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:HUNHQ LQ GH GLHQVWHQFKHTXHV KHW LV HHQ DSDUW EHURHS -H PRHW RS KHHO VSHFLDOH
spelregels  letten.  Je  bent  er  dus  maar  best  goed  van  op  de  hoogte.
,QGH]H$&)ODVKYLQGMHGHJURWHDDQGDFKWVSXQWHQWHUXJ
Drie   grote   vragen   houden   ons   bezig.   Wanneer   heb   je   recht   op   een   vast   contract?    
Wat  moet  er  gebeuren  wanneer  je  meer  uren  presteert  dan  werd  bepaald  in  je  contract?  
(QRPJHNHHUGZDWDOVMHPLQGHUXUHQSUHVWHHUW"
/HHV GLW QXPPHU HHQV DDQGDFKWLJ GRRU +HW ]DO KHOSHQ RP RQDDQJHQDPH
YHUUDVVLQJHQWHYHUPLMGHQ(QKRXGLWQXPPHUELMKHW]DOQXWWLJ]LMQDOVMHODWHU
met  vragen  zit.
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2YHUYUDJHQJHVSURNHQZLOMHPHHULQIRUPDWLHRIKHEMHKXOSQRGLJ"1HHPFRQWDFWPHWMH
YDNERQG:H]LMQHUYRRUMRX+LHURQGHUYLQGMHGHOLMVWYDQDORQ]HJHZHVWHOLMNHDIGHOLQJHQ
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Werkgevers kunnen je een arbeidscontract
van bepaalde of van onbepaalde duur
geven. Maar na drie maanden moet je een
contract van onbepaalde duur krijgen. Een
vast contract dus. Dat is wettelijk verplicht.
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OMHOOG  GAAN?
Het kan gebeuren dat je een week meer of minder uren
werkt. Maar de werkgever moet het aantal uren op je
contract betalen. Ook al zijn er eens een week niet genoeg
klanten.
Werkgevers kunnen wel vermijden dat ze loon moeten
betalen als er geen werk is. De meeste werkgevers doen
dat op een correcte manier. Maar niet allemaal. Het komt
er dus op aan dat je weet wat mag en wat niet.

De  eerste  drie  maanden  dat  je  ergens  werkt  kan  
de   werkgever   je   opeenvolgende   contracten   van  
bepaalde  duur  geven.  Het  is  bijvoorbeeld  mogelijk  
GDW KLM MH HONH ZHHN HHQ QLHXZ FRQWUDFW JHHIW
omdat  hij  niet  zeker  is  genoeg  klanten  te  hebben.
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Vraag  een  aangepast  contract

De   werkgever   mag   dat   doen,   maar   hij   is   niet  
verplicht.   Zo   zijn   er   veel   werkgevers   die      bij  
aanwerving   onmiddellijk   een   contract   van  
onbepaalde  duur  aanbieden.  Veel  beter  natuurlijk.

Als  je  systematisch  meer  presteert,  zegt  de  wet  dat  je  een  aangepast  
contract  kunt  eisen,  met  meer  werkuren.
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Altijd  vast
9DQDIGHGHPDDQGLVGHZHUNJHYHUYHUSOLFKWRP
een  contract  van  onbepaalde  duur  te  geven.
Geen  discussie  mogelijk.

:HUNMHUHJHOPDWLJPHHUXUHQGDQDIJHVSURNHQLQMHFRQWUDFW"-HKHEW
HUELMYRRUEHHOGNODQWHQELMJHNUHJHQRIMHGRHWYHHOYHUYDQJLQJHQ

Je  kunt  die  aanpassing  vragen  als  je  3  maanden  lang  gemiddeld  1  
uur  per  week  langer  werkt.

Goed  opletten
(U]LMQZHUNJHYHUVGLHZHNHOLMNVHELMODJHQELMGHDUEHLGVRYHUHHQNRPVW
laten  tekenen  wanneer  ze  extra  uren  laten  werken.  Men  spreekt  wel  
eens  over  ‘convenanten’.
Maar  met  zo’n  bijlage  kun  je  geen  aanpassing  van  je  contract  eisen.  
Dat  is  totaal  onaanvaardbaar.  We  kaarten  dat  probleem  aan  bij  de  
werkgevers.  

Goed  opletten
 .ULMJ MH ERYHQRS MH ORRQ QRJ ZHUNORRVKHLGV
XLWNHULQJHQ RI HHQ OHHÀRRQ" 'DQ PRHW MH HHQ
contract  krijgen  van  minstens  13  uur  per  week.
 .ULMJ MH QLHWV YDQ GH ZHUNORRVKHLG RI YDQ KHW
OCMW?  Dan  moet  je  een  contract  van  minstens  
XXUSHUZHHNNULMJHQ
 (ONHSUHVWDWLHYRRUHHQNODQWRILQHHQVWULMNDWHOLHU
moet   minstens   3   achtereenvolgende   werkuren  
bedragen.  Dus,  per  werkdag  moet  je  minstens  
drie  uur  presteren.
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VOORBEELD
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.LMNJRHGXLWMHGRSSHQ
:HUNMHPLQGHUXUHQGDQDIJHVSURNHQLQMHFRQWUDFW"(ULVHHQNODQW
DIZH]LJELMYRRUEHHOGRIHHQNODQWVWRSWPHWGLHQVWHQFKHTXHV
De  werkgever  moet  dat  probleem  oplossen.  Hij  moet  je  sowieso  het  
aantal  uren  op  je  contract  betalen.
(U]LMQYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQRSORVVLQJHQ0DDUHU]LMQHUELMGLH]HHU
nadelig  zijn  voor  jou.  
We  overlopen  de  veel  voorkomende  gevallen.
VOORBEELD

De  werkgever  verplicht  je  om  toegestane  
DIZH]LJKHLG]RQGHUORRQRIMDDUOLMNVH
vakantie  te  aanvaarden  voor  de  uren    
dat  er  geen  werk  is

De  werkgever  stelt  je  voor  een  nieuw  
contract  met  minder  uren  te  tekenen
.LMNJRHGXLWMHGRSSHQGHQNGULHNHHUQDYRRUMHLHWVWHNHQW
$OVMHERYHQRSMHORRQHHQXLWNHULQJYDQGHZHUNORRVKHLGRI
YDQKHW2&0:NULMJWNDQGLHYHUPLQGHUGRI]HOIVVWRSJH]HW
worden  omdat  je  akkoord  gaat  om  minder  te  werken.
Minder   uren   in   het   contract   betekent   ook   minder  
vakantiegeld,  minder  pensioen,  minder  eindejaarspremie.
Je   bent   niet   verplicht   minder   uren   te   aanvaarden.   Als   je  
werkgever   echt   je   contract   wil   verminderen   moet   hij   het  
EHVWDDQGH FRQWUDFW RS]HJJHQ 'DQ NXQQHQ GH 59$ RI
KHW2&0:LQLHGHUJHYDOQLHW]HJJHQGDWMH]HOINRRVRP
minder  te  werken.  

(HQ HHQ]LMGLJH YHUSOLFKWLQJ LV RQZHWWHOLMN HQ RQDDQYDDUGEDDU
Je   mag   dat   dus   zeker   weigeren.   Je   moet   wel   vervangingen  
aanvaarden.

(QDOVMHZHUNJHYHUMHFRQWUDFWRS]HJWEHQMHQLHWYHUSOLFKW
een   nieuw   contract   te   tekenen.   Misschien   vind   je   bij   een  
DQGHUHZHUNJHYHUZHOHHQEHWHUFRQWUDFWPHWPHHUXUHQRI
een  beter  loon.

Goed  opletten

Goed  opletten

7RHJHVWDQH DIZH]LJKHLG RI YDNDQWLH NXQQHQ DOOHHQ DOV MLM HU
]HOIQDDUYUDDJW2RNDOJDDWKHWPDDURPppQXXU=LHMHRSMH
ORRQ¿FKHWRHJHVWDQHDIZH]LJKHLGRIYDNDQWLHVWDDQ]RQGHUGDWMH
HU]HOIQDDUYURHJFRQWDFWHHURQVGDQ:DQWMHPRHWMHORRQYRRU
die  dag  krijgen.

Als  je  werkgever  vraagt  iets  te  ondertekenen  heb  je  het  recht  
om  dat  eerst  door  je  vakbond  te  laten  nakijken.    Daarvoor  
ben  je  tenslotte  lid  van  de  vakbond.  Vindt  jouw  werkgever  
GDW HHQ SUREOHHP" (HQ UHGHQ WH PHHU RP ]LMQ SDSLHUHQ
eerst  te  laten  nakijken.

VOORBEELD

De  werkgever  stelt  je  voor  een  nieuw  
contract  met  meer  uren  te  tekenen
Geen  probleem  om  akkoord  te  gaan  met  meer  uren.  Alleen  als  je  
dat  niet  zou  willen  moet  je  goed  uit  je  doppen  kijken.  

uitkijken   naar   een   voltijdse   job.  Als   je   dus   meer   uren   weigert,  
riskeer  je  je  bijkomende  uitkering  te  verliezen.

Goed  opletten

Heel   wat   werknemers   hebben   geen   voltijds   contract   en   krijgen  
GDDURP HHQ DDQYXOOHQGH XLWNHULQJ YDQ GH 59$ RI KHW 2&0: (HQFRQWUDFWPHWPHHUXUHQZHLJHUHQNDQQLHW]RPDDUDOVMHHHQ
0DDU GLH XLWNHULQJ NULMJ MH DOOHHQ RS YRRUZDDUGH GDW MH EOLMIW bijkomende  uitkering  hebt.



De  werkgever  zet  je  op  economische  
werkloosheid  voor  de  uren  zonder  werk

VOORBEELD

-H RQWYDQJW QX HHQ ZHUNORRVKHLGVXLWNHULQJ (Q MH ZHUNJHYHU EHWDDOW
je   per   dag   ook   nog   2   euro,   een   gedeeltelijke   compensatie   van   je  
loonverlies.
De   economische   werkloosheid   is   wel   geen   systeem   om   toevallige  
SUREOHPHQ PHW DIZH]LJH NODQWHQ RS WH ORVVHQ +HW LV EHGRHOG RP
NRUWHSHULRGHVPHWPLQGHUZHUNRSWHYDQJHQ2PGDWNODQWHQGH¿QLWLHI
stoppen  bijvoorbeeld.  Maar  niet  omdat  klanten  het  huis  uit  zijn  en  geen  
VOHXWHOKHEEHQDFKWHUJHODWHQRIRPGDW]H]LHNLQKXQEHGOLJJHQHQ
geen  poetsvrouw  willen  zien.

Goed  opletten
(ONH GDJ HFRQRPLVFKH ZHUNORRVKHLG EHWHNHQW QDWXXUOLMN LQNRPHQV
verlies.
0DDU HU ]LMQ QRJ DQGHUH QDUH JHYROJHQ (FRQRPLVFKH ZHUNORRVKHLG
wordt   bijvoorbeeld   niet   gelijkgesteld   met   werkdagen   door   de  
YDNDQWLHNDVGH5-9(QGXVNULMJMHPLQGHUYDNDQWLHJHOG:HUNQHPHUV
ZRUGHQRSGLHPDQLHUWZHHNHHUJHVWUDIW'DWSUREOHHPZLOOHQZHRRN
dringend  aanpakken.
VOORBEELD

De  werkgever  voert    
een  variabel  uurrooster  in

dat   iedereen   voortdurend   naar   het   kantoor   moet  
lopen   om   zijn   werktijden   te   kennen.   Werkgevers  
moeten   werknemers   individueel,   en   op   tijd,   op   de  
hoogte  brengen  van  nieuwe  uurroosters.

De  wet  staat  een  variabel  uurrooster  toe.  Over  een  periode  
van  3  maanden  moet  men  dan  het  gemiddelde  presteren  van  
de  uren  die  in  het  contract  staan.  Je  hebt  bijvoorbeeld  een  
contract  van  18  uur  per  week.  De  ene  week  werk  je  drie  uur  
minder,  de  andere  week  drie  uur  meer.  Maar  op  drie  maand  
tijd  moet  er  gemiddeld  18  uur  per  week  gewerkt  worden.  

 -HKHEWELMHONHJHEUXLNHOLMNHEHWDDOSHULRGHUHFKWRS
GHEHWDOLQJYDQGHDIJHVSURNHQXUHQLQKHWFRQWUDFW
1HHPGDWMHZHNHOLMNVRIWZHHZHNHOLMNVZRUGWEHWDDOG
je   moet   minstens   de   contractuele   uren   ontvangen,  
ook  al  heb  je  een  week  minder  gewerkt.

Dat  kan,  maar  er  zijn  drie  strikte  voorwaarden.

Goed  opletten

 (ONXXUURRVWHUPRHWYRRUDIJDDQGZRUGHQRSJHQRPHQ
in  het  Arbeidsreglement.  

Als  je  aan  het  einde  van  die  3  maanden  minder  uren  hebt  
gepresteerd,  moet  je  toch  betaald  worden  voor  de  uren  die  
in  het  contract  vastliggen.

 'H ZHUNJHYHU PRHW GH GDJHOLMNVH XXUURRVWHUV WHQ
minste  5  werkdagen  op  voorhand  bekendmaken.  Hij  
moet  een  individueel,  gedateerd  bericht  aanplakken  
in  de  lokalen  van  de  onderneming,  op  de  plaats  waar  
het  arbeidsreglement  hangt.
   Dat  kan  natuurlijk  niet  goed  werken.  Het  veronderstelt  

Als   je   aan   het   einde   van   die   3   maanden   meer   uren   hebt  
gepresteerd,  moet  je  daar  extra  voor  betaald  worden.  ’t  Zou  
er  nog  aan  mankeren.


