Programma opleiding ‘Zo past u sociaal recht toe!’

Sluiten van de arbeidsovereenkomst

•

Precontractuele fase.
o

•

Vacature, sollicitatiegesprek, taalgebruik in
de arbeidsrelatie, medische onderzoeken.

Contractuele fase.
o

Wat is een arbeidsovereenkomst?
▪
▪

Dag 1

▪

o

Indeling volgens aard: bediende,
arbeider, student.
Scholingsbeding,
concurrentiebeding.
Indeling volgens duur: bepaalde
duur, onbepaalde duur,
vervangingsovereenkomst.

Uitzendarbeid.

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

•
•
•

Verplichtingen als werkgever: Dimona,
arbeidsreglement, policy.
De loonlijn, RSZ en bedrijfsvoorheffing.
Andere looncomponenten: sociaal abonnement,
bedrijfswagen, kostenvergoeding, loonbeslag,
maaltijdcheques, eco-cheques, loonbeslag,
bijzondere bijdrage sociale zekerheid,
eindejaarspremie.
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Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
•
•
•

•

Arbeidsduur: toepassingsgebied, grenzen, inhaalrust
en overuren.
Zon- en feestdagen.
Deeltijdse arbeid: formaliteiten, mogelijke
arbeidsregimes, loon, grenzen, bijkomende
uren/overuren, sociale inspectie.
Onvrijwillig deeltijdse werknemer.

Dag 2
Schorsing van de arbeidsovereenkomst.

•
•
•

Klein verlet, dwingende reden, toegestane
afwezigheden.
Tijdelijke werkloosheid arbeiders en economische
werkloosheid bedienden.
Educatief verlof.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

•

Vakantie.
o
o

Dag 3

o
o
o
•
•
•
•

Berekening vakantiedagen van voltijdse en
deeltijdse werknemers.
Jeugdvakantie, seniorvakantie, aanvullende
vakantie.
Vakantiegeld van voltijdse en deeltijdse
werknemers.
Opmaken en verrekenen van vakantieattesten bij wijziging van werkgever.
Opname van vakantie.

Onvolledige arbeidsdag.
Ziekte en ongeval.
Gedeeltelijke werkhervatting.
Arbeidsongeval en beroepsziekte.
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Schorsing van de arbeidsovereenkomst
•

Tijdskrediet.
o
o
o

Dag 4

o

•

Algemeen stelsel: niet-gemotiveerd,
gemotiveerd, landingsbanen.
Themaverloven: Ouderschapsverlof,
medische bijstand, palliatief verlof.
Onderbrekingsuitkeringen en Vlaamse
aanmoedigingspremies.
Aanvraag, gelijkstellingen, 5% drempel,
uitstel, intrekking.

Afwezigheden voor vaders en moeders.
o

Zwangerschapsonderzoeken,
vaderschapsverlof, profylactisch verlof,
moederschapsrust, borstvoedingspauzes.

•
•

Afwezigheden voor adoptie- en onthaalouders.
Samenloop van afwezigheden.

•

Einde van de arbeidsovereenkomst.
o
o
o

Dag 5
•
•
•
•

Overmacht.
Ontslag: opzegging, verbreking,
dringende reden.
Ontslaguitkering.

Afleveren van documenten.
Betalen van vergoedingen.
Ontslagbescherming.
De leeftijd van de werknemer.
o
o
o

Outplacement.
Werkloosheid met bedrijfstoeslag (WBT).
Rustpensioen.
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