LANGERE OPZEGGINGSTERMIJNEN
VOOR ARBEIDERS
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In juli kwam er een einde aan de gesprekken over de afronding van de eerste fase van het dossier
arbeider-bediende. De sociale partners bereikten een akkoord betreffende de eenmaking van
opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. We staan in deze bijdrage stil bij het akkoord
en geven een stand van zaken. De nieuwe regels betreffende opzegging zijn toch wel een grote
verandering in vergelijking met vroeger. (*)
Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond
Wat is de oorzaak?
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maar ten vroegste in 2016 terug op de
tafel komen. In de loop van dit jaar zal
er dus niet veel meer wijzigen betreffende de statuten van arbeiders en
bedienden.
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Wat is er geregeld in het eenheidsstatuut en wat (nog) niet?
:DQQHHUZHKHWKHEEHQRYHUKHW
ZHJZHUNHQYDQGHYHUVFKLOOHQWXVVHQ
KHWVWDWXXWYDQDUEHLGHUVHQEHGLHQGHQPRHWHQKHHOZDWDVSHFWHQZRUGHQ
geregeld.
Er is een afzonderlijke regeling betreffende gewaarborgd loon: een arbeider
krijgt alleen maar een gewaarborgd
ORRQDDQJHGXUHQGH««QZHHN
en dan nog een tweede week waarin
KHWEHODVWEDDUORRQYHUGHUZRUGWEHtaald. Bedienden daarentegen krijgen
een volledige maand die doorbetaald
wordt door de werkgever.
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(*) Dit is een ruime samenvatting. Voor het volledige artikel verwijzen wij naar de Boer&Tuinder van
 seStember ȁ blz.  en 
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Enkel de opzeg en de carenzdag zijn
nu geregeld
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opzegregeling én de betaling van de
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+RIKDGJHVWHOGGDWHUQLHWODQJHUHHQ
RQGHUVFKHLGNRQZRUGHQJHPDDNW
tussen arbeiders en bedienden. Alleen
YRRUZDWGLWKRRIGVWXNYDQGHZHWRS
GHDUEHLGVRYHUHHQNRPVWHQEHWUHIW
LVHUVLQGVMDQXDULDOOHHQQRJ
PDDUVSUDNHYDQZHUNQHPHUVHQGXV
niet meer van arbeiders en bedienden. Er is voor alle werknemers in
ons land een identieke opbouw wat de
UHFKWHQELMRQWVODJEHWUHIWHQGLWYRRU
de tewerkstellingsperiode die begon
RSMDQXDUL(ULVGXVDOOHHQHHQ

Sierteelt&Groenvoorziening 16 • 1 oktober 2015

eengemaakte opzeggingsregeling voor
de toekomst.
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Belangrijke vaststelling: voor het
verleden geen meerkost
• Aanvullende bescherming voor arbeiders
In de nieuwe opzeggingsregeling is
er voor de vroegere arbeiders in een
DDQYXOOHQGHEHVFKHUPLQJYRRU]LHQ
en dit voor de periode dat ze werkten
YµµUMDQXDUL(UZRUGWDDQGH]H
ZHUNQHPHUVHHQRQWVODJFRPSHQsatievergoeding (OCV) betaald zodat
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]HYRRUKXQYROOHGLJHWHZHUNVWHOOLQJ
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door de werkgever worden betaald
(er is immers geen meerkost voor
KHWYHUOHGHQ PDDUZRUGWWHQODVWH
JHQRPHQGRRUGH59$HQXLWEHWDDOG
door de uitbetalingsinstellingen van de
ZHUNORRVKHLGVYHUJRHGLQJHQ+HWJDDW
om een nettovergoeding die vrijgesteld
LVYDQVRFLDOH]HNHUKHLGVELMGUDJHQHQ
die ook niet belastbaar is. De periode
waarvoor deze vergoeding betaald
ZRUGWLVJHOLMNJHVWHOGLQGHVRFLDOH]HNHUKHLGVUHJHOLQJ ELMYRRUEHHOGYRRU
SHQVLRHQRSERXZ PDDUQLHWYRRU
jaarlijkse vakantie.
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onmiddellijk op dat de nieuwe termijnen merkelijk langer zijn dan die van
FDRGLHWRWQXWRHYDQWRHSDVVLQJ
was voor de land- en tuinbouw.
Het is dan ook duidelijk dat er een
PHHUNRVWLVPDDUDOOHHQYRRUGHWRHNRPVW  HQGLHRQWVWDDWJHOHLGHOLMN
,PPHUVRSMDQXDULZHUGGH
DQFLQQLWHLWYRRUDOOHZHUNQHPHUVRS
0 gezet. Vanaf dan werd in de nieuwe
UHJHOLQJJHVWDUWPHWHHQQLHXZHDQFLenniteitsopbouw.
Wanneer bijgevolg een werknemer
RQWVODJHQZRUGWQDMDQXDULEHVWDDWGHWHUHVSHFWHUHQRS]HJUHJHOLQJ
uit twee delen: een gedeelte opgeERXZGHHQYDVWJHNOLNWHUHFKWHQYRRU
KHWYHUOHGHQ WRWGHFHPEHU 
«QHHQJHGHHOWHQLHXZHUHFKWHQYDQDI
MDQXDUL
Compensatie van de meerkost in de
toekomst
Het was voor Boerenbond zeer belangrijk dat er een goede en degelijke
FRPSHQVDWLH]RXZRUGHQYRRU]LHQYRRU
de extra kosten als gevolg van de langere opzegtermijnen voor arbeiders.
Er zijn in dit verband vier maatregelen
maatregele
voorzien.
voorzien
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'H]HDDQYXOOHQGHEHVFKHUPLQJGLH
YLDGH2&9FRQFUHHWZRUGWJHPDDNW
ZRUGWJHʖQDQFLHUGGRRUHHQVROLGDrisering onder de werknemers. Een
vroeger ingevoerd voordeel wordt
DIJHVFKDIWQDPHOLMNGHʖVFDOHYULMVWHOling van 620 euro van een gedeelte van
de vergoeding bij ontslag. Deze extra
EHVFKHUPLQJZRUGWJHIDVHHUGLQJHYRHUGLQIXQFWLHYDQGHDQFLQQLWHLWYDQ
de arbeiders.
• 3restaties vanaf 
9RRUGHSUHVWDWLHVYDQDIMDQXDUL
LVGHRSERXZYDQRQWVODJEHVFKHUPLQJ
LGHQWLHNYRRUDOOHZHUNQHPHUV]RQGHU
RQGHUVFKHLGWXVVHQH[DUEHLGHUVHQ
vroegere bedienden. In de tabel kan je
de nieuwe opzegtermijnen raadplegen
QDDUJHODQJGHDQFLQQLWHLW+HWYDOW

• Afschafɐng
Aff afɐng van de ontslaguitkering
Arbeiders die ontslagen werden
YµµUGHFHPEHUNUHJHQYDQ
µµ  G
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GH59$HHQDDQYXOOHQGHRQWVODJuitkering en dit met ingang vanaf
1 januari 2012. Dit kon een bedrag
]LMQYDQHXURVRPVRRNKRJHU
Naarmate de nieuwe regelgeving in
ZHUNLQJWUHHGWNRPWGLWEXGJHWYULM

• Verschuiving van bijdragen FSO
Wanneer een arbeidsovereenkomst
wordt verbroken van een werknemer
PHWHHQMDDUORRQYDQUHVSHFWLHYHOLMN
PHHUGDQRI
HXURRSMDDUEDVLV]DOHHQDDQYXOOHQGH56=ELMGUDJHZRUGHQJH±QGWHQ
YRRUGHOHYDQKHW)RQGVYRRU6OXLWLQJ
van Ondernemingen (FSO). Met deze
opbrengst zal er een bijdragevermindering worden toegekend aan
de werkgevers tot 20 werknemers
(die vooral ex-arbeiders zullen zijn).
Maatregel vanaf 2016.
• Bijdrage voor arbeidsgeneeskunde
 9DQGDDJEHVWDDQHUGULHFDWHJRULHQ
YRRUGHEHSDOLQJYDQKHWMDDUOLMNV
tarief betreffende de begeleiding van
een arbeidsgeneeskundige dienst.
+HWKRRJVWHWDULHIZRUGWDDQJHUHNHQGYRRUDUEHLGHUVHQKHWODDJVWH
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tarief voor bedienden die werken
PHWEHHOGVFKHUPHQ9DQDI]RX
HUHHQQLHXZHWDULHIVWUXFWXXUYRRU
arbeidsgeneeskunde in werking
moeten treden.
• Provisie voor sociaal passief
In de wet is voorzien dat werkgevers
vanaf 2019 een provisie kunnen aanleggen voor de meerkost ingevolge
de verlengde opzegtermijnen. Dit
]RXHHQJH±QGLYLGXDOLVHHUGHSURYLVLH
zijn per werknemer.
$IVFKDIʖQJYDQGHFDUHQ]GDJ
In de wet is ook voorzien dat de
FDUHQ]GDJ GLWLVGHHHUVWHGDJDU-

EHLGVRQJHVFKLNWKHLGGLHQLHWEHWDDOG
ZRUGW ZRUGWDIJHVFKDIW+LHUGRRU
moet er evenwel geen dag gewaarborgd loon extra betaald worden:
GHSHULRGHYDQKHWJHZDDUERUJG
weekloon wordt naar voren getrokken
en neemt een aanvang op de dag die
DQGHUVGHFDUHQ]GDJ]RX]LMQJHZHHVW
Er komt ook een grotere opvolging van
GHEHVFKLNEDDUKHLGELMHHQPHGLVFKH
FRQWUROHGHZHUNQHPHU]DORSEHSDDOGHWLMGVWLSSHQWKXLVPRHWHQ]LMQHQ
]LFKEHVFKLNEDDUPRHWHQKRXGHQYDQ
GHFRQWUROHJHQHHVKHHU'HZHUNJHYHU
NDQGLWRSQHPHQLQKHWDUEHLGVUHJOHment van de onderneming.

$OVFRPSHQVDWLHYRRUGHDIVFKDIʖQJ
YDQGHFDUHQ]GDJNRPWHUHHQYHUPLQGHULQJYDQGHVRFLDOH]HNHUKHLGVELMGUDJHQPHWPLOMRHQHXUR(ULVLQ
de zomer afgesproken om dit bedrag
YDQPLOMRHQHXURYROOHGLJWRHWH
ZLM]HQDDQGHDUEHLGHUVVHFWRUHQGRRU
HHQYHUPLQGHULQJYDQGHWULPHVWULOH
ELMGUDJHYRRUMDDUOLMNVHYDNDQWLH  
Op 1 april 2015 is deze bijdrage geGDDOGQDDU9DQDIMDQXDUL
zal deze bijdrage nog verder dalen.
+LHUGRRUZRUGWHUHHQFRPSHQVDWLH
voor de werkgevers van arbeiders
gerealiseerd. Q

WEBOS SCHOLENDEMODAG

JONGEREN MAKEN KENNIS MET DE PRAKTIJK
Webos organiseert jaarlijks in
september de scholendemodag
op verschillende West-Vlaamse
boomkwekerijen. Scholen en
leerlingen
g maken van nabijj
kennis met het dagelijkse leven
op een kwekerij.
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Er was afgelopen week veel te beleven
op de vasteplantenkwekerij Stefaan
9HUKXOVWLQ$DUVHOHHQERVSODQWHQNZHNHULM*HHUW5RJJH$DQGHVFKROHQGDJ
QDPHQOHHUOLQJHQYDQKHW9ULM/DQG
HQ7XLQERXZLQVWLWXXW7RUKRXWGH
3URYLQFLDOH7XLQERXZVFKRRO.RUWULMN
9$%,5RHVHODUHHQ/DQGHQ7XLQERXwinstituut Oedelem deel.
De dag verliep vlekkeloos met de ondersteuning van enkele bestuursleden
van Webos en de deskundige medeZHUNLQJYDQ*HHUW5RJJHHQ6WHIDDQ
9HUKXOVWVDPHQPHWHHQDDQWDOWRHOHveringsbedrijven namelijk Demaitere
LQSRWPDFKLQHVSRWJURQG.ODVPDQQɇ
'HLOPDQQEHPHVWLQJ(YHUULVELRORJLVFKHEHVWULMGLQJ.RSSHUWHQERGHP
Inagro.
Deze vierde editie toonde nogmaals
GDWVDPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQ
bedrijven en vereniging mits enige
voorbereiding goed verloopt. Diverse
VFKROHQKDGGHQ]LFKRRNYRRUEHUHLG
en zullen deze dag ook verder in de
OHVVHQYDQGLWMDDUEHKDQGHOHQQ
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V Bedrijf Stefaan Verhulst
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