de 
werkgeversbijdragen voor 1/3 van de opzeggingstermijn. 



 

  

- Niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tot systeem van outplacement. 

Formaliteiten - evaluatie door NAR vóór 30 juni 2024. 

Inwerkingtreding - 1 januari 2023. 

- Van toepassing op ontslagen vanaf 1 januari 2023 (dus niet op reeds lopende opzeggingstermijnen). 

To do Opnemen in checklist bij ontslag.  

8. Transitietraject na ontslag 

Transitietraject na ontslag 

 

- Mogelijkheid om na ontslag met een opzeggingstermijn via transitietraject tijdens opzeggingstermijn over te stappen 
naar nieuwe werkgever. 

- Kan zowel worden aangeboden door werkgever als gevraagd door werknemer. 

Formaliteiten - 4-partijenovereenkomst vereist (werkgever, werknemer, werkgever-gebruiker en uitzendbureau/gewestelijke 
openbare dienst voor arbeidsbemiddeling). 

- evaluatie door NAR vóór 30 juni 2024. 

Gevolgen - Werkgever betaalt loon; werkgever-gebruiker compenseert dit gedeeltelijk (niet bepaald hoeveel).  

- Steeds voortijdige beëindiging op initiatief werknemer of werkgever-gebruiker mogelijk. 

- Werkgever-gebruiker neemt werknemer in dienst met arbeidsovereenkomst onbepaalde duur na beëindiging 
transitietraject. 

• Zo niet, betaling door werkgever-gebruiker van vergoeding gelijk aan loon voor helft duur transitietraject aan 
werknemer. 

- Opgebouwde anciënniteit tijdens transitietraject telt mee voor opzeggingstermijn bij werkgever-gebruiker. 

- Opgebouwde anciënniteit bij werkgever telt mee voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet (met inbegrip van 
thematische verloven) bij werkgever-gebruiker.  

Inwerkingtreding 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do Opnemen in checklist bij ontslag.  



 

  

1.3 WERKNEMERS IN PLATFORMECONOMIE – E-COMMERCE 

9. Platformeconomie:  

Wat - Invoering van (weerlegbaar) vermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst aan de hand van de beoordeling 
gezagsrelatie via 8 criteria (bv. exclusiviteit bij het platform) 

- Verzekering bij arbeidsongeval voor alle platformwerkers (dus ook zelfstandige medewerkers) 

• Sanctie: niveau 2 (Wetboek Economisch Recht) 

Formaliteiten - Tussentijdse evaluatie na één jaar en definitieve evaluatie na twee jaar. 

Inwerkingtreding - 1 januari 2023 (weerlegbaar vermoeden). 

- Te bepalen bij KB (verzekering). 

 

10. E-commerce:  

Wat Invoering van vrijwillig systeem van nachtwerk (tussen 20u en middernacht) in e-commerce via twee systemen.  

Formaliteiten 1. Via cao  

2. Experiment over max. 18 maanden waarbij werknemers vrijwillig kunnen werken tussen 20u en middernacht. 

• Overlegorganen moeten betrokken worden (OR, of CPBW, of VA, of werknemers). 

• FOD WASO en bevoegd PC moeten schriftelijk geïnformeerd worden. 

- Werknemers die (geen) verzoek hebben ingediend om deel te nemen, genieten een ontslagbescherming. 



 

  

Inwerkingtreding? 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do Eventueel debat voeren over nachtarbeid.  

1.4 DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER 

Wat - Monitoring door FOD WASO van diversiteit per sector door middel van sectorale fiches i.v.m. de structuur van de 
werkgelegenheid per bedrijfssector. 

- Na ontvangst van de sectorale fiches moet elke sector hieromtrent een verslag opmaken en eventueel ook een 
actieplan om de verschillen weg te werken.  

Inwerkingtreding Dag van publicatie in Belgisch Staatsblad. 

To do Niets voor individuele werkgevers. 

1.5 KNELPUNTBEROEPEN  

Wat Sectoren moeten om de twee jaar een lijst van knelpuntberoepen opmaken, een verslag van de oorzaken daarvan en 
een advies met te nemen maatregelen. 

Inwerkingtreding 10de dag na publicatie in Belgisch Staatsblad. Eerste keer vóór 1 januari 2023. 

To do Niets voor individuele werkgevers. 

 


