
 
 

 

 

Vanaf nu recht op werk met meer voorspelbare en zekere 

arbeidsvoorwaarden en recht op een flexibele arbeidsregeling! 

 
 

Twee nieuwe binnen de NAR overeengekomen cao's (cao 161 en 162) creëren rechten voor 

werknemers om aan hun werkgever meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen of 

om een flexibele arbeidsregeling af te spreken. Naast plichten voor de werkgever creëren deze cao's 

ook duidelijkheid. 

Bovendien voeren ze beide een nieuwe ontslagbescherming in voor de werknemers die van hun 

rechten in deze cao's gebruik willen maken. 

De onderhandeling van deze cao's heeft veel voeten in de aarde gehad, waardoor de deadline voor 

omzetting eigenlijk verstreken was. Ze gaven immers uitvoering aan de omzetting van de Europese 

Richtlijn (2019/1152) betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en Richtlijn 

(2019/1158) betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, 

die voor 1 augustus 2022 omgezet moesten zijn. De cao's traden concreet in werking op 1 oktober 

2022. 

We lichten kort toe wat er werd afgesproken: 

 

 
Cao 161 (27/09/2022): BETREFFENDE HET RECHT OM EEN VORM VAN WERK MET 
MEER VOORSPELBARE EN ZEKERE ARBEIDSVOORWAARDEN TE VRAGEN. 
 

 

De Europese Richtlijn1 waarvan de omzetting begin augustus 2022 werd verwacht, werd uiteindelijk 

via twee rechtsbronnen omgezet. Enerzijds heb je het Wetsontwerp2 dat onlangs gestemd werd in 

de Kamer na tweede lezing (nog niet gepubliceerd) en dat in een volgende bijdrage zal besproken 

worden. Anderzijds is er cao 161. Nochtans haken ze in elkaar (ze overlappen zelfs in bepaalde 

gevallen). 

                                                
1 Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
2 Wetsontwerp houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, 
DOC 55 2811/007 (2021/2022) 



 

De cao zelf: 
Elke werknemer heeft het recht om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen 

zoals  

- een arbeidsovereenkomst van onbepaalde in plaats van bepaalde duur of;  

- voltijds in plaats van deeltijds; 

- een vast arbeidsrooster in plaats van een variabel rooster;  

- meer uren te vragen ingeval van deeltijds werk.3  

Maar het is in fine de werknemer zelf die kan bepalen wat hem meer voorspelbaarheid en zekerheid 

geeft!  

Het staat hem of haar dus vrij om zelf accenten te leggen in zijn vraag teneinde zijn situatie te 

verbeteren. 

 

Wie: 
Elke werknemer die  

1. meer dan 3 uur per week werkt (in een referteperiode van 4 opeenvolgende weken) en  

2. ten minste 6 maand anciënniteit heeft bij een werkgever (verschillende niet-

aaneensluitende periodes kunnen worden opgeteld).4   

 

Voorwaarden: 
Er zijn materiële en procedurele voorwaarden, maar een sectorale of ondernemings-cao kan hier 

verbeteringen aanbrengen (cf. de termijn etc.) 

 

Materieel: 
1. Er is werk beschikbaar; 

2. waarvoor de werknemer aan de vereiste competenties voldoet en  

3. de voorgestelde voorwaarden worden door de werknemer aanvaard. 

 

 

Procedureel: 
1. De schriftelijke aanvraag bevat 

a. Vermelding cao 161 

b. De gewenste verbetering  

c. De gewenste aanvangsdatum (min. 3 maanden later) 

 Ontvangstbewijs (aangetekend of afgifte van een getekend duplicaat) 

2. Het antwoord door de WG: 

a. Termijn: 

i. > 20 WN: 1 maand 

ii. < 20 WN: 2 maanden 

b. De verschillende mogelijke antwoorden 

                                                
3 Voor uitzendkrachten is specifiek bepaald dat ze week-, in plaats van maandcontracten kunnen aanvragen 
en, week-, in plaats van dagcontracten kunnen aanvragen. 
4 Er is een aparte regeling voor uitzendkrachten voorzien: in casu moet de anciënniteit zijn opgebouwd bij het 
uitzendkantoor én de gebruiker en wordt de vraag aan het uitzendkantoor gericht. Indien de interimopdracht 
wordt opgevolgd door een arbeidscontract bij de gebruiker blijft de anciënniteit behouden. 



i. OK: WN en WG moeten de modaliteiten (loon en concrete uitwerking 

overeenkomen  

ii. Uitstel: enkel indien concrete en gerechtvaardigde redenen inzake het 

functioneren van de onderneming 

iii. Tegenvoorstel WG: andere invulling of periode die beter aansluit bij 

behoeften en/of functioneren van de onderneming 

iv. Weigering: motivatie noodzakelijk! 

 

Duur:  
Er is in het principe geen eindtermijn gekoppeld aan de overgang naar meer voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden, zodat dit als een verworven recht kan worden beschouwd. 

 
 

 

 
Cao 162 (27/09/2022): HET RECHT OM EEN FLEXIBELE ARBEIDSREGELING  
AAN TE VRAGEN. 
 

 

In de cao kan aan het recht op een flexibele arbeidsregeling vorm gegeven worden door  

 Telewerk 

 Aanpassing van het arbeidsrooster 

 Vermindering van arbeidstijd 

 ... 

Werknemers kunnen het recht aanvragen in verschillende hoedanigheden (als ouder, partner of 

familielid). 

 

Wie: 
Elke werknemer met een anciënniteit van 6 maanden of meer (anciënniteit kan worden 

opgebouwd over verschillende contracten en ook als interim die later in dienst treedt bij de 

gebruiker). 

1. Als ouder of hun samenwonende partner voor hun kind tot het twaalf jaar wordt (of 21 

ingeval van ernstige handicap) 

 Omwille van de geboorte  

 Omwille van de adoptie 

 In geval van voogdij over het kind in de zin van artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek 

 In geval van langdurige pleegzorg 

 

2. Als familielid of hun samenwonende partner 

 Voor de persoonlijke zorg of steun aan een welbepaald gezinslid of familielid dat om een 

ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun; 

 Familielid of gezinslid? Bloedverwanten in de tweede graad en kinderen/ouders van partner 

worden meegeteld; 



 Het bewijs van de zorgbehoevendheid moet worden aangeleverd door de behandelende arts 

van de persoon in kwestie. Dit attest moet worden meegeleverd door de aanvrager op het 

moment van de aanvraag. 

 

NB. De termijn waarbinnen de regeling kan worden aangevraagd, wordt geschorst ingeval van uitstel 

op vraag van de werkgever. Hierdoor kan het kind dus ouder zijn.  

Voorwaarden: 
1. De schriftelijke aanvraag bevat 

a. Vermelding cao 162 

b. De gewenste verbetering  

c. De gewenste aanvangsdatum (min 3 maanden later) en einddatum 

d. De reden (het ‘zorgdoeleinde’) 

 Ontvangstbewijs (aangetekend of afgifte van een getekend duplicaat) 

2. Het antwoord  

a. Termijn : 

< 1 maand 

b. De verschillende mogelijke antwoorden 

i. OK: WN en WG moeten de modaliteiten (loon en concrete uitwerking 

overeenkomen  

ii. Uitstel: enkel indien concrete en gerechtvaardigde redenen inzake het 

functioneren van de onderneming en zonder dat de regeling onmogelijk 

wordt 

iii. Tegenvoorstel WG: andere invulling of periode die beter aansluit bij 

behoeften en/of functioneren van de onderneming 

iv. Weigering: motivatie noodzakelijk en de concrete redenen moeten worden 

aangegeven. Zo zal de duur van de gevraagde flexibele werkregeling, de 

middelen en de operationele capaciteit van de onderneming in overweging 

kunnen worden genomen, maar moet toegelicht worden welke specifieke 

problemen zich daarbij stellen. Dit laat ons dus toe om hier oplossingen voor 

te zoeken! 

NB. Ook hier kan een sectoraal of ondernemingskader worden geschapen via cao. 

 

Duur:  
De regeling geldt voor een periode van maximaal twaalf maand maar  

- Opbouw is mogelijk in verschillende periodes ; 

- De periode kan worden verlengd via cao (sectoraal of ondernemingsniveau) of akkoord 

tussen werkgever en werknemer.  
 

Na afloop van de regeling moet een terugkeer naar de vroegere functie mogelijk zijn. 

NB. Indien de werknemer vroeger dan afgesproken zijn oude werkregime wil hervatten, moet ook die 

aanvraag schriftelijk gebeuren om een termijn van 14 dagen te openen waarbinnen de werkgever 

moet antwoorden. De werkgever moet hierbij de belangen van de werknemer en de onderneming in 

acht nemen. 

 

 



 

 

Gemeenschappelijk voor de twee cao's 

 

Bescherming: 
Gebruik maken van de rechten die in deze cao's vervat zitten, vermindert geenszins het recht van de 

werknemer op promoties of bevorderingen, zoals ze gebruikelijk zijn in de onderneming. 

De cao's voeren daarom een nieuwe bescherming5 in, waarbij de bewijslast omgekeerd wordt, 

indien de werknemer aanvoert dat hij nadelig werd behandeld na zijn beroep op de rechten die in 

deze cao vervat werden. Het is aldus aan de werkgever om te bewijzen dat die discriminatie of 

andere sancties er niet was/waren of althans niet ten gevolge van zijn beroep op een flexibele 

arbeidsregeling. Ook de niet-hernieuwing van een contract zou aldus onder de bescherming kunnen 

vallen, maar dan is het aan de werknemer om te bewijzen dat de niet-hernieuwing een gevolg is van 

zijn aanvraag. 

De bescherming gaat in op datum van de aanvraag en eindigt twee maand na afloop van de regeling 

of weigering door de werkgever. Desgevallend bedraagt de compensatoire vergoeding:  

- Voor ontslag (NB. De voorbereiding van het ontslag wordt met een ontslag gelijkgesteld):  

minstens 4 maanden loon en maximaal 6 maanden loon;  

- Voor nadelige maatregelen (of niet-verlenging contract) ten aanzien van de werknemer:  

minstens twee en maximaal drie maanden loon. 

 

We willen er in deze bijdrage in de marge op wijzen dat de vergoeding wegens discriminatie 

gebeurlijk kan gecumuleerd worden met een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.6  

In beide cao's wordt dit echter expliciet uitgesloten zowel voor wat de samenloop betreft van 

verschillende gronden van discriminatie, als wat de vergoeding betreft wegens kennelijk 

onredelijk ontslag. Hier zal dus in principe moeten worden gekozen voor de meest gunstige of 

meest zekere ontslagbescherming.  

Wat wel gunstig is, is de ruimte die wordt gelaten voor het collectieve overleg, zodat wij zowel op 

sectoraal als op ondernemingsniveau aan de slag kunnen om een kader te scheppen voor alle 

werknemers die van hun rechten gebruik willen maken. 

 

 

 

 

                                                
5 CAO 162 verwijst expliciet naar de wet van 10 mei 2007 inzake de bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie 
6 Cf. Arbh. Bergen, 23 september 2022, AR 2021/AM/102 


