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WAT HEEFT 2019 VOOR ONS IN PETTO? EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 
 
De start van een nieuw jaar betekent ook de start van enkele nieuwe maatregelen. In deze sociale 
actualiteiten bezorgen wij je een kort overzicht van de maatregelen die in werking zullen treden in 2019 en 
de maatregelen die wij nog verwachten in het komende jaar. 

1. Wat is reeds zeker? 
Hieronder de nieuwe maatregelen die al officieel gepubliceerd werden en er dus zeker zullen komen. 

Onmiddellijke verwerving pensioenrechten aanvullend pensioen 2de pijler 
Volgende zaken, die opgenomen konden worden in een pensioenreglement, worden vanaf 1 januari 
afgeschaft: 

• de minimumleeftijd van aansluiting van maximum 25 jaar 
• de wachtperiode van maximum 1 jaar om verworven pensioenrechten te krijgen. 

Alle werknemers zullen onmiddellijk aangesloten worden. 

Sanctie van Vlaamse Overheid voor werkgever die geen outplacement (45+) aanbiedt 
Vanaf 1 januari 2019 kan de werknemer die geen outplacement kreeg, hoewel hij aan de voorwaarden 
voldeed en erom vroeg, dit melden aan de VDAB. 
De procedure is vergelijkbaar met de huidige federale werkwijze. De werknemer zal zich nu wel moeten 
richten tot de VDAB in plaats van de RVA. De bijdrage van de werkgever (sanctie) zal ook dezelfde zijn als 
vandaag in de federale regeling, namelijk 1.800 euro. 

Geen recht op outplacement 45+, indien niet beschikbaar op de arbeidsmarkt 
De werkgever zal niet meer verplicht zijn om outplacement (45+) aan te bieden aan werknemers die ‘niet 
beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt’, zelfs indien ze er uitdrukkelijk om vragen. Dit zal ook gelden 
voor werknemers die minder dan halftijds werken en niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. 
De wijziging treedt in werking op 31 december 2018. 

Vervroegd pensioen voor SWT-ers 
Vanaf 1 januari 2019 zal een SWT-er die voldoet aan de vereiste leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor 
vervroegd pensioen, ook een vervroegd rustpensioen kunnen aanvragen. 

Zachte landingsbaan wordt individueel mogelijk 
Momenteel moeten de voorwaarden voor een zachte landingsbaan in de eerste plaats in een sectorale cao 
bepaald zijn. Indien die er niet is, kan een cao op ondernemingsvlak of een wijziging van het arbeidsreglement 
volstaan. Dit zal echter uitgebreid worden. 
Bij gebrek aan een sectorale cao, zal ook een schriftelijke individuele overeenkomst tussen werkgever en 
werknemer volstaan om een zachte landingsbaan in het leven te roepen. 
Deze uitbreiding treedt in werking vanaf 1 januari 2019. 

Uitbreiding politiek verlof in Vlaanderen 
Het toepassingsgebied van het politiek verlof wordt in Vlaanderen uitgebreid met de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. 
De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019. 
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Uitbreiding begrip 'kind met een handicap' bij ouderschapsverlof en adoptieverlof 
Vandaag houdt de wetgever, bij het begrip ‘handicap’ enkel rekening met de invaliditeit van het kind. 
Binnenkort zal ook rekening worden gehouden met de gevolgen van de aandoening op de integratie van het 
kind of op de belasting van het gezin. 
Deze uitbreiding van het begrip treedt op 31 december 2018 in werking. 

Uitbreiding adoptie- en pleegouderverlof 
Vanaf 1 januari 2019 zal een uitbreiding van het adoptie- en pleegouderverlof in werking treden. 
Adoptieverlof 
Het adoptieverlof voor een minderjarig kind zal zes weken per adoptieouder bedragen. De maximumleeftijd 
van acht jaar verdwijnt. Vanaf 2019 komt er om de twee jaar telkens een week bij, te verdelen tussen beide 
adoptieouders. 
Pleegouderverlof 
Voor langdurige pleegzorg zal een pleegouderverlof ingevoerd worden van maximum zes weken per 
pleegouder. Vanaf 2019 zal er om de twee jaar telkens een week bijkomen, te verdelen tussen beide 
pleegouders. 

Flexibelere opname van thematische verloven 
In september verscheen de wet die voorziet in een vrije inplanning van verminderde arbeidsprestaties door 
de werknemer. Dit mits akkoord van de werkgever. 
Deze wet voorziet ook enkele andere maatregelen die moeten bijdragen tot de flexibiliteit. Het gaat meer 
bepaald om: 

• Het recht op 1/10de  ouderschapsverlof 
• Voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand in weken 
• Halftijds ouderschapsverlof per maand. 

Voor deze zaken moet de specifieke uitvoering echter nog vastgelegd worden in KB’s. Deze zijn er momenteel 
nog niet. 

Actievere arbeidsmigratie 
De Vlaamse regering wil meer buitenlands talent aantrekken naar Vlaanderen. 
Hoogopgeleide profielen moeten een bepaald niveau van loon verdienen om in aanmerking te komen voor 
een 'toelating tot arbeid' (een arbeidskaart of binnenkort een 'single permit'). Er worden lagere loongrenzen 
voorzien voor pas afgestudeerde kandidaten en verpleegkundigen. 
Onder meer voor hooggeschoolden en leidinggevenden, zal de maximale termijn voor toelating tot arbeid 
tot 3 jaar kunnen oplopen. 
Het nieuwe Vlaamse beleid treedt in werking op 1 januari 2019. 

2. Wat is bijna helemaal zeker? 
We verwachten nog belangrijke nieuwigheden die in werking zullen treden in 2019. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste thema’s met een korte bespreking, op basis van de ontwerpteksten. 
Het gaat hier om maatregelen die al gestemd of goedgekeurd zijn, maar nog niet officieel werden 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze zijn dus voorlopig nog niet zeker! 
 
2.1 SWT en outplacement 

SWT wordt strenger 
Volgende wijzigingen worden voorzien in het kader van SWT: 

• in het algemeen SWT-stelsel van CAO nr. 17 blijft de leeftijd op 62 jaar. Het vereiste beroepsverleden 
voor mannen stijgt van 40 naar 41 jaar. Voor vrouwen was al een geleidelijke stijging van het 
beroepsverleden voorzien tot 2024 (35 jaar in 2019). Zij zullen 41 jaar beroepsverleden moeten 
bereiken in 2025. Deze wijziging geldt enkel voor ontslagen betekend na 31 oktober 2018. 

• in het SWT-stelsel voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering komen drie 
wijzigingen: 
• de leeftijd om op SWT te kunnen gaan, stijgt. Voor collectieve ontslagen aangekondigd na 31 

december 2018 wordt de minimumleeftijd 59 jaar (in plaats van de huidige 56 jaar). Vanaf 2020 
wordt de minimumleeftijd 60 jaar. 

• voor collectieve ontslagen aangekondigd na 31 december 2018 zal het herstructureringsplan 
een bijkomend element moeten bevatten. Het gaat om de verbintenis in de ondernemings-cao 
om voor elke ontslagen werknemer, die een opleiding volgt gericht op de uitoefening van een 

http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76712
http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76601
http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76599
http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76539
http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76600


knelpuntberoep, een tussenkomst van minstens 3.600 euro te voorzien, zonder dat het bedrag 
de reële kost van de opleiding kan overstijgen.  

• ten slotte verstrengt de vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid. Vanaf 1 januari 2019 
kunnen SWT’ers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering de vrijstelling 
enkel nog krijgen indien zij 63 jaar zijn of 41 jaar beroepsverleden hebben. Vanaf 2020 wordt 
het dan 65 jaar of 43 jaar beroepsverleden. Momenteel is nog een vrijstelling mogelijk vanaf 61 
jaar of 39 jaar beroepsverleden. 

Deze wijzigingen worden voorzien vanaf 1 januari 2019. 
 
2.2 Landingsbanen 

Leeftijd landingsbaan stijgt naar 60 jaar 
Binnenkort kunnen werknemers pas uitkeringen bij een landingsbaan ontvangen vanaf 60 jaar, zonder 
uitzondering. De mogelijkheid om in een landingsbaan met uitkeringen te stappen vanaf 55 jaar zal dan ook 
verdwijnen. 
Deze wijzigingen zijn voorzien vanaf 1 januari 2019. 
 
2.3 Schorsingen 

Tijdkrediet opleiding knelpuntberoep 
Indien werknemers gemotiveerd tijdkrediet nemen voor het volgen van een opleiding, voorziet de regering 
in extra 12 maanden uitkeringen. Dit bovenop de huidige 36 maanden. 
Deze wijziging wordt voorzien vanaf 1 januari 2019. 

Aanpassingen aan het adoptie- en pleegouderverlof 
Dit zullen de belangrijkste wijzigingen zijn: 

• In het kader van de langdurige pleegzorg zal er een gewaarborgd loon van 3 dagen komen ten laste 
van de werkgever. Nadien zal de ziekteverzekering tussenkomen. Voor deze wijziging is er nog een 
bijkomend koninklijk besluit nodig. 

• De nieuwe bepalingen zijn van toepassing wanneer voldaan is aan volgende cumulatieve 
voorwaarden: 
• de werknemer kan de aanvraag ten vroegste vanaf 1 januari 2019 (2021, 2023, 2025 en 2027) 

indienen bij de werkgever 
• het verlof zal ten vroegste een aanvang kunnen nemen vanaf één van die data. 

Deze wijzigingen treden in werking op 31 december 2018. 

Aanpassingen aan de regels over ziekte-uitkeringen 
De anti-cumul tussen ziekte-uitkeringen en moederschapsuitkering zal ook gelden wanneer een vreemde 
wetgeving recht geeft op een moederschapsuitkering. Wie uitkeringen of vergoedingen kan bekomen op 
basis van een andere Belgische wetgeving of op basis van een vreemde wetgeving, kan in principe geen 
uitkeringen of tussenkomst van het ziekenfonds bekomen. Dit zal ook gelden voor zij die een vergoeding of 
uitkeringen kunnen bekomen op basis van het intern stelsel van een supranationale of internationale 
instellingen (zoals de instellingen van de Europese Unie). 
De aanpassingen treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.  
De berekeningsbasis voor de ZIV-uitkeringen van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en 
vrijwilligers van de civiele bescherming wordt wettelijk vastgelegd. 
De wijzigingen treden in werking op de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op dat van de publicatie. 
 
2.4 Sectoraal 

Gelegenheidsarbeid in de begrafenissector 
Het statuut van gelegenheidswerknemer in de uitvaartsector (PC 320.00) wordt ingevoerd. Er zijn strikte 
voorwaarden, inzake welke werknemers in aanmerking komen voor dit statuut. 
De werkgever zal ook gehouden zijn aan de Dimona-aangifte per prestatie van de gelegenheidswerknemer. 
Er is recent een sectorale cao afgesloten. Deze zal later nog besproken worden. 
De nieuwe regeling treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal na publicatie. Dat zal waarschijnlijk 
1 januari zijn. 
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2.5 Opleidingsverlof 

Vlaams opleidingsverlof 
Het educatief verlof zal in Vlaanderen bekend staan als het opleidingsverlof. Er zal gebruik van gemaakt 
kunnen worden door de voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers uit de private sector die werken in een 
onderneming/vestiging gelegen in het Vlaams Gewest. 
Enkel arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen zullen in aanmerking komen. Een voltijdse 
werknemer zal jaarlijks recht hebben op 125 uur opleidingsverlof. 
De start van het Vlaams opleidingsverlof wordt voorzien voor het nieuwe schooljaar. Dit betekent dus vanaf 
1 september 2019. 
 
2.6 Verdubbeling maandgrens verenigingswerk 

Verdubbeling maandgrens verenigingswerk 
Sinds de zomer hebben particulieren de mogelijkheid om onbelast bij te verdienen of bij te klussen. 
Vanaf 1 januari 2019 zou er een verdubbeling van de maandelijkse grens komen, voor volgende activiteiten: 

• animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt 
• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, 

steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden. 
De jaargrens van 6.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) blijft behouden. 

3. Een nieuw interprofessioneel akkoord en een nieuwe loonnorm? 
Om de twee jaar onderhandelen de kopstukken van de sociale partners (de zogenaamde Groep van 10) over 
een interprofessioneel akkoord. Hierbij staat de loonnorm ook steeds op de agenda. Die bepaalt hoeveel de 
loonkosten in de privésector gemiddeld over twee jaar maximaal mogen stijgen. Eens de loonnorm gekend 
is, starten de onderhandelingen op sectoraal vlak. 
Hoeveel de loonnorm voor de periode 2019-2020 zal bedragen is nog koffiedik kijken. 
Indien de sociale partners niet tot een consensus komen, bepaalt de regering de loonnorm. Gezien het 
huidige politieke klimaat maakt dit het er echter niet eenvoudiger op. 
 

 Bron: SDW 

 
 

http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76583
http://www.lexsocial.be/client/newsArticle.cfm?id=76652

