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Voorwoord 
In deze brochure vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van de diensten 
voor gezinszorg.  

De loon-en arbeidsvoorwaarden van vandaag komen niet uit de lucht gevallen. Ze zijn het resultaat van 
herhaaldelijke mobilisaties en vastberadenheid van het personeel van de Non-Profit. Dit heeft geleid tot 
historische akkoorden in de Vlaamse Non-Profit. Die meerjarenakkoorden tussen de overheid en de vakbond 
en werkgevers, hebben een positief effect gehad op de loon- en arbeidsvoorwaarden,extra personeel zodat 
kwaliteit verhoogt en werkdruk verlaagt. . De meerjarenakkoorden zorgden voor een verregaande 
harmonisering van de loonvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezinsorg, de kinderopvang, 
de organisatieorganisaties voor personen met een beperking, organisatiebijzondere jeugdzorg en de 
vrijetijdsdiensten…  

Ondanks de verschillende crisissen zijn we er in geslaagd om in 2011 weer een meerjarenakkoord te sluiten. De 
maatregelen van laatste akkoord voor 2011 - 2015 hebben onder meer gezorgd voor het verhogen van de 
koopkracht (eindejaarspremie, 2de pensioenpijler) en het invoeren van nieuwe en verbeterede 
kwaliteitsmaatregelen ( functieclassificatie, opleiding, combinatie arbeid-gezin, …). Het in 2011 afgesloten 
akkoord is dus afgelopen. Wij hopen om zo snel mogelijk nieuwe onderhandelingen te starten, die dan zullen 
leiden tot een nieuw akkoord: het VIA 5.  

De ACLVB staat aan jouw zijde om ook in de toekomst blijven ijveren voor de verbetering van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de Non-Profit. Het maatschappelijke belang van de sector moet ook 
een meerwaarde blijven voor het personeel van vandaag en morgen. Samen kunnen we verder timmeren aan 
de ingeslagen weg, dankzij syndicale inzet en solidariteit. De behaalde resultaten moeten immers dag na dag 
verworven blijven. De overheid moet blijven gewezen worden op het belang van de Non-Profitsector en de 
nood aan kwaliteitsvolle loon- en arbeidsvoorwaarden. 

Doorheen de brochure zal je regelmatig een onderscheid terug vinden tussen dienstencheque werknemers 
inclusief omkaderingspersoneel ten opzichte van ‘regulier’ personeel. Voor ACLVB is een goed statuut voor elke 
werknemers, dus ook dienstencheques binnen de gezinszorg een terugkerend aandachtspunt. Ten slotte kost 
de prijs aan de pomp evenveel, of weegt de job evenveel door. Dan zijn gelijk gelijke loon- en 
arbeidsvoorwaarden ook logisch.  

Elke werknemer die lid wordt van de vakbond, versterkt de stem van het personeel. Als lid van de vakbond 
geniet je ook van advies en ondersteuning en nieuws over jouw loon- en arbeidsvoorwaarden. Wil je mee 
timmeren aan de syndicale weg, neem vrijblijvend contact op met een bestendig secretaris van ACLVB en wie 
weet kan je in jouw organisatie de stem van jouw personeel mee vertolken. Om u te versterken in de taak van 
afgevaardigde, voorziet de ACLVB een ruim vormingspakket voor zijn leden, militanten en afgevaardigden, ook 
voor de Non-Profitsectoren. 

Indien u na het lezen van de brochure nog vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met onze 
Bestendig Secretarissen of onze secretariaten. 

Wij helpen u graag samen verder.  

ACLVB, uw helpende hand.  

Bram Van Braeckevelt 

Sectoraal Verantwoordelijke Non Profit 

Björn De Kerpel 

Sectorconsulent Non-Profit 

 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste loon-en arbeidsvoorwaarden? Bezorg ons jouw mailadres en 
ontvang onze infoflashes. : 

http://www.aclvb.be/nl/secretariaten/provincies
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Arbeidsduur 
De maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur is 38 uren. 

Deze maximumgrens mag - indien over een periode van 13 weken de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per 
week niet wordt overschreden - op het niveau van de inrichting overschreden worden tot een maximum van 11 
uur per dag en 50 uur per week. 

Men mag - mits het gemiddelde van de wekelijkse arbeidsduur over een periode van 4 weken de 38 uren per 
week niet overschrijdt - het wekelijks maximum van 50 uur overschrijden. 

Het overschrijden van de wekelijkse maximumgrens wordt echter beperkt door het feit dat tijdens een 
trimester het aantal meeruren hoe dan ook moet beperkt worden tot 781 uren.  Bij overschrijding, dient er 
onmiddellijk compensatierust worden toegekend.  Indien moet gepresteerd worden boven de grens van 78 
meeruren, worden dit overuren, die aan 150% bezoldigd worden. 

De arbeidstijden dienen vastgelegd te worden in het arbeidsreglement. Hiervan kan niet afgeweken worden, 
tenzij bij individuele overeenkomst of in zeer uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, ongeval,...). 

In het kader van de flexibiliteit binnen de hulpverlening aan huis en om de prestaties van de werknemers niet 
nodeloos op te drijven, bestaat er een minimumduur van zaterdagprestaties. De minimumduur van werken op 
zaterdag wordt daarom vastgelegd op twee uur. 

Momenteel wordt er over meer flexibiliteit onderhandeld. Tot op vandaag zijn deze volgende principes met 
betrekking tot de arbeidsduur van toepassing. 

 

                                                           
1 In het kader van de zgn modernisering van de arbeidsmarkt besliste de regering deze grens op te trekken tot 
78 uren per trimester.  
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Functieclassificatie 
Aan uw tewerkstelling is een functie verbonden die in een graad is ondergebracht. Aan deze graad is een 
loonschaal verbonden. Elke loonschaal is verbonden aan een barema dat met (twee)jaarlijkse verhogingen 
evolueert op basis van anciënniteit. 

Deze loonschalen - met daaraan gekoppelde barema’s - zijn de minimumvoorwaarden, van toepassing in alle 
diensten voor thuiszorg. In onderstaande tabellen kan u de verschillende graden en loonschalen terugvinden.  

Functieclassificatie gezinszorg en logistieke hulp 

Functieclassificatie gezinszorg en logistieke hulp 

Diensten en functies Barema Minimale toegangsvereisten 

Verzorgende diensten 

Gezinsverzorgende 

Kraamverzorgende 

Opvang ziek kind 

B2b Over een inschrijvingsbewijs beschikken of ten minste 

hiervoor in aanmerking komen (d.w.z. voldoen aan de 

minimale erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in 

artikel 3 B, 2° van bijlage I van het  B.Vl.Reg. 

18/12/1998 houdende erkenning en subsidiëring van 

verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de 

thuiszorg). 

II Logistieke hulp 

(poetshulp, klusjesdienst, 

oppashulp, …) 

B4 Geen bijzondere bepalingen. 

III. Administratieve  

Diensten 

Administratief medewerker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensthoofd administratie 

 

 

A1 

 

A2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

B1b 

 

 

Hoger onderwijs 

 

Hoger secundair onderwijs 

Lager secundair onderwijs na 10 jaar dienst- 

anciënniteit en 240 uren bijkomende administratieve 

en/of informaticatechnische opleiding 

 

Lager secundair onderwijs 

 

Hoger onderwijs 

IV. Begeleidende diensten 

Verantwoordelijke 

hulpverlening 

 

 

 

 

 

 

B1b 

 

 

Voldoen aan de minimale erkenningsvoorwaarden 

zoals bepaald in artikel 3 B, 4° van bijlage I van het  

B.Vl.Reg. 18/12/1998 houdende erkenning en 

subsidiëring van verenigingen en 

welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg). 
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V. Leiding K5 tot K1 Afhankelijk van de grootte van de voorziening. 

Verantwoordelijke 

hulpverlening 

B1b bis  

Doorstromingsprogramma’s D1  

Functieclassificatie dienstenchequewerknemer 

Functieclassificatie dienstenchequewerknemer 

Diensten en functies Barema Minimale toegangsvereisten 

Werknemers tewerkgesteld 

met arbeidsovereenkomst 

dienstencheques 

DB4 Geen bijzondere bepalingen. 

Begeleidend personeel DB1 b Hoger onderwijs 

Administratief personeel DA1 

DA2 

DA3 

Hoger onderwijs 

Hoger secundair onderwijs 

Lager secundair onderwijs 
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Barema’s 

Gezinszorg en logistieke hulp (sinds 1 juli 2016) 

Schaal B2B 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 22.133,68 1.844,47 98,42 49,22 11,2013 

1 22.560,54 1.880,05 98,42 49,22 11,4173 

2 23.044,61 1.920,38 98,42 49,22 11,6623 

3 23.912,88 1.992,74 98,42 49,22 12,1017 

4 24.775,93 2.064,66 98,42 49,22 12,5384 

5 24.781,14 2.065,10 98,42 49,22 12,5411 

6 26.011,60 2.167,63 83,30 34,09 13,1638 

7 26.021,37 2.168,45 82,49 33,27 13,1687 

8 27.251,47 2.270,96 49,22 24,60 13,7912 

9 27.264,82 2.272,07 49,22 24,60 13,7980 

10 28.494,92 2.374,58 49,22 24,60 14,4205 

11 28.508,30 2.375,69 49,22 24,60 14,4273 

12 29.738,42 2.478,20 13,65 0,00 15,0498 

13 29.751,75 2.479,31 12,54 0,00 15,0566 

14 30.981,87 2.581,82 0,00 0,00 15,6791 

15 30.995,24 2.582,94 0,00 0,00 15,6859 

16 32.225,34 2.685,45 0,00 0,00 16,3084 

17 32.238,69 2.686,56 0,00 0,00 16,3151 

18 33.468,79 2.789,07 0,00 0,00 16,9376 

19 33.482,18 2.790,18 0,00 0,00 16,9444 

20 34.712,28 2.892,69 0,00 0,00 17,5669 

21 34.725,62 2.893,80 0,00 0,00 17,5737 

22 35.955,73 2.996,31 0,00 0,00 18,1962 

23 37.199,22 3.099,94 0,00 0,00 18,8255 
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24 38.429,33 3.202,44 0,00 0,00 19,4480 

25 38.442,67 3.203,56 0,00 0,00 19,4548 

26 38.442,67 3.203,56 0,00 0,00 19,4548 

27 38.456,05 3.204,67 0,00 0,00 19,4616 

28 38.456,05 3.204,67 0,00 0,00 19,4616 

29 38.456,05 3.204,67 0,00 0,00 19,4616 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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B4 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 20.307,04 1.692,25 98,42 49,22 10,2768 

1 21.555,55 1.796,30 98,42 49,22 10,9087 

2 21.836,44 1.819,70 98,42 49,22 11,0508 

3 22.117,90 1.843,16 98,42 49,22 11,1933 

4 22.244,58 1.853,72 98,42 49,22 11,2574 

5 22.280,23 1.856,69 98,42 49,22 11,2754 

6 22.504,59 1.875,38 98,42 49,22 11,3890 

7 22.660,73 1.888,39 98,42 49,22 11,4680 

8 22.682,55 1.890,21 98,42 49,22 11,4790 

9 22.758,76 1.896,56 98,42 49,22 11,5176 

10 23.483,04 1.956,92 98,42 49,22 11,8841 

11 23.485,71 1.957,14 98,42 49,22 11,8855 

12 24.017,96 2.001,50 98,42 49,22 12,1548 

13 24.017,96 2.001,50 98,42 49,22 12,1548 

14 24.511,86 2.042,66 98,42 49,22 12,4048 

15 24.511,86 2.042,66 98,42 49,22 12,4048 

16 25.230,37 2.102,53 98,42 49,22 12,7684 

17 25.230,37 2.102,53 98,42 49,22 12,7684 

18 25.928,34 2.160,70 90,24 41,02 13,1216 

19 25.928,34 2.160,70 90,24 41,02 13,1216 

20 27.177,97 2.264,83 49,22 24,60 13,7540 

21 27.177,97 2.264,83 49,22 24,60 13,7540 

22 28.448,17 2.370,68 49,22 24,60 14,3968 

23 29.432,24 2.452,69 39,16 14,56 14,8949 

24 30.733,06 2.561,09 0,00 0,00 15,5532 

25 30.733,06 2.561,09 0,00 0,00 15,5532 

26 31.049,92 2.587,49 0,00 0,00 15,7135 
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27 31.049,92 2.587,49 0,00 0,00 15,7135 

28 31.366,74 2.613,90 0,00 0,00 15,8739 

29 31.366,74 2.613,90 0,00 0,00 15,8739 

30 31.683,58 2.640,30 0,00 0,00 16,0342 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A1 (adm medewerker + boekh) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 25.847,64 2.153,97 96,96 47,76 13,0808 

1 26.339,98 2.195,00 55,94 24,60 13,3299 

2 27.099,67 2.258,31 49,22 24,60 13,7144 

3 28.127,10 2.343,93 49,22 24,60 14,2344 

4 29.154,55 2.429,55 49,22 24,60 14,7543 

5 29.154,55 2.429,55 49,22 24,60 14,7543 

6 30.618,96 2.551,58 0,00 0,00 15,4954 

7 32.246,38 2.687,20 0,00 0,00 16,3190 

8 32.246,38 2.687,20 0,00 0,00 16,3190 

9 33.090,65 2.757,55 0,00 0,00 16,7463 

10 33.547,78 2.795,65 0,00 0,00 16,9776 

11 33.934,43 2.827,87 0,00 0,00 17,1733 

12 35.012,18 2.917,68 0,00 0,00 17,7187 

13 35.012,18 2.917,68 0,00 0,00 17,7187 

14 36.476,59 3.039,72 0,00 0,00 18,4598 

15 36.476,59 3.039,72 0,00 0,00 18,4598 

16 38.528,64 3.210,72 0,00 0,00 19,4983 

17 39.372,43 3.281,04 0,00 0,00 19,9253 

18 40.580,58 3.381,72 0,00 0,00 20,5367 

19 41.424,35 3.452,03 0,00 0,00 20,9637 

20 41.424,35 3.452,03 0,00 0,00 20,9637 

21 42.268,14 3.522,35 0,00 0,00 21,3908 

22 42.334,22 3.527,85 0,00 0,00 21,4242 

23 43.798,63 3.649,89 0,00 0,00 22,1653 

24 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 

25 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 

26 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 
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27 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 

28 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 

29 45.263,05 3.771,92 0,00 0,00 22,9064 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A2 (adm medewerker) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 22.039,40 1.836,62 98,42 49,22 11,1535 

1 22.943,54 1.911,96 98,42 49,22 11,6111 

2 23.847,69 1.987,31 98,42 49,22 12,0687 

3 24.751,86 2.062,66 98,42 49,22 12,5262 

4 25.656,01 2.138,00 98,42 49,22 12,9838 

5 25.656,01 2.138,00 98,42 49,22 12,9838 

6 26.944,70 2.245,39 49,22 24,60 13,6360 

7 26.944,70 2.245,39 49,22 24,60 13,6360 

8 28.233,37 2.352,78 49,22 24,60 14,2881 

9 28.233,37 2.352,78 49,22 24,60 14,2881 

10 29.522,04 2.460,17 31,68 7,08 14,9403 

11 29.522,04 2.460,17 31,68 7,08 14,9403 

12 30.810,73 2.567,56 0,00 0,00 15,5925 

13 30.810,73 2.567,56 0,00 0,00 15,5925 

14 32.099,40 2.674,95 0,00 0,00 16,2446 

15 32.099,40 2.674,95 0,00 0,00 16,2446 

16 33.388,08 2.782,34 0,00 0,00 16,8968 

17 33.388,08 2.782,34 0,00 0,00 16,8968 

18 34.676,77 2.889,73 0,00 0,00 17,5490 

19 34.676,77 2.889,73 0,00 0,00 17,5490 

20 35.965,43 2.997,12 0,00 0,00 18,2011 

21 35.965,43 2.997,12 0,00 0,00 18,2011 

22 37.254,11 3.104,51 0,00 0,00 18,8533 

23 38.542,80 3.211,90 0,00 0,00 19,5055 

24 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 

25 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 

26 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 
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27 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 

28 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 

29 39.831,48 3.319,29 0,00 0,00 20,1576 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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A3 (adm medewerker) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 20.286,24 1.690,52 98,42 49,22 10,2663 

1 21.118,47 1.759,87 98,42 49,22 10,6875 

2 21.950,71 1.829,23 98,42 49,22 11,1087 

3 22.782,98 1.898,58 98,42 49,22 11,5298 

4 23.615,21 1.967,93 98,42 49,22 11,9510 

5 23.615,21 1.967,93 98,42 49,22 11,9510 

6 24.801,35 2.066,78 98,42 49,22 12,5513 

7 24.801,35 2.066,78 98,42 49,22 12,5513 

8 25.987,53 2.165,63 85,30 36,10 13,1516 

9 25.987,53 2.165,63 85,30 36,10 13,1516 

10 27.173,72 2.264,48 49,22 24,60 13,7519 

11 27.173,72 2.264,48 49,22 24,60 13,7519 

12 28.359,87 2.363,32 49,22 24,60 14,3522 

13 28.359,87 2.363,32 49,22 24,60 14,3522 

14 29.546,05 2.462,17 29,68 5,07 14,9525 

15 29.546,05 2.462,17 29,68 5,07 14,9525 

16 30.732,23 2.561,02 0,00 0,00 15,5527 

17 30.732,23 2.561,02 0,00 0,00 15,5527 

18 31.918,37 2.659,86 0,00 0,00 16,1530 

19 31.918,37 2.659,86 0,00 0,00 16,1530 

20 33.104,55 2.758,71 0,00 0,00 16,7533 

21 33.104,55 2.758,71 0,00 0,00 16,7533 

22 34.290,74 2.857,56 0,00 0,00 17,3536 

23 35.476,89 2.956,41 0,00 0,00 17,9539 

24 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 

25 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 

26 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 
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27 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 

28 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 

29 36.663,07 3.055,26 0,00 0,00 18,5542 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 

  



 
18 

B1B (diensthoofd administratie – verantwoordelijke hulpverlening) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon 

(1) 

Maandloon 

(1) 

Haardt. 

(maandbasis) 

Standplaatst. 

(maandbasis) 

Uurloon 

(1) 

0 29.442,10 2.453,51 38,34 13,74 14,8998 

1 29.940,55 2.495,05 0,00 0,00 15,1521 

2 30.438,96 2.536,58 0,00 0,00 15,4043 

3 30.936,83 2.578,07 0,00 0,00 15,6563 

4 31.573,37 2.631,11 0,00 0,00 15,9784 

5 31.791,06 2.649,26 0,00 0,00 16,0886 

6 33.150,75 2.762,56 0,00 0,00 16,7767 

7 33.161,17 2.763,43 0,00 0,00 16,7820 

8 34.728,10 2.894,01 0,00 0,00 17,5749 

9 34.738,56 2.894,88 0,00 0,00 17,5802 

10 36.305,45 3.025,45 0,00 0,00 18,3732 

11 36.315,91 3.026,33 0,00 0,00 18,3785 

12 37.882,80 3.156,90 0,00 0,00 19,1715 

13 37.894,84 3.157,90 0,00 0,00 19,1776 

14 39.461,74 3.288,48 0,00 0,00 19,9705 

15 39.478,78 3.289,90 0,00 0,00 19,9791 

16 41.045,68 3.420,47 0,00 0,00 20,7721 

17 41.062,71 3.421,89 0,00 0,00 20,7807 

18 42.629,60 3.552,47 0,00 0,00 21,5737 

19 42.646,66 3.553,89 0,00 0,00 21,5823 

20 44.213,55 3.684,46 0,00 0,00 22,3753 

21 44.230,59 3.685,88 0,00 0,00 22,3839 

22 45.797,52 3.816,46 0,00 0,00 23,1769 

23 47.381,47 3.948,46 0,00 0,00 23,9785 

24 48.948,36 4.079,03 0,00 0,00 24,7714 

25 48.965,41 4.080,45 0,00 0,00 24,7801 

26 48.965,41 4.080,45 0,00 0,00 24,7801 
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27 48.982,41 4.081,87 0,00 0,00 24,7887 

28 48.982,41 4.081,87 0,00 0,00 24,7887 

29 48.982,41 4.081,87 0,00 0,00 24,7887 

(1): zonder haard- of standplaatstoelage 
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B1Bbis (verantwoordelijke hulpverlening) 

Baremieke 

anciënniteit 

Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 30.711,57 2.559,30 15,5423 

1 31.210,01 2.600,83 15,7945 

2 31.708,42 2.642,37 16,0468 

3 32.206,31 2.683,86 16,2987 

4 32.842,83 2.736,90 16,6209 

5 33.060,54 2.755,05 16,7310 

6 34.420,23 2.868,35 17,4191 

7 34.430,64 2.869,22 17,4244 

8 35.997,57 2.999,80 18,2174 

9 36.008,03 3.000,67 18,2227 

10 37.574,92 3.131,24 19,0156 

11 37.585,37 3.132,11 19,0209 

12 39.152,26 3.262,69 19,8139 

13 39.164,31 3.263,69 19,8200 

14 40.731,20 3.394,27 20,6130 

15 40.748,26 3.395,69 20,6216 

16 42.315,15 3.526,26 21,4145 

17 42.332,17 3.527,68 21,4232 

18 43.899,09 3.658,26 22,2161 

19 43.916,12 3.659,68 22,2248 

20 45.483,01 3.790,25 23,0177 

21 45.500,06 3.791,67 23,0263 

22 47.066,98 3.922,25 23,8193 

23 48.650,93 4.054,24 24,6209 

24 50.217,82 4.184,82 25,4139 

25 50.234,88 4.186,24 25,4225 

26 50.234,88 4.186,24 25,4225 
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27 50.251,87 4.187,66 25,4311 

28 50.251,87 4.187,66 25,4311 

29 50.251,87 4.187,66 25,4311 
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K5 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 33.837,51 2.819,79 17,1242 

1 34.813,60 2.901,13 17,6182 

2 35.830,36 2.985,86 18,1328 

3 36.847,09 3.070,59 18,6473 

4 38.067,20 3.172,27 19,2648 

5 39.653,34 3.304,45 20,0675 

6 39.653,34 3.304,45 20,0675 

7 41.280,13 3.440,01 20,8908 

8 41.280,13 3.440,01 20,8908 

9 42.906,93 3.575,58 21,7140 

10 42.906,93 3.575,58 21,7140 

11 44.940,45 3.745,04 22,7431 

12 44.940,45 3.745,04 22,7431 

13 46.770,60 3.897,55 23,6693 

14 46.770,60 3.897,55 23,6693 

15 48.600,76 4.050,06 24,5955 

16 48.600,76 4.050,06 24,5955 

17 50.634,26 4.219,52 25,6246 

18 50.634,26 4.219,52 25,6246 

19 50.634,26 4.219,52 25,6246 

20 52.464,40 4.372,03 26,5508 

21 52.464,40 4.372,03 26,5508 

22 54.497,92 4.541,49 27,5799 

23 56.531,43 4.710,95 28,6090 

24 58.158,23 4.846,52 29,4323 

25 58.158,23 4.846,52 29,4323 

26 58.158,23 4.846,52 29,4323 

27 58.158,23 4.846,52 29,4323 
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28 58.158,23 4.846,52 29,4323 

29 58.158,23 4.846,52 29,4323 
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K3 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 35.138,96 2.928,25 17,7829 

1 36.152,57 3.012,71 18,2958 

2 37.208,45 3.100,70 18,8302 

3 38.264,28 3.188,69 19,3645 

4 39.531,32 3.294,28 20,0057 

5 41.178,46 3.431,54 20,8393 

6 41.178,46 3.431,54 20,8393 

7 42.867,82 3.572,32 21,6942 

8 42.867,82 3.572,32 21,6942 

9 44.557,21 3.713,10 22,5492 

10 44.557,21 3.713,10 22,5492 

11 46.668,93 3.889,08 23,6179 

12 46.668,93 3.889,08 23,6179 

13 48.569,47 4.047,46 24,5797 

14 48.569,47 4.047,46 24,5797 

15 50.470,03 4.205,84 25,5415 

16 50.470,03 4.205,84 25,5415 

17 52.581,74 4.381,81 26,6102 

18 52.581,74 4.381,81 26,6102 

19 52.581,74 4.381,81 26,6102 

20 54.482,26 4.540,19 27,5720 

21 54.482,26 4.540,19 27,5720 

22 56.593,97 4.716,16 28,6407 

23 58.705,72 4.892,14 29,7094 

24 60.395,08 5.032,92 30,5643 

25 60.395,08 5.032,92 30,5643 

26 60.395,08 5.032,92 30,5643 

27 60.395,08 5.032,92 30,5643 
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28 60.395,08 5.032,92 30,5643 

29 60.395,08 5.032,92 30,5643 
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K2 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 36.393,91 3.032,83 18,4180 

1 37.443,72 3.120,31 18,9493 

2 38.537,30 3.211,44 19,5027 

3 39.630,89 3.302,57 20,0561 

4 40.943,15 3.411,93 20,7202 

5 42.649,13 3.554,09 21,5836 

6 42.649,13 3.554,09 21,5836 

7 44.398,85 3.699,90 22,4691 

8 44.398,85 3.699,90 22,4691 

9 46.148,55 3.845,71 23,3545 

10 46.148,55 3.845,71 23,3545 

11 48.335,66 4.027,97 24,4614 

12 48.335,66 4.027,97 24,4614 

13 50.304,11 4.192,01 25,4575 

14 50.304,11 4.192,01 25,4575 

15 52.272,53 4.356,04 26,4537 

16 52.272,53 4.356,04 26,4537 

17 54.459,64 4.538,30 27,5605 

18 54.459,64 4.538,30 27,5605 

19 54.459,64 4.538,30 27,5605 

20 56.428,08 4.702,34 28,5567 

21 56.428,08 4.702,34 28,5567 

22 58.615,19 4.884,60 29,6636 

23 60.802,34 5.066,86 30,7704 

24 62.552,06 5.212,67 31,6559 

25 62.552,06 5.212,67 31,6559 

26 62.552,06 5.212,67 31,6559 

27 62.552,06 5.212,67 31,6559 
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28 62.552,06 5.212,67 31,6559 

29 62.552,06 5.212,67 31,6559 
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K1 

Baremieke anciënniteit Jaarloon Maandloon Uurloon 

0 37.648,87 3.137,41 19,0531 

1 38.734,92 3.227,91 19,6027 

2 39.866,21 3.322,18 20,1752 

3 40.997,44 3.416,45 20,7477 

4 42.355,01 3.529,58 21,4347 

5 44.119,76 3.676,65 22,3278 

6 44.119,76 3.676,65 22,3278 

7 45.929,82 3.827,49 23,2438 

8 45.929,82 3.827,49 23,2438 

9 47.739,85 3.978,32 24,1598 

10 47.739,85 3.978,32 24,1598 

11 50.002,41 4.166,87 25,3049 

12 50.002,41 4.166,87 25,3049 

13 52.038,72 4.336,56 26,3354 

14 52.038,72 4.336,56 26,3354 

15 54.075,02 4.506,25 27,3659 

16 54.075,02 4.506,25 27,3659 

17 56.337,59 4.694,80 28,5109 

18 56.337,59 4.694,80 28,5109 

19 56.337,59 4.694,80 28,5109 

20 58.373,87 4.864,49 29,5414 

21 58.373,87 4.864,49 29,5414 

22 60.636,42 5.053,04 30,6864 

23 62.898,96 5.241,58 31,8315 

24 64.709,00 5.392,42 32,7475 

25 64.709,00 5.392,42 32,7475 

26 64.709,00 5.392,42 32,7475 

27 64.709,00 5.392,42 32,7475 
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28 64.709,00 5.392,42 32,7475 

29 64.709,00 5.392,42 32,7475 
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Dienstenchequewerknemers (sinds 1 juli 2016) 

Schaal DB4 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 21.488,10 1.790,68 10,8745 

1 22.736,61 1.894,72 11,5064 

2 23.017,49 1.918,12 11,6485 

Schaal DA1 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 27.011,20 2.250,93 13,6696 

1 27.011,20 2.250,93 13,6696 

2 27.690,20 2.307,52 14,0133 

Schaal DA2 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 23.220,45 1.935,04 11,7512 

1 24.124,60 2.010,38 12,2088 

2 25.028,75 2.085,73 12,6664 

Schaal DA3 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 21.467,30 1.788,94 10,8640 

1 22.299,53 1.858,29 11,2852 

2 23.131,76 1.927,65 11,7064 

Schaal DB1B 

Baremieke anciënniteit Jaarloon 

(incl. haardt.) 

Maandloon 

(incl. haardt.) 

Uurloon 

(incl. haardt.) 

0 29.902,19 2.491,85 15,1327 

1 29.940,55 2.495,05 15,1521 

2 30.438,96 2.536,58 15,4043 
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Baremieke-anciënniteit in de organisatie 
De loonsverhogingen worden toegekend op basis van het aantal dienstjaren, die u in de organisatie 
tewerkgesteld bent sedert uw indiensttreding.  

Een verhoging van de baremieke anciënniteit binnen het loonbarema gaat in op de eerste dag van de maand 
volgend op de maand waarin een jaar baremieke anciënniteit wordt bereikt.  

Voorbeeld: een indiensttreding op 20 september geeft u recht op een loonsverhoging wegens 1 jaar 
anciënniteit op 1 oktober van het daaropvolgend jaar. 

De in de barema's opgenomen anciënniteit wordt in principe opgebouwd in dezelfde organisatie. 

Elders verworven baremieke anciënniteit 
Anciënniteit, verworven in dezelfde functie maar in een andere dienst voor gezinszorg, wordt integraal 
overgenomen voor de bepaling van uw loon. Ook ervaring uit een andere sector wordt overgenomen. Maar, de 
relevantie van de ervaring in een andere deelsector is bepalend voor de overname van deze anciënniteit:  

• niet relevante ervaring: 25%, na 5 jaar 50%, na 10 jaar 100%, 
• beperkt relevante ervaring: 60%, na 5 jaar 100%, 
• relevante ervaring: 80%, na 1 jaar 100%. 

De over te nemen anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren, maanden en dagen. De percentages lager dan 100% 
worden berekend op het totaal aantal dagen over te nemen anciënniteit, en terug omgezet in jaren (365 
dagen), maanden (30 dagen) en dagen.  

De aanpassing van de over te nemen anciënniteit gaat altijd in de eerste van de maand volgend op het 
bereiken van een jaar baremieke anciënniteit. 
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Premies, toelagen en toeslagen 

Haard- of standplaatstoelage 
Een haardtoelage wordt toegekend :  

• aan het gehuwd of wettelijk samenwonend personeelslid, behalve wanneer de toelage aan hun 
echtgeno(o)t(e) of partner wordt toegekend. 

• aan de andere werknemers, die één of meer kinderen ten laste hebben voor wie ze kinderbijslag(en) 
ontvangen, behalve als zij samenwonen met een werknemer van het andere geslacht die de haardtoelage 
geniet.  

Als beide partners werknemers zijn van eenzelfde organisatie, wordt de haardtoelage toegekend aan degene 
die het laagste loon geniet. Bij gelijke jaarbedragen kunnen de partners met wederzijds akkoord bepalen wie 
van beiden begunstigde zal zijn van de haardtoelage.  

Een standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers die geen haardtoelage bekomen. 

Het maandelijks bedrag van de haardtoelage of van de standplaatstoelage wordt vastgesteld als volgt (sinds 1 
juli 2016) :  

Maandlonen welke € 2.152,52 niet te boven gaan 

Haardtoelage Standplaatstoelage 

€ 98,42 € 49,22 

Maandlonen welke hoger zijn dan € 2.152,52 doch 2.442,63 niet te boven gaan 

Haardtoelage Standplaatstoelage 

€ 49,22 € 24,60 

Maandlonen welke hoger zijn dan 2.442,63 

Haardtoelage Standplaatstoelage 

€ 0 € 0 

Wanneer - door het overschrijden van de hoger vermelde maandlonen en het daaraan gekoppelde verlies van 
de volledige of gehalveerde toelage - de bezoldiging zou dalen, wordt het verschil toegekend onder de vorm 
van een gedeeltelijke toelage. 
De bedragen van de toelagen en de hoger vermelde grensbedragen zijn geactualiseerde cijfers, die gekoppeld 
zijn aan het indexcijfer. 

Bij deeltijdse prestaties worden zowel de toelagen als de grensbedragen pro rata verrekend. 

De haard – of standplaatstoelage wordt in maandelijkse schijven betaald, samen met het loon van de maand 
waarop zij betrekking heeft. 

Het loon van dienstencheque werknemers is gebaseerd op een uurloon, inclusief de haardtoelage. Er is geen 
aparte haard- of standplaatstoelage.  
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Toeslagen voor onregelmatige prestaties 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers bedraagt 38 uur.  

Gezinszorg veronderstelt continuïteit in de dienstverlening. Daardoor kan er ook, met uitsluiting van 
onderbroken diensten, buiten de normale arbeidsuren gewerkt worden. Wat wordt verstaan onder normale 
arbeidsuren? Dit zijn alle prestaties tussen 7 uur en 20 uur van maandag tot en met zaterdag. 

Werknemers kunnen dus ook worden tewerkgesteld op zondagen, feestdagen, 's avonds tussen 20 uur en 22 
uur en 's nachts na 22 uur. Uiteraard moet hier rekening worden gehouden met de wettelijke rusttijden. 

Momenteel wordt er over meer flexibiliteit onderhandeld. Tot op vandaag zijn deze volgende principes met 
betrekking tot de arbeidsduur van toepassing. . De werkperiode op zaterdag, zondag of feestdag mag niet 
korter zijn dan twee opeenvolgende uren. Indien de werkperiode toch korter zou zijn dan twee uren, heeft de 
werknemer recht op een vergoeding alsof hij twee uren prestaties geleverd heeft op die dag. De 
nachtprestaties zijn prestaties tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Voor elke prestatie tussen 22 uur 
en 7 uur wordt minstens voor 8 uur arbeid betaald. 

De opdrachten die op zaterdagen, zondagen, feestdagen en 's avonds tussen 20 uur en 22 uur worden 
uitgevoerd omhelzen de ADL-functies (Activiteiten Dagelijks Leven, zoals bijvoorbeeld warme maaltijden 
bereiden, ontbijt klaarmaken, wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, continentie, eten), waarbij de 
klemtoon ligt op verzorging. De opdrachten voor nachtwerk na 22 uur beperken zich tot de ADL-verzorging van 
cliënten die zich volgens de behandelende arts in een levensbedreigende situatie bevinden. 

De werknemer heeft bovenop het basisloon, recht op volgende vergoedingen voor buitengewone prestaties : 

 Dag Avond Nacht 

 7u tot 20u 20u tot 22u 22u tot 7u 

Weekdag - 30% 30% 

Zaterdag 30% 30% 30% 

Zondag 100% 30% 30% 

Feestdag 60% 30% 30% 

Bovenstaande vergoedingen kunnen niet worden gecumuleerd. Hiervan kan in de onderneming wel worden 
afgeweken via een bedrijfsovereenkomst voor zover de vergoedingen minstens evenwaardig is. 

De toeslag wordt uitbetaald in geld, maar de werknemer kan er ook voor kiezen de toeslag via inhaalrust te 
compenseren. Procedures hiervoor worden op bedrijfsniveau uitgewerkt. 

De werknemer zal zijn inhaalrust dan in blokken van minimum 4 uren opnemen, voor zover hij er vragende 
partij voor is. De inhaalrust wordt genomen op verzoek van de verzorgenden, zonder dat hierdoor de goede 
werking van de dienst wordt verstoord. 

De werkgevers verbinden zich ertoe dat de dienst bereikbaar zal zijn gedurende alle uren tijdens dewelke 
prestaties worden verricht door de werknemers. 

De onregelmatige prestaties worden beperkt tot het percentage zoals bepaald in de Vlaamse Intersectorale 
Akkoorden. De organisatie van de prestaties buiten de normale arbeidsuren wordt besproken en geëvalueerd 
in de ondernemingsraad, of wanneer deze niet bestaat in de onderneming, met de syndicale afgevaardigden. 

Het opvolgen van de continuïteit van het hulpverlenen is de taak van de verantwoordelijke. Deze overlegt met 
de werknemer over de praktische organisatie en doet hiervoor in eerste instantie beroep op vrijwilligers. Indien 
nodig worden ook andere werknemers ingeschakeld. 
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Eindejaarspremie gezinszorg en logistieke hulp 
De werknemers hebben recht op een eindejaarspremie.Het bedrag van de eindejaarspremie bestaat uit een 
vast geïndexeerd gedeelte, verhoogd met een veranderlijk gedeelte. Het veranderlijk gedeelte is een 
percentage van je jaarloon. 

Eindejaarspremie 

Jaar Het vast geïndexeerd gedeelte 
Het variabel geïndexeerd gedeelte bedraagt … % van 

de brutojaarwedde (2) 

2015 € 129,11 7,57 % 

2016 Bedrag 2015 X (index okt 2016/index okt 2015) 7,57 % 

Deze bedragen hebben betrekking op de werknemer die voltijdse prestaties heeft geleverd en zijn gehele loon 
heeft genoten tijdens de referentieperiode (1 januari tot 30 september). 

Eindejaarspremie dienstenchequewerknemers 
De werknemers hebben recht op een eindejaarspremie. 

Het bedrag van de eindejaarspremie bestaat uit een vast geïndexeerd gedeelte, een vast niet-geïndexeerd 
gedeelte verhoogd met een veranderlijk gedeelte. Het veranderlijk gedeelte is een percentage van je jaarloon. 

Eindejaarspremie 

Jaar Het vast geïndexeerd gedeelte 
Het vast niet-

geïndexeerd gedeelte 

Het variabel geïndexeerd 

gedeelte bedraagt … % van 

de brutojaarwedde (3) 

2015 € 332,62 € 55,08 2,50 % 

2016 
Bedrag 2015 X (index okt 

2016/index okt 2015) 
€ 55,08 2,50 % 

Deze bedragen hebben betrekking op de werknemer die voltijdse prestaties heeft geleverd en zijn gehele loon 
heeft genoten tijdens de referentieperiode (1 januari tot 30 november). 

Bijkomende voorwaarden eindejaarspremie 
Onderstaande voorwaarden zijn zowel van toepassing voor de dienstenchequewerknemers als voor de 
gezinszorg en logistieke hulpen. 

De dagen, die voor de reglementering inzake jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld (bv. ziekte, ongeval, 
zwangerschapsverlof), worden voor de berekening van de eindejaarspremie eveneens gelijkgesteld. 

De bedragen worden pro rata vastgesteld : 

• bij in- of uitdiensttreding in de loop van de referentieperiode 
• bij deeltijdse tewerkstelling 

De eindejaarspremie wordt in eenmaal uitbetaald in de loop van de maand december van het in aanmerking 
genomen jaar. 

Er is geen eindejaarstoelage verschuldigd: 

• bij ontslag om dringende reden; 

                                                           

2 Je jaarloon is je brutoloon van de maand oktober x 12. 

3 Je jaarloon is je brutoloon van de maand oktober x 12. 
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• bij beëindiging van de overeenkomst tijdens de proefperiode; 
• bij vervangingscontracten waarbij de vervangen werknemer de eindejaarspremie geheel of gedeeltelijk 

ontvangt; 
• bij een studentencontract; 
• voor de werknemers die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling van de 

eindejaarspremie. 

In je organisatie kunnen betere dan bovenstaande voordelen inzake eindejaarspremie worden voorzien. 
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Vervoerskosten – woon-werkverkeer 

De werknemers hebben voor hun woon-werkverkeer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel, met uitzondering 
van de fiets, motor- of bromfiets en zonder voorwaarde betreffende de minimumafstand ten laste van de 
werkgever recht op een bijdrage van 80 % in de prijs van een treinkaart 2e klasse van de NMBS voor het aantal 
kilometers afgelegd tussen de woonplaats van de werknemer en zijn/haar werkplaats. 

De werkgevers zijn ertoe gehouden om voor de werknemers die voor hun woon-werkverkeer elke werkdag met 
een vast traject gebruik maken van de trein of gemengd vervoer NMBS/MIVB/De Lijn/TEC voor dit treinvervoer 
of het gemengd vervoer NMBS/MIVB/De Lijn/TEC, een overeenkomst, genaamd derdebetalersregeling, af te 
sluiten met de NMBS, waardoor het treinvervoer onder deze derdebetalersregeling kosteloos is voor de 
werknemers. 

Indien de werknemer gebruik maakt van een fiets, motor- of bromfiets als privévervoermiddel tussen de 
verblijfplaats en de werkplaats en terug, draagt de werkgever bij in de vervoeronkosten van de werknemer met 
een financiële bijdrage van 0,15 EUR per afgelegde kilometer. 

Indien in het kader van een bedrijfsregeling de werkgever kosteloos een fiets, motor- of bromfiets ter 
beschikking stelt, onderhoudt, herstelt en vervangt dan vervalt de financiële bijdrage. En gunstigere regelingen 
op ondernemingsniveau blijven wat de financiële bijdrage woon-werkverkeer betreft uiteraard mogelijk. 

Bij een gecombineerd gebruik van openbare vervoermiddelen en privévervoermiddelen, wordt de financiële 
bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemer samengeteld. 

Voor de verzorgenden en logistieke hulpen wordt voor de verplaatsing van hun verblijfplaats naar de eerste 
cliënt en voor de verplaatsing van de laatste cliënt naar de verblijfplaats een zelfde vergoeding betaald zoals 
voor verplaatsingen in opdracht. 

Vervoerskosten – verplaatsingen in opdracht 

Verzorgenden en logistieke hulpen 

Sinds 1 januari 2015 krijg je 0,32 EUR per kilometer. (Voor dienstencheque werknemers is dit 0,22 per 
kilometer.) 

Deze minimumkilometervergoeding geldt exclusief de eventuele door de werkgever ter beschikking gestelde 
omniumverzekering. 

De kilometervergoeding, inclusief de door de werkgever ter beschikking gestelde omniumverzekering, kan 
nooit hoger liggen dan de forfaitaire kilometervergoeding die de overheid hanteert voor de ambtenaren van de 
federale overheid. 

In afwijking worden voor verplaatsingen in opdracht met de wagen die het gevolg zijn van afspraken tussen de 
cliënt en de dienst dezelfde kilometervergoeding betaald als deze die de overheid betaalt voor dienstreizen van 
ambtenaren. Sinds 1 juli 2016 bedraagt deze vergoeding € 0,3363/km inclusief de door de werkgever ter 
beschikking gestelde omniumverzekering. 

Wanneer de onderneming voor deze verplaatsingen in opdracht met de wagen het gevolg zijn van afspraken 
tussen de cliënt en de dienst en er een omniumverzekering is afgesloten, wordt de werkelijke kostprijs van 
deze omniumverzekering (met een maximum van 0,0351 EUR/km - bedrag sinds 1 juli 2012) van de 
kilometervergoeding in mindering gebracht. Afwijkende regelingen worden onderhandeld op bedrijfsniveau. 

Indien in het kader van een bedrijfsregeling, de werkgever een wagen ter beschikking stelt, dan vervalt de 
vernoemde vergoedingen. De bepalingen hier zijn van toepassing voor verzorgenden en logistieke hulpen, 
inbegrepen diegenen die tewerkgesteld worden in een gesco-statuut en diegenen die betaald worden uit de 
middelen Sociale Maribel. 
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Voor het dienstencheque-werknemers telt de verplaatsing van thuis naar de klant, en de laatste klant naar huis 
als verplaatsing in opdracht en niet als woon-werk verkeer.  

Omkaderingspersoneel en administratief personeel  

Aan het omkaderingspersoneel en administratief personeel (bedienden) dat voor hun verplaatsingen in 
opdracht van de werkgever gebruik maakt van de wagen, betaalt de werkgever voor de afgelegde kilometers 
dezelfde kilometervergoeding als deze die de overheid betaalt voor dienstreizen van zonder dat ooit sprake kan 
zijn van een dubbele vergoeding voor dezelfde kilometers. Sinds 1 juli 2016 bedraagt deze vergoeding € 
0,3363/km inclusief de door de werkgever ter beschikking gestelde omniumverzekering. 

Wanneer de onderneming voor deze verplaatsingen in opdracht met de wagen een omniumverzekering heeft 
afgesloten, wordt de werkelijke kostprijs van deze omniumverzekering (met een maximum van 0,0351 EUR/km 
– bedrag sinds 1 juli 2012) van de kilometervergoeding in mindering gebracht. Afwijkende regelingen worden 
onderhandeld op bedrijfsniveau. 

Aan de werknemers die voor hun verplaatsingen in opdracht gebruik maken van een fiets, motor- of bromfiets, 
betaalt de werkgever een vergoeding van 0,15 EUR per kilometer voor alle afgelegde kilometers. 

Indien in het kader van een bedrijfsregeling, de werkgever een wagen, een fiets, motor- of bromfiets, ter 
beschikking stelt, dan vervalt de vernoemde vergoeding. 

Aan de werknemers die voor hun verplaatsingen in opdracht gebruik maken van het openbaar vervoer, betaalt 
de werkgever de reële kostprijs volgens de goedkoopste formule. 

Onderhoudsvergoeding voor werkkledij  

Voor het onderhoud van werkkledij dat door de diensten ter beschikking wordt gesteld heeft het personeel 
recht op een vergoeding van 0.1 euro per begonnen werkdag. Deze bepaling vervangt geen bestaande 
afspraken op ondernemingsniveau, die beter zijn. 
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Verlof en schorsing arbeidstijd 

Feestdagen 

Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 10 wettelijke betaalde feestdagen.  

- Nieuwjaar –(1 januari)  Nationale feestdag (21 juli) 
- Paasmaandag -    O.L.V. Hemelvaart (15 aug.) 
- Dag van de arbeid (1 mei) -  Allerheiligen (1 nov.)  
- O.L.H. Hemelvaart -   Wapenstilstand (11 nov.) 
- Pinkstermaandag -   Kerstdag (25 december) 

Anciënniteitsverlof  

Wie vijf jaar baremieke anciënniteit heeft opgebouwd in de gezinszorg (kan bij verschillende organisaties zijn) 
heeft recht op één anciënniteitsverlofdag per jaar. Dit geldt ook voor dienstenchequewerknemers.  
Wie tien jaar baremieke anciënniteit heeft opgebouwd in de gezinszorg (kan bij verschillende organisaties zijn) 
heeft recht op nog een bijkomende anciënniteitsverlofdag per jaar. Dit geldt niet voor dienstencheque 
werknemers. 

Bijkomende vakantiedagen 

Aan de werknemers worden 5 aanvullende verlofdagen toegekend vanaf de leeftijd van 35 jaar tot en met de 
leeftijd van 44 jaar. Deze aanvullende verlofdagen worden toegekend met ingang van het kalenderjaar waarin 
de werknemer de leeftijd van 35 jaar bereikt.  

Van de dienstencheque werknemers en hun omkaderingspersoneel kunnen alleen mee genieten van deze 
verlofdagen als je voor 1 januari 2006 in dienst was.  

Vrijstelling van arbeidsprestaties (45-50-55 jaar) 
De algemene regeling met betrekking tot de vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP)met behoud van loon vanaf 
de leeftijd van 45 jaar is voor een voltijdse werknemer als volgt:  

• 12 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 45 jaar  
• 24 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 50 jaar  
36 dagen per kalenderjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar.  

Van de dienstencheque werknemers en hun omkaderingspersoneel kunnen alleen mee genieten van deze 
verlofdagen als je voor 1 januari 2006 in dienst was.  

Gewettigde afwezigheid om dwingende familiale redenen 
De werknemer heeft het recht op een niet-bezoldigde afwezigheid van maximum 10 dagen per jaar in de 
volgende gevallen: 

• ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot 
het gezin behoort; 

• ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling; 
• noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer; 
• aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer. 

Deze dagen zijn, wat de sociale zekerheid betreft, gelijkgesteld met arbeidsdagen. De werknemer moet de 
werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of, indien onmogelijk, hem onmiddellijk verwittigen. 
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De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebreke hieraan, door 
om het even welk ander rechtsmiddel. De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de 
werknemer om één van hoger vermelde redenen zijn werk dringend moet verlaten. In dat laatste geval wordt 
elke afwezigheid van meer dan 4 uren gelijkgesteld met een afwezigheid van een dag en elke afwezigheid van 
minder dan 4 uren, met deze van een halve dag. 

Nochtans moeten de op die dag reeds gepresteerde uren arbeid vergoed worden. 

Tijdskrediet en RVA-vergoeding 
Tijdskrediet geeft de werknemer het recht om hetzij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig te 
onderbreken, hetzij zijn arbeidsprestaties te verminderen tot 4/5-tijds of tot halftijds. 

Deze regering Michel 1 heeft zwaar ingegrepen  in de uitkeringen die de RVA betaalt voor tijdskrediet. Zo moet 
je steeds het onderscheid maken tussen de vraag : heb ik recht op tijdskrediet, en onder welke voorwaarden ? , 
en de vraag : heb ik ook recht op een RVA vergoeding voor de compensatie van het loonverlies ? Dat laatste is 
niet meer altijd het geval. 

We geven hieronder een beknopt overzicht van de verschillende mogelijkheden om tijdskrediet op te nemen. 
Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met jouw ACLVB-secretariaat. 

Voor elk van de hieronder beschreven stelsels bestaan er eveneens organisatorische regels die moeten 
vermijden dat de normale werking van de ondernemingen wordt verstoord. Je kan hierover meer informatie 
bekomen in jouw ACLVB-secretariaat. 

Niet-gemotiveerd tijdskrediet : Recht : ja – Vergoeding RVA : nee 

Het niet-gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer, met 24 maanden anciënniteit en een beroepsloopbaan 
van 5 jaar, de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties gedurende 12 maanden te onderbreken, ze tot halftijds te 
verminderen gedurende 24 maanden of tot 4/5-tijds gedurende 60 maanden.  De werknemer kan de 
verschillende formules combineren maar niet meer opnemen dan het voltijds equivalent van 12 maanden. 

Voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet wordt sinds 1 januari 2015 door de RVA geen vergoeding meer betaald 
om het inkomensverlies te compenseren. 

Gemotiveerd tijdskrediet : Recht ja – Vergoeding RVA : ja 

Het gemotiveerd tijdskrediet geeft de werknemer met 24 maanden anciënniteit de mogelijkheid zijn 
arbeidsprestaties te onderbreken, ze tot halftijds of tot 4/5-tijds te verminderen gedurende 36 maanden  voor 
het motief ‘opleiding’ , of gedurende 48 maanden voor de motieven : ‘zorg voor het kind jonger dan 8 jaar’ , 
‘palliatieve verzorging’, ‘zwaar ziek kind of familielid’ of ‘gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar’. 

De werknemer moet zijn gemotiveerde aanvraag kunnen bewijzen. 

Voor het gemotiveerd tijdskrediet betaald de RVA wel een vergoeding om het inkomensverlies te 
compenseren. 

De Vlaamse overheid geeft de werknemer die gemotiveerd tijdskrediet opneemt om zorg een extra 
aanmoedigingspremie bovenop de RVA vergoeding. Voor meer informatie kan je steeds terecht in je ACLVB-
secretariaat. 

Tijdskrediet eindeloopbaan : 

Algemeen stelsel : Vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder : Recht Ja – 
Vergoeding RVA : Ja 

De vermindering van arbeidsprestaties voor werknemers van 60 jaar of ouder, biedt aan personen die dat 
willen de kans om hun arbeidsritme te verminderen, naar het einde van hun loopbaan toe, door over te 
stappen, hetzij op een 4/5-tijds (voor de voltijdse werknemers of die een 4/5 tijdskrediet opnemen), hetzij op 
halftijds (voor personen die minstens 3/4-tijds zijn tewerkgesteld).  Er is geen maximale duur voorzien.  In dit 
geval is een bedrijfsanciënniteit van 24 maanden vereist (of minder indien de partijen dit overeenkomen) en 
moet men een beroepsloopbaan van 25 jaar kunnen aantonen. 
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Instappen in dit algemeen systeem van tijdskrediet eindeloopbaan geeft wel recht op een RVA vergoeding om 
het inkomensverlies te compenseren. 

Thematische verloven 
Elke werknemer heeft recht op het nemen van een thematische verlof. Hiermee wordt de werknemer bedoeld 
die zijn/haar loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreekt in het kader van : 

• palliatief verlof; 
• verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid; 
• ouderschapsverlof. 

De werknemers, die één van deze thematische verloven opnemen, krijgen van de Federale Overheid een 
compenserende vergoeding in de vorm van een RVA-vergoeding. 

Carenzdag 
Sinds 1 januari 2001 is de carenzdag afgeschaft. 

Dit betekent dat de eerste ziektedag van een ziekteperiode van minder dan 14 dagen betaald wordt.  



 
41 

Opzeggingstermijnen 

Nieuwe ontslagregeling vanaf 2014  

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden. De nieuwe regels zijn 
ingevoerd bij wet van 26 december 2013. Zij zullen gelden voor arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 
januari 2014. De wet voorziet in een regeling voor het verleden, waarbij een foto wordt gemaakt van de 
individuele situatie op 31/12/2013. Deze reeds opgebouwde rechten worden vastgeklikt en in een rugzakje 
gestopt. Bij deze verworven rechten worden dan de nieuwe rechten toegevoegd, opgebouwd via de nieuwe 
regels voor de anciënniteit vanaf 1/1/2014 tot aan de datum van het ontslag. 

Om de historische ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden ook voor het verleden te vereffenen, voorziet de 
nieuwe wet eveneens voor sommige arbeiders in een ontslagcompensatievergoeding (OCV) of de bestaande 
ontslaguitkering. Hieronder vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende situaties 

Indien u alsnog vragen hebt over de te respecteren opzegtermijnen, gelieve dan contact op te nemen met uw 
afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. 
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De opzegtermijn - de werknemer wordt ontslagen 

1.Ontslag van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is aangevangen vanaf 01/01/2014 

Voor alle werknemers die vanaf 1/1/2014 worden aangeworven zal de opzeg berekend worden in weken. 
Onderstaande tabel geeft de nieuwe opzegtermijnen die zowel voor arbeiders als bedienden gelden. 

Tabel opzegtermijn – ontslag van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is aangevangen vanaf 

01/01/2014 

Anciënniteit Weken Anciënniteit Weken 

0 2 18 jaren 57 

3 maanden 4 19 60 

6 maanden 6 20 62 

9 maanden 7 21 63 

1 jaar 8 22 64 

1 jaar en 3 maanden 9 23 65 

1 jaar en 6 maanden 10 24 66 

1 jaar en 9 maanden 11 25 67 

2 jaren 12 26 68 

3 13 27 69 

4 15 28 70 

5 18 29 71 

6 21 30 72 

7 24 31 73 

8 27 32 74 

9 30 33 75 

10 33 34 76 

11 36 35 77 

12 39 36 78 

13 42 37 79 

14 45 38 80 

15 48 39 81 

16 51 40 82 

17 54 … + 1 week/jaar 
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2.Ontslag van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is aangevangen voor 01/01/2014 

DE WERKNEMER IS EEN BEDIENDE 

De berekening van de totale opzegtermijn omvat twee delen: 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013.  

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013.  De opzegtermijnen voor de bedienden in 
de gezinszorg (van kracht op 31/12/2013) waren de volgende: 

Opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

Bruto jaarloon Opzegtermijn 

Bruto jaarloon ≤ 33.221 € 

op 31/12/2013 

Per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit (op 31/12/2013) heeft de bediende 

recht op 3 maanden opzegtermijn. 

Bruto jaarloon > 33.221 € 

op 31/12/2013 

Per begonnen jaar anciënniteit (op 31/12/2013) heeft de bediende recht op 1 

maand opzegtermijn, met een minimumopzegtermijn van 3 maanden. 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
werkgever moet respecteren  
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DE WERKNEMER IS EEN ARBEIDER 

Arbeider met minder dan 5 jaar anciënniteit in de Vlaamse gezondheidssectoren 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen : 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013.  

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013.  De opzegtermijnen voor de arbeiders met 
minder dan 5 jaar anciënniteit in de Vlaamse gezondheidssectoren (van kracht op 31/12/2013) waren de 
volgende: 

Hier bestaan twee mogelijkheden afhankelijk van de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst. 

Aanvang uitvoering arbeidsovereenkomst vóór 01/01/2012 (tot en met 31/12/2013) 

Gewoon ontslag 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

<6 maanden 

6 maanden tot 5 jaar 

5 jaar tot 10 jaar 

10 jaar tot 15 jaar 

15 jaar tot 20 jaar 

Vanaf 20 jaar 

28 kalenderdagen 

35 kalenderdagen 

42 kalenderdagen 

56 kalenderdagen 

84 kalenderdagen 

112 kalenderdagen 

 

Ontslag met het oog op SWT 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

< 20 jaar 

Vanaf 20 jaar 

28 kalenderdagen 

56 kalenderdagen 

Aanvang uitvoering arbeidsovereenkomst na 01/01/2012 (tot en met 31/12/2013) 

Gewoon ontslag en ontslag met het oog op SWT en rustpensioen 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

< 6 maanden 

6 maanden tot 5 jaar 

28 kalenderdagen 

40 kalenderdagen 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
werkgever moet respecteren.  

Arbeider met meer dan 5 jaar anciënniteit in de Vlaamse gezondheidssectoren4 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen : 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

                                                           

4 Hiermee wordt de totale anciënniteit bedoeld die men gewerkt heeft in één of meerdere ondernemingen 

behorend tot de zgn Vlaamse Gezondheidsdiensten. Bv 2 jaar in de gezinszorg en 7 jaar in een dienst voor 
kinderopvang is samen 9 jaar anciënniteit in de Vlaamse gezondheidsdiensten. 
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Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013.  De opzegtermijnen voor de arbeiders met 
meer dan 5 jaar anciënniteit in de Vlaamse gezondheidssectoren (van kracht op 31/12/2013) waren de 
volgende: 

Gewoon ontslag 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

Meer dan 5 jaar anciënniteit op 31/12/2013 in 

de Vlaamse gezondheidssectoren 

Per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit (op 31/12/2013) 

heeft deze arbeider recht op 3 maanden opzegtermijn. 

 

Gewoon ontslag en ontslag met het oog op SWT en rustpensioen. Arbeider én in dienst voor 01/01/2012 én 

meer dan 5 jaar anciënniteit in de sector én ontslagen met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag of 

pensioen 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

< 20 jaar 28 kalenderdagen 

Vanaf 20 jaar 56 kalenderdagen 

 

Ontslag met het oog op SWT / rustpensioen. Arbeider én in dienst na 01/01/2012 én meer dan 5 jaar 

anciënniteit in de sector én ontslagen met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag of pensioen 

Anciënniteit Duur opzegging door werkgever 

< 6 maanden 28 kalenderdagen 

6 maanden tot 5 jaar 40 kalenderdagen 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
werkgever moet respecteren.  
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De opzegtermijn - de werknemer geeft zelf zijn ontslag 

1.Ontslag door een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is aangevangen vanaf 01/01/2014 

Voor alle werknemers die vanaf 1/1/2014 worden aangeworven zal de opzeg berekend worden in weken. 
Onderstaande tabel geeft de nieuwe opzegtermijnen die zowel voor arbeiders als bedienden gelden. 

Tabel opzegtermijn – de werknemer geeft zelf zijn ontslag vanaf 01/01/2014 

Anciënniteit Weken 

Van 0  < 3 maanden 1 week 

Van 3 < 6 maanden 2 weken 

Van 6  < 9 maanden 3 weken 

Van 9 < 12 maanden 3 weken 

Van 12 < 15 maanden 4 weken 

Van 15 < 18 maanden 4 weken 

Van 18 < 21 maanden 5weken 

Van 21 < 24 maanden 5 weken 

Van 2 < 3 jaar 6 weken 

Van 3 < 4 jaar 6 weken 

Van 4 < 5 jaar 7 weken 

Van 5 < 6 jaar 9 weken 

Van 6 < 7 jaar 10 weken 

Van 7 < 8 jaar 12 weken 

Vanaf 8 jaar…. 13 weken 
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2.Ontslag door een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is aangevangen voor 01/01/2014 

De situatie van het ontslag door een werknemer is eveneens afhankelijk van het feit of men op 31/12/2013 een 
bediende of een arbeider was.  

DE WERKNEMER IS EEN BEDIENDE 

Bediende met een jaarloon kleiner dan of gelijk aan €33 221 op 31/12/2013 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen doch wordt beperkt op een maximum van 13 weken (=3 
maanden) opzeg: 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013. De opzegtermijnen voor de bedienden met 
een loon lager dan € 33 221 op 31/12/2013 waren de volgende: 

• < 5 jaar anciënniteit: 1,5 maand 
• > 5 jaar anciënniteit: 3 maanden 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
bediende moet respecteren.  

Indien de bediende op 31/12/2013 meer dan 5 jaar anciënniteit had, werd het maximum van 13 weken reeds 
bereikt en wordt er derhalve geen foto gemaakt. 

Voorbeeld 1 

Een bediende met een jaarloon kleiner dan of gelijk aan 33.221 EUR op 31/12/2013 neemt ontslag op 
1/7/2015. Hij kwam in dienst op 1/3/2008. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/3/2008 tot en met 31/12/2013 bedraagt 5 jaar en 9 maanden. Aangezien de 
anciënniteit op 31/12/2013 meer dan 5 jaar bedraagt, wordt het maximum van 3 maanden bereikt.   

• Deel 2: overbodig 

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. 

Voorbeeld 2 

Een bediende met een jaarloon kleiner dan of gelijk aan 33.221 EUR op 31/12/2013 neemt ontslag op 
1/7/2015. Hij kwam in dienst op 1/3/2010. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/3/2010 tot en met 31/12/2013 bedraagt 3 jaar en 9 maanden. Op basis van de 
foto van het verleden geeft dit voor deze bediende die zelf ontslag geeft een opzegtermijn van 1,5 maand 

• Deel 2: Zijn anciënniteit van 1/1/2014 tot en met 1/7/2015 bedraagt 1 jaar en 6 maanden (18 maanden). Op 
basis van de nieuwe opzegtermijnen bij opzeg door de bediende geldt voor 1 jaar en 6 maanden anciënniteit 
een opzegtermijn van 5 weken 

De TOTALE duur van de OPZEGTERMIJN bedraagt dan: 1,5 maanden (=6,5 weken) + 5 weken. Het maximum 
van 13 weken werd derhalve niet bereikt. 

Bediende met een jaarloon hoger dan € 33 221 doch lager dan € 66 441 op 31/12/2013 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen doch wordt beperkt op een maximum van 13 weken 
opzegtermijn indien de maximale opzeggingstermijn van toepassing vóór 1/1/2014 niet bereikt werd: 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013. De opzegtermijnen voor de bedienden met 
een loon tussen € 33 221 en € 66 441 op 31/12/2013 waren de volgende: 

• < 5 jaar anciënniteit: 1,5 maand 
• > 5 jaar anciënniteit: 3 maanden 
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• > 10 jaar anciënniteit: 4,5 maand 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
bediende moet respecteren.  

Indien de bediende op 31/12/2013 meer dan 10 jaar anciënniteit had, werd het maximum van 4,5 maand reeds 
bereikt. 

Voorbeeld 1 

Een bediende met een loon tussen 33.221 EUR en 66.441 EUR op 31/12/2013, neemt ontslag op 1/7/2015. Hij 
kwam in dienst op 1/3/1998. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/3/1998 tot en met 31/12/2013 bedraagt 15 jaar en 9 maanden. Op basis van 
zijn anciënniteit op 31/12/2013, wordt het maximum van 4,5 maanden bereikt.   

• Deel 2: overbodig 

De opzegtermijn bedraagt 4,5 maanden. 

Voorbeeld 2 

Een bediende met een loon tussen 33.221 EUR en 66.441 EUR op 31/12/2013, neemt ontslag op 1/7/2015. Hij 
kwam in dienst op 1/3/2008. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/3/2008 tot en met 31/12/2013 bedraagt 5 jaar en 9 maanden. Op basis van 
zijn anciënniteit op 31/12/2013, bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.  

• Deel 2: De anciënniteit tussen 1/1/2014 en 1/7/2015 bedraagt 1 jaar en 6 maanden. De opzegtermijn in het 
nieuwe systeem bedraagt 5 weken. 

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden (13 weken) en 5 weken maar wordt afgetopt op 13 weken. 

Bediende met een jaarloon hoger dan €66 441 op 31/12/2013 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen, doch wordt beperkt op een maximum van 13 weken 
opzegtermijn indien de maximale opzeggingstermijn van toepassing vóór 1/1/2014 niet bereikt werd: 

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013. De opzegtermijnen voor de bedienden met 
een loon groter dan € 64 508 op 31/12/2013 waren de volgende: 

• < 5 jaar anciënniteit: 1,5 maand 
• > 5 jaar anciënniteit: 3 maanden 
• > 10 jaar anciënniteit: 4,5 maand 
• > 15 jaar anciënniteit: 6 maanden 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
bediende moet respecteren.  

Indien de bediende op 31/12/2013 meer dan 15 jaar anciënniteit had, werd het maximum van 6 maanden 
reeds bereikt. 

Voorbeeld 1 

Een bediende met een loon hoger dan 66.441 EUR op 31/12/2013, neemt ontslag op 1/7/2015. Hij kwam in 
dienst op 1/3/1985. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/3/1985 tot en met 31/12/2013 bedraagt 28 jaar en 9 maanden. Op basis van 
zijn anciënniteit op 31/12/2013, wordt het maximum van 6 maanden bereikt.   
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• Deel 2: overbodig 

De opzegtermijn bedraagt 6 maanden 

Voorbeeld 2 

Een bediende met een loon hoger dan 66.441 EUR op 31/12/2013, neemt ontslag op 1/12/2018. Hij kwam in 
dienst op 1/2/2002. 

• Deel 1: Zijn anciënniteit van 1/2/2002 tot en met 31/12/2013 bedraagt 11 jaar en 10 maanden. Op basis van 
zijn anciënniteit op 31/12/2013 bedraagt de opzegtermijn 4,5 maanden. 

• Deel 2: De anciënniteit tussen 1/1/2014 en 1/12/2018 bedraagt 4 jaar en 11 maanden . De opzegtermijn in 
het nieuwe systeem is 7 weken. 

De TOTALE opzegtermijn bedraagt 4,5 maand (19,5 weken) + 7 weken maar wordt afgetopt op 13 WEKEN.   
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DE WERKNEMER IS EEN ARBEIDER 

De berekening van de opzegtermijn omvat twee delen:  

Deel 1/ De opzegtermijnen geldig tot en met 31/12/2013 

Hier nemen we een foto van de verworven rechten op 31/12/2013. De opzegtermijnen voor de arbeiders, 
onafhankelijk of zij al dan niet 5 jaren anciënniteit in de sector hadden, waren op 31/12/2013 de volgende: 

• < 20 jaar anciënniteit: 14 dagen 
• Vanaf 20 jaar anciënniteit: 28 dagen 

Deel 2/ De nieuwe opzegtermijnen vanaf 1/1/2014  

Voor dit stuk dient men de anciënniteit die bereikt werd vanaf 01/01/2014 tot de datum van het ontslag te 
berekenen. 

Het totaal van de opzegtermijn bekomen in deel 1/ en deel 2/ zal de totale opzegtermijn bedragen die de 
arbeider moet respecteren.  
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Een ontslaguitkering of een OCV? 

Om de arbeiders, die in het verleden werden benadeeld, een compensatie te bieden voor hun kortere 
opzegtermijnen, werd een systeem van een ontslagcompensatievergoeding ingevoegd, dat voor ontslagen 
arbeiders tot doel heeft  het verschil in opzegtermijn van de bedienden te compenseren. De invoering van de 
OCV zal stapsgewijs gebeuren, en vindt plaats via een uitdoofscenario van de reeds bestaande ontslaguitkering 
voor ontslagen arbeiders. 

In de sector van de gezinszorg speelt deze problematiek in mindere mate aangezien arbeiders na 5 jaar 
anciënniteit in de sector de opzegtermijnen van bedienden verwerven. Juridisch blijven het echter arbeiders, 
waardoor zij eveneens een potentieel recht op een OCV verkrijgen. De berekening in punt 2 zal echter 
aantonen dat de OCV voor arbeiders met meer dan 5 jaar anciënniteit binnen de sector veelal onbestaande zal 
zijn, aangezien voor die groep de opzegtermijnen reeds vroeger werden gelijkgeschakeld met deze van de 
bedienden. 

De uitdovende ontslaguitkering 

De ontslaguitkering voor ontslagen arbeiders, ten laste van de RVA, wordt geleidelijk afgeschaft. Dit 
uitdoofscenario zal als volgt verlopen: 

Arbeiders in dienst voor 01/01/2014 zullen nog recht hebben op een ontslaguitkering in de mate dat zij: 

• Minder dan 20 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2014 
• Minder dan 15 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2015 
• Minder dan 10 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2016 
• Vanaf 01/01/2017 zal geen enkele arbeider nog gerechtigd zijn op een ontslaguitkering maar zullen alle 

arbeiders die voor 01/01/2014 in dienst waren doch niet aan voormelde voorwaarden voldoen, gerechtigd 
zijn op een OCV. 

Arbeiders in dienst vanaf 01/01/2014 zullen geen recht meer hebben op een ontslaguitkering 

De ontslaguitkering voor de hierboven bedoelde ontslagen arbeiders bedraagt: 

• Voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vanaf 1.1.2012: 1.250 EUR 
• Voor arbeidsovereenkomsten aangevangen voor 1.1.2012: 

o minder dan 5 jaar anciënniteit: 1.250 EUR 
o van 5 jaar tot minder dan 10 j. anciënniteit: 2.500 EUR 
o vanaf 10 jaar anciënniteit en meer: 3.750 EUR 

NB: De ontslaguitkering wordt voor ontslagen deeltijdse werknemers pro rata berekend. 

Er bestaat geen recht op een ontslaguitkering indien het ontslag werd gegeven met het oog op SWT of 
rustpensioen. 
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De geleidelijke invoering van de OCV 

De ontslagcompensatievergoeding voor ontslagen arbeiders, ten laste van de RVA, wordt geleidelijk ingevoerd. 
Dit scenario zal als volgt verlopen: 

Arbeiders in dienst voor 01/01/2014 zullen recht hebben op een ontslagcompensatievergoeding in de mate dat 
zij: 

• Minstens 20 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2014 
• Minstens 15 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2015 
• Minstens 10 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2016 
• Minder dan 10 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever op 01/01/2017 

Arbeiders in dienst vanaf 01/01/2014 zullen geen recht hebben op een ontslagcompensatievergoeding 

De ontslagcompensatievergoeding wordt berekend via volgende formule: 

• Het totaal aantal weken opzegtermijn, berekend volgens de termijnen in het nieuw stelsel  op de 
anciënniteit tussen de indiensttreding en de datum van het ontslag 

• minus de opzegtermijn, berekend volgens de oude termijnen op de anciënniteit tussen de indiensttreding en 
31/12/2013 

• minus de opzegtermijn, berekend volgens de termijnen in het nieuw stelsel op de anciënniteit tussen 
01/01/2014 en de datum van het ontslag. 

Voorbeeld 1 

Een arbeider werkzaam in Vlaamse gezondheidssector (meer dan 5 jaar anciënniteit) wordt ontslagen op 
10/10/2015. Hij trad in dienst op 05/05/1995. 

De OCV wordt als volgt berekend. 

• Het totaal aantal weken opzegtermijn, berekend volgens de termijnen in het nieuw stelsel  op de 
anciënniteit tussen de indiensttreding en de datum van het ontslag 

o Anciënniteit in het nieuwe stelsel: 20-21 jaar anciënniteit: 62 weken 
• minus de opzegtermijn, berekend volgens de oude termijnen op de anciënniteit tussen de indiensttreding en 

31/12/2013 
o Anciënniteit onder het oude stelsel (rugzak): 5 schijven van 5 begonnen jaren anciënniteit: 15 

maanden (=65 weken) 
• minus de opzegtermijn, berekend volgens de termijnen in het nieuw stelsel op de anciënniteit tussen 

01/01/2014 en de datum van het ontslag 
o Anciënniteit onder het nieuwe stelsel: 1 jaar en 10 maanden: 11 weken 

= De arbeider, met de opzegtermijn van een bediende, zal niet gerechtigd zijn op een OCV, aangezien deze 
negatief is. 

Voorbeeld 2 

Een arbeider werkzaam in Vlaamse gezondheidssector (meer dan 5 jaar anciënniteit) wordt ontslagen op 
1/07/2015. Hij trad in dienst op 01/07/2004 

De arbeider valt onder de voorwaarde om een ontslaguitkering te krijgen. Hij heeft immers minder dan 15 jaar 
(nl : 11 jaar) anciënniteit op datum van ontslag.  Aangezien hij in dienst kwam voor 1/1/2012 en méér dan 10 
jaar anciënniteit heeft op de ontslagdatum, heeft hij recht op een ontslaguitkering van 3.750 euro. 
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Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – het vroegere ‘brugpensioen’) is de laatste jaren 
grondig gewijzigd. 

Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je op onze website terecht via 
http://www.aclvb.be/nl/werkloosheidsreglementering. 

Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op je individuele vragen. Veel 
hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht in één van onze ACLVB-
kantoren of bij onze medewerkers. 

Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor 
alle werknemers van de gezinszorg. Vandaag kan je op 58 jaar genieten van SWT. Wie 15 jaar of langer werkt in 
de sector van de gezinszorg, zal gebruik kunnen maken van SWT. Wie minder lang in de sector werkt, zal dit 
individueel door de werkgever beoordeeld worden.  

Tweede pensioenpijler 
In het meerjarenakkoord van VIA 3 (2005-2010) en VIA 4 (2011-2015) werd een budget voorzien voor een 2e 
pensioenpijler voor de Vlaamse non-profit sectoren5, aangevuld door stortingen van de RSZ. Ieder jaar wordt er 
een bedrag vrijgemaakt om dit pensioenstelsel verder te zetten. 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de site https://www.pensioensocialesector.org/werknemers/ of 
in een van onze secretariaten. U krijgt ook elk jaar een brief een stand van zaken.  

                                                           
5 Vlaamse non-profit bestaat uit Paritair Comité 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 en 331. 

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Ontwerp%20-%20Projet/NL/op%20onze%20website
http://www.aclvb.be/nl/werkloosheidsreglementering
https://www.pensioensocialesector.org/werknemers/
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Syndicale premie 
Als lid van de vakbond geniet je ook van advies en ondersteuning en nieuws over jouw loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Elke werknemer die lid wordt van de vakbond, versterkt de stem van het personeel. Een 
degelijke vakbondswerking vergt een solidariteit onder de werknemers die zich uit in het aansluiten bij een 
vakbond. Enkel op deze manier worden uw individuele en collectieve belangen naar behoren ter harte 
genomen en verdedigd. 

Jouw aansluiting brengt met zich mee dat je maandelijks een vaste bijdrage overmaakt aan uw vakbond. 

Ter compensatie voor jouw lidmaatschap van de ACLVB, ontvang je jaarlijks via uw afdeling een syndicale 
premie. Deze bedraagt : 

• € 86,76 per jaar of € 7,23 per gewerkte maand bij voltijdse tewerkstelling; 

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn : 

• tewerkgesteld zijn gedurende de referentieperiode (januari-december) in een dienst voor gezinszorg; 
• in de referteperiode (januari-december) lid zijn van de liberale vakbond.. 

Om deze premie te ontvangen, meld je aan bij je ACLVB afdeling. 
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ACLVB: dienstverlening 
Leden van de Liberale Vakbond verdienen een eersteklas service. 

Daarom geniet u dankzij uw lidmaatschap van gratis juridische bijstand in geval van problemen met het werk of 
de sociale zekerheid.  Via de ACLVB bent u op ieder moment op de hoogte van uw rechten. Registreer u op de 
website www.weetwijzer.be. U kan er gratis de sociale wetgeving raadplegen, actueel en voorzien van 
duidelijke commentaren.  Een kapitaal aan informatie, uitsluitend voor ACLVB-leden. 

Ook voor het tijdig ontvangen van allerhande premies bent u bij de ACLVB zonder meer aan het juiste adres: 
syndicale premies, die u geheel of gedeeltelijk de bijdragen vergoeden die u in uw sector betaalt voor 
aansluiting bij ons, naast aanvullende vergoedingen die in sommige sectoren voorzien zijn in geval van tijdelijke 
werkloosheid, brugpensioen, ziekte,… tot zelfs een extraatje bij bepaalde gebeurtenissen in uw privéleven 
(geboorte, adoptie, huwelijk,…)! 

Voor de correcte uitbetaling van specifieke uitkeringen zoals de jeugdvakantie-uitkering of de seniorvakantie-
uitkering, kan u eveneens rekenen op de Liberale Vakbond. 

Bent u werkloos?  De Liberale Vakbond heeft de reputatie om stipt en snel werkloosheidsuitkeringen uit te 
betalen.  Bovendien geniet u als werkloze van bijstand bij een verhoor door de RVA.  Ervaren ACLVB-
medewerkers staan u met raad en daad bij in het kader van de procedure activering zoekgedrag. 

Hebt u kinderen? Wist u dat studenten (voor zover ze nog recht hebben op kinderbijslag) tussen 15 en 25 jaar 
gratis lid kunnen worden van de Liberale Vakbond?  Geef uw kind(eren) een ACLVB-duwtje in de rug en laat ze 
doorsurfen naar http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren. 

Tot slot reikt de Liberale Vakbond u via gratis vorming en loopbaanbegeleiding volop kansen aan tot 
zelfontplooiing.  En dat kan tellen in een tijdperk waarin de arbeidsinzetbaarheid van werknemers stellig aan 
belang wint. 

http://www.weetwijzer.be/
http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren
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Vakantiecentra 
Grenzeloos genieten van een welverdiende rust en in een uitgelezen kader opnieuw de batterijen opladen?  
Dat kan het hele jaar door in de ACLVB-vakantiecentra.  De Liberale Vakbond stelde met zorg een palet 
sfeervolle verblijven aan de Belgische kust, in de Ardennen en in Frankrijk samen.  Iedereen is welkom, zowel 
leden als niet-leden.  Al huren leden uiteraard aan een extra voordelig tarief. 

Naast de eigen vakantiehuizen van de Liberale Vakbond zijn er een aantal bijkomende plekjes in binnen- en 
buitenland waar de ACLVB-leden een korting genieten.  Mooi meegenomen, niet? 
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Vormingen 
Elk ACLVB-lid kan bij vzw Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, GRATIS vorming volgen.  Dit kan 
onder betaald educatief verlof of onder syndicaal verlof.  Hieronder ons aanbod. 

Project 3030 
Sinds enkele jaren kan je met behoud van loon een opleiding tot polyvalent verzorgende en zorgkundige 
volgen. Het project 3030 is een samenwerking tussen de Vlaamse diensten voor gezinszorg en de vakbonden. 
Ook voor het schooljaar 2016/2017 zullen opnieuw minimum 40 werknemers van het PC 318.02 met een niet-
verzorgend statuut, de kans krijgen om gratis en met behoud van loon een opleiding te volgen. 

Voorwaarden 

• je moet minimum 5 jaar anciënniteit hebben bij je huidige werkgever; 
• je moet minstens halftijds werken in een contract van onbepaalde duur; 
• je bent bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag; 
• je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma dat toegang geeft tot het beroep van 

polyvalent verzorgende en 
• je brengt je werkgever op de hoogte dat je je gaat inschrijven. 

Inhoud opleiding 

Je gaat een voltijdse opleiding in dagonderwijs volgen. Als kandidaat polyvalent verzorgende volg je twee 
blokken theorie van ongeveer 5 maanden en zal je twee stages doorlopen, een in een woon- en zorgcentrum 
en een in je eigen thuiszorgdienst. Ook de stage zal in totaal een 5-tal maanden duren. 

Aansluitend aan de opleiding van polyvalent verzorgende, kan je een module zorgkundige volgen. Die opleiding 
zal 4 weken duren. In totaal 70 uren theorie en 50 uren praktijkstage. 

Nog vragen? 

Surf naar www.vivosocialprofit.org/gezinszorg en lees het document ‘veel gestelde vragen voor werknemers’. 

Syndicale vorming voor verkozenen 
Leden van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en van de Syndicale 
Delegatie kunnen inschrijven voor een vorming over de werking van deze organen.  We bieden deze vorming 
aan in residentieel verband.  Wie niet kan blijven overnachten, heeft als afgevaardigde ook de mogelijkheid om 
die vorming provinciaal te volgen.  Op een ‘Sectorale overlegdag’ gaan we dieper in op actualiteit uit de sector.  

Syndicale vorming voor militanten 
Arbeiders, bedienden en kaderleden zijn welkom op de syndicale vorming ‘Rechten en plichten in het bedrijf’.  
Wie iets grondiger geïnformeerd wil worden, kan kiezen voor een gespecialiseerde vorming. 

Algemene vorming 

De vorming ‘Kennis-Delen’ wordt op verschillende plaatsen georganiseerd.  Hier willen we jouw algemene 
kennis opwaarderen. 

Seniorenvorming 
Vijftigplussers, die niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt, bieden we een aparte vorming van vier dagen aan. 

Indien u geïnteresseerd bent, één adres: 

http://www.vivosocialprofit.org/gezinszorg
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Comé vzw 

Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent 

tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74 

e-mail come@aclvb.be | website www.aclvb.be 

mailto:come@aclvb.be
http://www.aclvb.be/
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Lid worden? Het is je geld waard! 
Bij de Liberale Vakbond ben je geen nummer. Dat voel je meteen als je binnenstapt. 

Persoonlijke service, snelle betalingen 
• Je stelt je vragen over de berekening van je loon, belastingen, pensioen, ziekte, invaliditeit,…? 
• Je wilt professioneel advies over welke richting je uit moet met je loopbaan? 
• Je hebt nood aan (juridische) bijstand in geval van conflict of ontslag? Lees in dat geval ook ons Charter 

juridische geschillen. 
• Je wilt geholpen worden door een consulent in je zoektocht naar werk? 
• Je bent op zoek naar een vakbond die je (werkloosheids-)uitkering snel en correct uitbetaalt? 
• Je wilt mooie momenten extra vieren met een geboorte- of adoptiepremie, huwelijkspremie, premie voor 

samenwonenden of rustpremie? 
• Je wilt een deel van je lidgeld recupereren via een syndicale premie, voorzien via je sector? 

Dan kan je terecht bij een van de honderd ACLVB-kantoren, verspreid over het ganse land. 

Sterk op het werk 
Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas 
wanneer alle onderhandelingsmogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over. Het engagement van onze 
afgevaardigden en militanten wordt bovendien ondersteund door een professioneel syndicaal team en andere 
specialisten. 

Sterk in sociaal overleg 
Tegenover politici, in de bedrijven, met sectorfederaties,…. de Liberale Vakbond vertegenwoordigt werknemers 
en uitkeringsgerechtigden op alle niveaus van het sociaal overleg. We leggen mee loonafspraken vast, ijveren 
voor werkbaar werk, vechten voor betere sociale uitkeringen, we beschermen je koopkracht. 

Blij met de indexering van je salaris? Ook dat is het resultaat van volgehouden inspanningen achter de 
schermen. Niet de luidste roepers, wel de vinnigste verdedigers, de ACLVB-onderhandelaars ! 

Je ledenbijdrage snel terugverdiend 
Een uitmuntende service en een doortastende verdediging van je belangen, voor minder gaan we niet. 
Daarbovenop geniet je van een overvloed aan voordelen. Met een lidmaatschap bij de ACLVB win je over de 
hele lijn! Niet voor niets heet onze lidkaart ‘WINcard’. Jouw WINcard geeft recht op: 

• Voordelig logeren in een van onze eigentijdse vakantiehuizen of hotels 
• Voordelige tankbeurten 
• Extra korting in duizenden handelszaken via www.countdown.be,… 
• Reizen boeken voor een ontspannen prijsje 
• Culturele evenementen bijwonen 

Ledenbijdragen 
De maandelijkse ledenbijdragen zijn beschikbaar via http://www.aclvb.be/nl/ledenbijdragen. 

Voor studenten is het lidmaatschap helemaal gratis en krijg je er nog heel wat specifieke voordelen bovenop: 
gratis juridische bijstand voor studentenarbeid, info over jeugdvakanties, vakantiewerk, studietoelagen, 
studeren in het buitenland,… en goedkoper reizen en winkelen. 

Overtuigd? Vul dan het lidmaatschapsformulier! 

Vul het formulier in via http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren! 

http://www.aclvb.be/nl/charter-juridische-geschillen
http://www.aclvb.be/nl/charter-juridische-geschillen
http://www.aclvb.be/nl/extra-voordelen-lidmaatschap-aclvb
http://www.countdown.be/
http://www.aclvb.be/nl/ledenbijdragen
http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren
http://www.aclvb.be/nl/word-lid/registreren
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