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I. ALGEMEEN
  
A. Grondwet
  
Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 (B.S. 17.II.1994) (Uittreksel: art. 10-11bis,
22-23, 27 en 129)
  
B. Gelijke behandeling
  
1. Koninklijk besluit van 8 februari 1979 tot vaststelling van de gevallen waarin melding kan
worden gemaakt van het geslacht in de toegangsvoorwaarden van een betrekking of een beroepsactiviteit (B.S. 16.II.1979)
  
2. a. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (B.S. 30.V.2007,
ed. 2, add. B.S. 5.VI.2007) (Uittreksel: art. 1-32 en 52)
  
b. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S.
30.V.2007, ed. 2, add. B.S. 5.VI.2007)
  
•
Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
(B.S. 8.VIII.1981), laatst gewijzigd bij W. 17 augustus 2013 (B.S. 5.III.2014)
  
•
Decreet (Vlaamse Gemeenschap) van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de
arbeidsmarkt (B.S. 26.VII.2002), laatst gewijzigd bij Decr. Vl. Parl. 10 december 2010 (B.S.
29.XII.2010, ed. 2, err. B.S. 20.I.2011, ed. 2)
  
•
Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (B.S. 31.XII.2002, ed. 4), laatst gewijzigd bij W. 4 mei 2020 (B.S. 18.V.2020,
ed. 1)
  
•
Koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende de reorganisatie van de Raad van de gelijke
kansen voor mannen en vrouwen (B.S. 5.VI.2003, ed. 2), laatst gewijzigd bij K.B. 19 januari
2010 (B.S. 2.II.2010, ed. 2)
  
•
Decreet (Waals Gewest) van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie [...] (B.S. 19.XII.2008, ed. 2), laatst gewijzigd bij Decr. 2 mei 2019 (B.S. 14.VIII.2019)
(Opschrift gewijzigd bij art. 1 Decr. 19 maart 2009 (B.S. 10.IV.2009, ed. 2))
  
•
Decreet (Franse Gemeenschap) van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie (B.S. 13.I.2009, ed. 2), laatst gewijzigd bij Decr. 13 november
2015 (B.S. 8.XII.2015)
  
•
Koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve
acties (B.S. 1.III.2019)
  
C. Taalgebruik
  
1. Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.S.
2.VIII.1966) (Uittreksel: art. 52 en 59)
  
2. Decreet (Vlaamse Gemeenschap) van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen
voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers alsmede van de door de
wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (B.S.
6.IX.1973)
  
3. Decreet (Franse Gemeenschap) van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid
van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun
personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen gelegd door de wet en de reglementen (B.S. 27.VIII.1982)
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II. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN
  
A. Arbeidsovereenkomsten
  
a. Algemeen
  
1. a. Koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon
van de werklieden, [de dienstboden], de bedienden en de werknemers aangeworven voor de
dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
(B.S. 11.IX.1963)
  
b. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 45 van 19 december 1989 houdende invoering van een verlof om dwingende redenen, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
6 maart 1990 (B.S. 21.III.1990)
  
 	
c. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van
een recht op ouderschapsverlof, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 29 oktober 1997
(B.S. 7.XI.1997)
  
Zie ook V.D. Arbeidstijd en beschikbaarheid - Loopbaanonderbreking
  
2. a. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22.VIII.1978, err. B.S.
30.VIII.1978)
  
 	
b. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22.VIII.1978, err. B.S.
30.VIII.1978) (Uittreksel: Ontslagbepalingen van toepassing voor 1 januari 2014)
  
 	
c. Programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 28.XII.2006, ed. 3) (Uittreksel: Titel XIII Aard van de arbeidsrelaties, art. 328-343)
  
 	
d. Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (B.S. 31.XII.2013, ed. 3) (Uittreksel: art. 67-73, 92 en 110-113)
  
 	
e. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende
de motivering van het ontslag, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 9 maart 2014 (B.S.
20.III.2014, ed. 2)
  
3. Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot bepaling van de ondernemingen in moeilijkheden
of die uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kennen, bedoeld in artikel 39bis
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 19.X.1985, err. B.S.
13.XI.1985)
  
4. Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.VII.1999, ed. 3)
  
5. Wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis
(B.S. 25.VI.2009, ed. 2) (Uittreksel: Titel II - Tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het
arbeidsvolume, art. 14-28)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 22 van 26 juni 1975 betreffende het onthaal en
de aanpassing van de werknemers in de onderneming, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
9 september 1975 (B.S. 10.X.1975)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borgtocht, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 2 mei 1986 (B.S. 3.VI.1986)
  
•
Koninklijk besluit van 18 februari 1994 tot omschrijving van de aard van het slechte weder
dat het werk onmogelijk maakt (B.S. 26.II.1994), laatst gewijzigd bij K.B. 3 mei 1999 (II) (B.S.
23.VI.1999)
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Koninklijk besluit van 17 juni 1994 tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om
toestemming te verlenen voor het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 10bis, § 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en tot vaststelling van de procedure met het oog op het bekomen van deze
toestemming (B.S. 25.VI.1994, err. B.S. 13.IX.1994)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 71 van 10 februari 1999 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van
het overlijden van overgrootouders en achterkleinkinderen, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 23 april 1999 (B.S. 12.V.1999)
Wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst (B.S. 20.IV.1999) (Uittreksel:
art. 1-21 en 32), laatst gewijzigd bij W. 26 maart 2018 (B.S. 30.III.2018, ed. 2)
Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters
(B.S. 3.VIII.2001)
Wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (B.S. 26.VI.2002, ed. 2), laatst gewijzigd bij
W. 10 mei 2007 (B.S. 30.V.2007, ed. 2)
Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende het behoud van het normaal loon ten
laste van de werkgever gedurende de eerste drie dagen van het adoptieverlof (B.S. 18.X.2004)

  
b. Werklieden
  
1. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 12bis van 26 februari 1979 tot aanpassing
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van
een gewaarborgd maandloon aan de werklieden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge
ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedeeltelijk algemeen verbindend verklaard (art. 1-13)
bij K.B. 23 maart 1979 (B.S. 24.IV.1979)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 75 van 20 december 1999 betreffende de opzeggingstermijnen van de werklieden, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10 februari 2000
(B.S. 26.II.2000)
  
•
Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst (B.S. 14.III.1900), laatst gewijzigd bij W.
3 juli 1978 (B.S. 22.VIII.1978)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 53 van 23 februari 1993 betreffende de tijdelijke werkloosheid, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 2 april 1993 (B.S. 29.IV.1993)
  
c. Bedienden
  
1. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 1bis van 21 december 1978 tot aanpassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1970 betreffende het afwijkingsbeding
van niet-mededinging aan de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 6 maart 1979 (B.S. 7.IV.1979)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 13bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een
gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge
ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte, aan de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedeeltelijk algemeen verbindend verklaard (art. 1-13)
bij K.B. 23 maart 1979 (B.S. 24.IV.1979)
d. Studenten
  
Koninklijk besluit van 14 juli 1995 [waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
worden gesloten] (B.S. 8.VIII.1995)
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e. Deeltijdse arbeid
  
1. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige
bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 21 september 1981 (B.S. 6.X.1981, err. B.S. 4.XII.1981)
  
2. Programmawet van 22 december 1989 (B.S. 30.XII.1989, err. B.S. 4.IV.1990) (Uittreksel:
Titel II, Hoofdstuk IV - Bepalingen betreffende deeltijdse arbeid, art. 152-178)
  
3. Koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 30.XII.1992)
  
•
Koninklijk besluit van 8 maart 1990 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet
van 22 december 1989 die betrekking hebben op het toezicht op de afwijkingen van het normale
werkrooster van de deeltijdse werknemers (B.S. 16.III.1990), laatst gewijzigd bij K.B. 22 juni
2017 (B.S. 30.VI.2017)
  
•
Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 30.VI.1992) (Uittreksel:
Titel IV, Hoofdstuk II - Invoering van een hoofdelijke werkgeversbijdrage voor de tewerkstelling van onvrijwillig deeltijdse werknemers)
  
•
Wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdswerkers (B.S. 13.III.2002, ed. 3, err. B.S. 3.IV.2002), laatst gewijzigd bij W. 10 mei 2007 (B.S.
30.V.2007, ed. 2)
  
f. Sportbeoefenaars
  
1. a. Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefe		 naars (B.S. 9.III.1978)
  
 	
b. Koninklijk besluit van 13 juli 2004 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (B.S. 3.VIII.2004, ed. 1)
  
•
Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (B.S. 12.IX.1996), laatst gewijzigd bij Decr. Vl. P. 21 november 2008 (B.S. 18.XII.2008)
  
•
Koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan (B.S. 2.VIII.2001), laatst gewijzigd bij K.B. 25 mei 2018 (B.S.
6.VI.2018)
  
g. Telewerk
  
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 13 juni 2006 (B.S. 5.IX.2006, ed. 1)
  
h. Vrijwilligerswerk
  
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S. 29.VIII.2005, ed. 1)
  
i. Flexi-jobs
  
Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S.
26.XI.2015) (Uittreksel: Flexi-jobs: art. 1-12 en 36-38)
B. Opleiding en vorming
  
a. Startbaanovereenkomst
  
1. Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (B.S. 27.I.2000, ed. 2)
(Uittreksel: Titel II, Hoofdstuk VIII - Startbaanovereenkomst, art. 23-57)
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Koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen […] [32, § 2, eerste lid],
33, § 2, derde lid, 34, […] 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, […] 46, eerste lid, 47,
§ 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (B.S. 31.III.2000, err. B.S. 1.IV.2000), laatst gewijzigd bij K.B. 3 november 2019 (B.S.
12.XI.2019) (Opschrift gewijzigd bij art. 5 K.B. 21 januari 2004 (B.S. 3.II.2004))
Koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen [26, 27, eerste lid, 2°,]
30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, [40bis, tweede lid,] 41, 43, tweede lid, en 47, § 1,
vijfde lid, […] van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (B.S.
31.III.2000, err. B.S. 4.V.2000), laatst gewijzigd bij K.B. 3 november 2019 (B.S. 12.XI.2019)
(Opschrift gewijzigd bij art. 45 K.B. 16 mei 2003 (B.S. 6.VI.2003, ed. 2) en bij art. 13 K.B.
1 januari 2004 (B.S. 3.II.2004))

  
b. Leerovereenkomst

  
•

  

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door [werknemers] in
loondienst (B.S. 31.VIII.1983) (Opschrift gewijzigd bij art. 1 W. 24 juli 1987 (B.S. 28.VIII.1987,
err. B.S. 11.III.1989)) (Opheven voor het Vlaams Gewest bij art. 64 Decr. Vl. Parl. 10 juni 2016,
B.S. 17.VIII.2016, inw. 1 september 2016)

265

Koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de
wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 5.IX.1998), laatst gewijzigd bij K.B. 5 maart 2006 (B.S. 10.VII.2006)
Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
(B.S. 17.VIII.2016)

  
c. Sociale promotie
  
•
Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie (B.S.
17.VII.1963), laatst gewijzigd bij Decr. W. Parl. 28 februari 2019 (B.S. 9.IV.2019)
  
•
Koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de voorwaarden van toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de werknemers die met goed gevolg, in een inrichting van de
Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting, een volledige tot het avond- of zondagonderwijs behorende cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen (B.S. 29.VII.1964), laatst gewijzigd bij K.B. 9 juli 1969 (B.S. 15.VIII.1969)
  
•
Koninklijk besluit van 28 december 1973 waarbij aan de werknemers die cursussen volgen
teneinde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor
sociale promotie wordt toegekend (B.S. 12.II.1974), laatst gewijzigd bij B. Vl. Reg. 30 januari
2004 (B.S. 4.III.2004)
  
d. Educatief verlof
  
1. Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S. 24.I.1985, err. B.S.
24.IV.1990) (Uittreksel: Hoofdstuk IV, Afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in
het kader van de voortdurende vorming van de werknemers, art. 107ter-144)
  
2. Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 15.IX.2001, err. B.S. 9.X.2001, ed. 2) (Uittreksel: Hoofdstuk VIII - Activiteiten van
vorming, begeleiding of mentorschap, uitgevoerd door de oudere werknemers, ten voordele van
de nieuwe werknemers, art. 36 en Hoofdstuk X - Inwerkingtreding, art. 39, 5°)
  
3. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.XII.2005, ed. 2) (Uittreksel:
Titel IV, Hoofdstuk IV - Verhoging van opleidingsinspanningen, art. 30, Hoofdstuk XVIII Uitzonderingen op het toepassingsgebied van Titel IV, art. 70 en Hoofdstuk XIX - Inwerkingtreding, art. 71)
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Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald
educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk
IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S. 10.VIII.1985),
laatst gewijzigd bij K.B. 15 maart 2020 (B.S. 26.III.2020, ed. 1)

  
C. Werkbaar werk
  
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (B.S. 15.III.2017) (Uittreksel:
art. 9-28, 33-49 en 80)
  
III. ARBEIDSVOORZIENING
  
A. Tewerkstellingsbeleid
  
1. a. Wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (B.S. 31.I.1989)
  
 	
b. Koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989
tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (B.S. 31.XII.1993, ed. 2, bekrachtigd bij
W. 30 maart 1994, art. 90, B.S. 31.III.1994) (Uittreksel: Titel IV - Bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid, art. 23-41)
  
2. Wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling (B.S.
22.IV.1995) (Uittreksel: Titel I - Tewerkstellingsakkoorden, art. 1-9 en Titel III - Specifieke
tewerkstellingsmaatregelen, art. 14-17 en 19-24)
  
3. Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (B.S. 30.XII.1995, ed. 3) (Uittreksel: Hoofdstuk IV, Afdeling 2 - Efficiëntere
aanwending van 0,05 % voor de risicogroepen, art. 28-31)
  
4. Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen (B.S. 1.VIII.1996) (Uittreksel: art. 1, 2-17, 22 en 29-36)
  
5. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.XII.2005, ed. 2) (Uittreksel:
Titel V, Hoofdstuk III - Tewerkstelling van jongeren in de social profitsector, art. 79-87)
  
•
Koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S. 13.II.1997),
laatst gewijzigd bij W. 28 december 2011 (B.S. 30.XII.2011, ed. 4)
  
•
Wet van 10 juli 1998 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet
meegerekend worden voor de berekening van de loonkostenontwikkeling (B.S. 19.VIII.1998)
  
•
Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen (B.S. 1.IV.1999) (Uittreksel: art. 35-40, 50-54, 59-67 en 126, 1°
en 6°), laatst gewijzigd bij W. 25 december 2017 (B.S. 29.XII.2017, ed. 1)
  
•
Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsherverdelende bijdrageverminderingen en compenserende aanwervingen voorzien in het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de
invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering in toepassing van artikel 7, § 2,
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (B.S. 6.X.1999)
  
•
Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 15.IX.2001, err. B.S. 9.X.2001, ed. 2) (Uittreksel: art. 1-9, 10 en 39, 1°), laatst
gewijzigd bij Progr. W. 22 december 2003 (B.S. 31.XII.2003, ed. 1)
  
•
Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering
van de tewerkstelling in de non-profitsector (B.S. 22.VIII.2002, ed. 2), laatst gewijzigd bij K.B.
19 september 2019 (B.S. 3.X.2019, ed. 2)
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Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de
maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend
uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 12.VI.2007), laatst gewijzigd bij K.B. 22 juni 2017 (B.S. 30.VI.2017) en opgeheven voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij B. Br. H. Reg. 14 september 2017 (B.S. 21.IX.2017, ed. 2)

  
B. Arbeidsmarkt
  
a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
  
Voor de gecoördineerde versies van deze teksten, zie:
- voor het Vlaams Gewest: www.codex.vlaanderen.be
- voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
- voor het Waals Gewest/de Franse Gemeenschap/de Duitstalige Gemeenschap: http://wallex.
wallonie.be/
  
Vlaams Gewest
  
•
Decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid (B.S. 30.VI.2003), laatst gewijzigd
bij Decr. Vl. Parl. 21 november 2008 (B.S. 15.I.2009, ed. 2)
  
•
Decreet van 30 april 2004 houdende het Handvest van de werkzoekende (B.S. 13.VII.2004,
ed. 2), laatst gewijzigd bij Decr. Vl. Parl. 7 december 2018 (B.S. 19.XII.2018)
  
•
Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (B.S.
7.VI.2004, ed. 1), laatst gewijzigd bij Decr. Vl. Parl. 19 juni 2020 (B.S. 8.VII.2020)
  
•
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (B.S. 23.IX.2009), laatst gewijzigd bij B.Vl.Reg. 17 juli 2020
(B.S. 24.VII.2020, ed. 2)
  
•
Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling (B.S. 29.XII.2010,
ed. 2, err. B.S. 20.I.2011, ed. 2), laatst gewijzigd bij Decr. 29 maart 2019 (B.S. 25.IV.2019)
  
•
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling (B.S. 29.XII.2010, ed. 2, err. B.S. 20.I.2011, ed. 2), laatst
gewijzigd bij B.Vl.Reg. 7 juni 2019 (B.S. 17.VII.2019)
  
•
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, par. 1, 2°, e),
van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S.
15.IV.2011), laatst gewijzigd bij B.Vl.Reg. 24 mei 2019 (B.S. 26.VIII.2019)
  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  
•
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1991 houdende oprichting
van een outplacementdienst bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(B.S. 30.VIII.1991)
  
•
Ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (B.S. 13.IV.2001, err. B.S. 10.X.2007), laatst gewijzigd
bij Ord. 14 juni 2018 (B.S. 20.VI.2018, ed. 2)
  
•
Ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 10.VIII.2011, ed. 1), laatst gewijzigd bij Ord.Br. 9 juli
2015 (B.S. 2.IX.2015)
  
•
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de uitvoering
van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 1.X.2012, ed. 2), laatst gewijzigd bij B.Br.Reg. 11 juni
2020 (B.S. 17.VI.2020, ed. 1)
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Ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden (B.S. 23.III.2016,
ed. 2), laatst gewijzigd bij Ord. 14 juni 2018 (B.S. 20.VI.2018, ed. 2)

  
Waals Gewest/Franse Gemeenschap/Duitstalige Gemeenschap
  
•
Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 juni 1991 houdende regeling van de terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers door de [Waalse dienst voor
beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling] (B.S. 17.IX.1991), laatst gewijzigd bij Decr.W.
6 mei 1999 (B.S. 8.VII.1999, ed. 1) (Opschrift gewijzigd bij art. 60 Decr.W. 6 mei 1999 (B.S.
8.VII.1999, ed. 1))
  
•
Decreet (Franse Gemeenschap) van 3 juli 1991 betreffende de voortgezette opleiding voor de
middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen (B.S. 19.IX.1991), laatst gewijzigd bij
Decr. 13 juli 2016 (B.S. 4.VIII.2016)
  
•
Decreet (Duitstalige Gemeenschap) van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de
voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's (B.S. 20.II.1991), laatst gewijzigd bij
Decr. 22 juni 2020 (B.S. 10.IX.2020)
  
•
Decreet (Waalse Gewest) van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) (B.S.
8.VII.1999, ed. 1), laatst gewijzigd bij Decr. 17 maart 2016 (B.S. 29.III.2016)
  
•
Decreet (Waalse Gewest) van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de
arbeidsbemiddelingsbureaus (B.S. 5.V.2009), laatst gewijzigd bij Decr. 28 februari 2019 (B.S.
3.V.2019)
  
b. Uitzendarbeid
  
1. a. Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (B.S. 20.VIII.1987)
  
 	
b. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 26 januari 2014 (B.S.
10.II.2014, ed. 2)
  
2. Wet van 5 maart 2002 [betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval
van detachering van werknemers in België en de naleving ervan] (B.S. 13.III.2002, ed. 3) (Opschrift vervangen bij art. 5 W. 11 december 2016 (B.S. 20.XII.2016, ed. 2))
  
c. Niet-commerciële sector
  
Koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering
van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector (B.S. 26.III.1982, err. B.S. 5.V.1982)
  
•
Koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot uitvoering van de artikelen 13, derde lid, en 16 van
het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering
van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector (B.S. 20.XI.1986)
  
•
Koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 25 van
24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de
niet-commerciële sector (B.S. 20.XI.1986)
  
•
Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (B.S. 30.XII.1995, ed. 3) (Uittreksel: Hoofdstuk V - Ontwikkeling van nieuwe
arbeidsmarkten, art. 35-38), laatst gewijzigd bij K.B. 30 november 2001 (B.S. 29.I.2002, ed. 2)
  
•
Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (B.S.
31.VIII.2000) (Uittreksel: Titel X, Hoofdstuk XI - Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers met het oog op hun herinschakeling op de arbeidsmarkt en tot organisatie van
een invoeginterim, art. 186-195/1), laatst gewijzigd bij W. 12 juni 2020 (B.S. 18.VI.2020)
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d. Buitenlandse werknemers
  
1. Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (B.S.
21.V.1999)
  
2. Wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een
specifieke verblijfssituatie bevinden (B.S. 8.VI.2018)
  
3. Koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden (B.S. 17.IX.2018, ed. 2)
  
4. Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (B.S. 21.XII.2018)
  
•
Koninklijk besluit van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de
tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers (B.S. 14.X.2009)
  
•
Koninklijk besluit van 18 augustus 2020 tot uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende
de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen
(B.S. 14.IX.2020)
  
e. Buurtdiensten en -banen
  
1. Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (B.S. 11.VIII.2001, ed. 2)
  
2. Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (B.S. 22.XII.2001,
ed. 1)
  
•
Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (B.S.
11.VII.2007), laatst gewijzigd bij B. Br. H. Reg. 18 juni 2020 (B.S. 24.VI.2020)
  
C. Werving, selectie en outplacement
  
1. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gedeeltelijk algemeen verbindend verklaard (art. 1-6 en 19)
bij K.B. 11 juli 1984 (B.S. 28.VII.1984)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10 april 1992 (B.S. 1.V.1992)
  
3. Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 15.IX.2001, err. B.S. 9.X.2001, ed. 2) (Uittreksel: Hoofdstuk V - Outplacement,
art. 11/1-18/4 en Hoofdstuk X - Inwerkingtreding, art. 39)
  
4. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende [...] outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 20 september 2002 (B.S. 5.X.2002) (Opschrift gewijzigd bij art. 1 C.A.O.
(N.A.R.) nr. 82bis – 17 juli 2007, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 3 oktober 2007 (B.S.
21.XI.2007, ed. 1))
  
IV. LOON EN KOSTEN
  
A. Loon
  
1. Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 (B.S. 3.IX.1807) (Uittreksel: Algemene voorrechten op roerende goederen)
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a. Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (B.S.
30.IV.1965)

489

b. Koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling
van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bankof de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven (B.S.
21.III.1986)

513

Gerechtelijk Wetboek (W. 10 oktober 1967, B.S. 31.X.1967) (Uittreksel: art. 1408-1412quinquies)

515

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 43 van 2 mei 1988 [betreffende de waarborg
van een gemiddeld minimummaandinkomen], algemeen verbindend verklaard bij K.B. 29 juli
1988 (B.S. 29.VIII.1988)

527

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10.II.2008
(B.S. 21.II.2008)

533

Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 20072008 (B.S. 31.XII.2007, ed. 4, err. B.S. 26.II.2008) (Uittreksel: Hoofdstuk II - Niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen, art. 2-12 en 20)

551

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, algemeen verbindend verklaard bij K.B.
9 december 1975 (B.S. 25.XII.1975), laatst gewijzigd bij C.A.O. (N.A.R.) nr. 25bis – 19 december 2001, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 4 februari 2002 (B.S. 12.III.2002, ed. 2)
Koninklijk besluit nr. 180 van 30 december 1982 houdende bepaalde maatregelen inzake
loonmatiging (B.S. 18.I.1983) (Uittreksel: art. 4), laatst gewijzigd bij W. 1 augustus 1985 (B.S.
6.VIII.1985)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 17 december 1991 (B.S. 10.I.1992), laatst gewijzigd bij C.A.O.
(N.A.R.) nr. 50ter – 26 mei 2015, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10 augustus 2015
(B.S. 24.VIII.2015)
Koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (B.S. 31.XII.1993) (Uittreksel: Titel I - Matiging van
lonen en wedden, art. 1-7), laatst gewijzigd bij Progr. W. 10 augustus 2015 (B.S. 18.VIII.2015,
ed. 2)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 69 van 17 juli 1998 tot vaststelling van de
regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 8 oktober 1998 (B.S. 27.X.1998)
Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen (B.S. 1.IV.1999) (Uittreksel: Hoofdstuk II, Afdeling 7 - Aandelen
met décote stock options, art. 41-49 en Hoofdstuk IV - Inwerkingtreding, art. 126, 1° en 5°),
laatst gewijzigd bij W. 18 april 2017 (B.S. 28.IV.2017, ed. 2)
Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.XII.2005, ed. 2) (Uittreksel:
Titel IV, Hoofdstuk II - De experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's voor nieuwe
intreders in ondernemingen, art. 20-27, Hoofdstuk XVIII - Uitzonderingen op het toepassingsgebied van Titel IV, art. 70 en Hoofdstuk XIX - Inwerkingtreding, art. 71), laatst gewijzigd bij
W. 6 juni 2010 (B.S. 1.VII.2010, ed. 1)
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Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 juni 2009 (B.S. 13.VII.2009), laatst gewijzigd bij C.A.O. nr. 98/6 - 16 juli 2019, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 17 augustus 2019
(B.S. 10.IX.2019)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 99 van 20 februari 2009 betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 van 15 oktober 1975 betreffende het bezoldigingspeil van de mindervaliden die in een normaal arbeidsregime zijn tewerkgesteld, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 28 juni 2009 (B.S. 13.VII.2009)

  
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst
  
Wet van 22 mei 2001 [betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst
van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers] (B.S.
9.VI.2001) (Uittreksel: art. 1-21, 32-37 en 40-42)
  
•
Koninklijk besluit van 19 maart 2002 [tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet
van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen
en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers] (B.S. 30.III.2002, ed. 1) (Opschrift
vervangen bij art. 2 K.B. 1 maart 2019 (B.S. 19.III.2019))
  
C. Vervoerskosten
  
•
Wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen
voor werklieden en bedienden (B.S. 31.VII.1962)
  
•
Koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling
van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (B.S.
31.VII.1962), laatst gewijzigd bij K.B. 11 februari 2013 (B.S. 27.II.2013, ed. 2)
  
•
Programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.IV.2003) (Uittreksel: Titel VII, Hoofdstuk XI - Verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats, art. 161-170), laatst gewijzigd bij W. 6 mei 2009 (B.S. 19.V.2009)
  
•
Koninklijk besluit van 16 mei 2003 [houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van titel VII
van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woonwerkverplaatsingen van werknemers] (B.S. 5.VI.2003, ed. 1), laatst gewijzigd bij K.B. 26 juni
2020 (B.S. 15.VII.2020) (Opschrift vervangen bij art. 1 K.B. 26 juni 2020 (B.S. 15.VII.2020))
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van
de werknemers, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 april 2019 (B.S. 8.V.2019), laatst
gewijzigd bij C.A.O. nr. 19/10 - 28 mei 2019, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 17 augustus 2019 (B.S. 4.IX.2019)
V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID
  
A. Arbeidswet
  
1. Koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanduiding van de met een leidende functie of
vertrouwenspost beklede personen in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven voor de
toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur (B.S. 12.II.1965)
  
2. Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes
van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste
week na de bevalling (B.S. 7.XI.1991)
  
3. a. Arbeidswet van 16 maart 1971 (B.S. 30.III.1971)
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b. 		Koninklijk besluit van 18 januari 1984 [betreffende de informatie van de werknemers
over de staat van hun prestaties wanneer hun arbeidsstelsel georganiseerd is overeenkomstig
de artikelen 20, § 2, 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971] (B.S. 18.II.1984)

601

a. Wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (B.S. 12.VI.1987)

603

b. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 18 juni 1987 (B.S. 26.VI.1987)

607

a. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van
arbeid met nachtprestaties, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10 mei 1990 (B.S.
13.VI.1990)

611

b. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 49 van 21 mei 1991 betreffende de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met
nachtprestaties, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 4 juli 1991 (B.S. 28.VIII.1991)
  
c. 		Wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid (B.S. 8.IV.1997) (Uittreksel: Hoofdstuk IV - Overgangs- en slotbepalingen, art. 9-12)
  
d.		
Koninklijk besluit van 16 april 1998 tot uitvoering van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid (B.S. 24.IV.1998)

617
619
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Koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens
van de duur van de prestaties der werknemers (B.S. 30.VI.1990)

623

Koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds
tewerkgestelde werknemers met overwerk (B.S. 30.VI.1990)

625

Koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid (B.S. 9.IV.1993)

627

Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof
in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder (B.S. 9.XI.1994, err. B.S.
15.XII.1994)

631

  
10. Wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van
het leven (B.S. 15.IX.2001) (Uittreksel: Hoofdstuk II - Algemene arbeidsduurvermindering tot
38 uren per week, art. 2-4, Hoofdstuk III - Collectieve arbeidsduurvermindering, art. 5-13 en
Hoofdstuk VII - Inwerkingtreding, art. 36)
  
11. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 80 van 27 november 2001 tot invoering van
een recht op borstvoedingspauzes, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 21 januari 2002
(B.S. 12.II.2002)

12. Programmawet van 25 december 2017 (B.S. 29.XII.2017, ed. 1) (Uittreksel: art. 56-65, ecommerce)
  
•
Wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken (B.S. 7.V.1960), laatst gewijzigd bij W. 6 juni 2010 (B.S. 1.VII.2010, ed. 1)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 29 van 29 november 1976 betreffende het verrichten van overuren, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 januari 1977 (B.S. 8.III.1977)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 76 van 18 juli 2000 tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 17 september 2000 (B.S. 27.IX.2000)
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Wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen (B.S.
22.XII.2010, ed. 1, err. B.S. 12.I.2011)

  
B. Feestdagen
  
1. Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (B.S. 31.I.1974)
  
2. Koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van
de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (B.S. 24.IV.1974)
  
C. Jaarlijkse vakantie
  
1. Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie [van de werknemers] (B.S. 6.IV.1967, err. B.S.
11.VIII.1967)
  
2. Gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (B.S. 30.IX.1971, err. B.S. 25.XII.1971)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 20 van 29 januari 1976 betreffende de toekenning van een dubbel vakantiegeld voor een gedeelte van de vierde vakantieweek, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 10 mei 1976 (B.S. 5.VI.1976), laatst gewijzigd bij C.A.O. (N.A.R.)
nr. 20quinquies – 6 december 1983, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 3 februari 1984
(B.S. 22.II.1984)
  
•
Koninklijk besluit van 9 januari 1995 [tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [...] van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen
worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers]
(B.S. 16.III.1995), laatst gewijzigd bij K.B. 7 juni 2018 (B.S. 21.VI.2018) (Opschrift vervangen
bij art. 12 K.B. 22 juni 2004 (B.S. 2.VII.2004, ed. 2), inw. 1 januari 2003 en gewijzigd bij art. 1
K.B. 22 december 2005 (B.S. 31.I.2006), inw. 1 januari 2003)
  
D. Loopbaanonderbreking
  
1. Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (B.S. 24.I.1985, err. B.S.
24.IV.1990) (Uittreksel: Hoofdstuk IV, afdeling 5 - Onderbreking van beroepsloopbaan, art. 99107bis)
  
2. Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (B.S. 12.I.1991)
  
3. Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in
het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan (B.S. 7.XI.1997)
  
Zie ook II.A.a. Individuele arbeidsverhoudingen - Arbeidsovereenkomsten - algemeen
  
4. Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking
voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (B.S. 8.IX.1998)
  
5. Koninklijk besluit van 25 november 1998 betreffende het recht op deeltijdse arbeid nadat een
einde is gekomen aan de vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van de wetgeving
op de loopbaanonderbreking (B.S. 23.XII.1998)
  
6. Koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van
10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (B.S. 18.XII.2001, ed. 2)
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Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een
stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 augustus 2012 (B.S. 31.VIII.2012, ed. 3)

733

Koninklijk besluit van 10 april 2014 houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof
en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde
werknemers (B.S. 23.IV.2014)

755

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een
halftijdse betrekking, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 januari 2002 (B.S. 16.II.2002,
ed. 1, err. B.S. 5.III.2002)
Ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van
het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen (B.S. 15.I.1992), laatst gewijzigd bij M.B. 12 maart 2009 (B.S. 22.IV.2009, ed. 2)

  
E. Politiek verlof
  
Wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat
(B.S. 24.VIII.1976)
  
•
Koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (B.S. 31.XII.1976), laatst gewijzigd bij K.B.
4 april 2019 (B.S. 23.IV.2019)
  
•
Koninklijk besluit van 5 april 2001 tot uitvoering van artikel 4bis, §§ 1 en 2, van de wet van
19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (B.S.
19.IV.2001, ed.1)
  
VI. ARBEIDSREGLEMENT
  
1. Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (B.S. 5.V.1965)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 20 september 1998 (B.S.
2.X.1998)
3.

  
4.



765

769

781

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 12 juni 2002 (B.S.
29.VI.2002)

785

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 89 van 30 januari 2007 betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het verlaten van de onderneming of
de werkplaats, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 april 2007 (B.S. 11.V.2007)

791

  
VII. WELZIJN OP HET WERK
  
1. a. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (B.S. 18.IX.1996)
  
b. Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 (B.S. 2.VI.2017) (Uittreksel: Boek
I, II en X)
  
2. Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S.
20.I.2003)
XXIV

797
841
935



  
3.
  
•
  
•
  
•

  
•

  
•
  
•
  
•

INHOUDSTAFEL
Folio
Wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de
arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (B.S. 9.IV.2003, ed. 2)

941

Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 6 van 30 juni 1971 betreffende de faciliteiten
welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen (B.S. 19.VIII.1971)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid
ter voorkoming van stress door het werk, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 21 juni 1999
(B.S. 9.VII.1999, ed. 2)
Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 15.IX.2001, err. B.S. 9.X.2001, ed. 2) (Uittreksel: Hoofdstuk VII - Ervaringsfonds,
art. 22-34 en Hoofdstuk X - Inwerkingtreding, art. 39), laatst gewijzigd bij W. 29 februari 2016
(B.S. 21.IV.2016)
Koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S. 18.IX.2002), laatst
gewijzigd bij K.B. 6 september 2018 (B.S. 26.IX.2018)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 100 van 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 28 juni
2009 (B.S. 13.VII.2009)
Wet van 22 december 2009 [betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook] (B.S. 29.XII.2009), laatst gewijzigd bij W. 4 mei 2020
(B.S. 26.VI.2020, ed. 2) (Opschrift vervangen bij art. 2 W. 8 juli 2019 (B.S. 8.VIII.2019))
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij Besluit van de Regent
van 11 februari 1946 en van 27 september 1947 (B.S. 3-4.IV.1946 en B.S. 3-4.X.1947) (Uittreksel: Titel Ibis - Toepassingsgebied, art. 28-28septies; Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 10 - Voorkomingsbeleid, art. 54quater.1.-54quater.8.; Hoofdstuk III - Bepalingen betreffende de gezondheid van de werknemers, art. 104-148nonies; Titel V, Hoofdstuk II - Organen voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, art. 830-846, laatst gewijzigd bij K.B. 14 mei 2019
(B.S. 11.VI.2019, ed. 2)

VIII. HERSTRUCTURERINGEN
  
A. Sluiting van ondernemingen
  
1. Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (B.S. 9.VIII.2002)
  
2. Programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.IV.2003, ed. 1) (Uittreksel: Titel IV, Hoofdstuk I Herstructurering van de onderneming, art. 47-51)
  
•
Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (B.S. 30.III.2007, ed. 3, err. B.S. 16.V.2007 en B.S.
13.VII.2007), laatst gewijzigd bij K.B. 9 februari 2020 (B.S. 26.II.2020)
  
B. Collectief ontslag
  
1. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief
ontslag, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 augustus 1973 (B.S. 17.VIII.1973)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichtingen en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot
het collectief ontslag, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 21 januari 1976 (B.S. 17.II.1976)
  
3. Koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag (B.S. 17.IX.1976)
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Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (B.S.
19.II.1998) (Uittreksel: Hoofdstuk VII - Collectief ontslag, art. 62-70 en Hoofdstuk XI - Inwerkingtreding, art. 123)

981

Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.XII.2005, ed. 2) (Uittreksel:
Titel IV, Hoofdstuk V - Activerend beleid bij herstructureringen, art. 31-41)

983

Koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot uitvoering van de artikelen 63 en 66, § 2, van hoofdstuk VII, Collectief ontslag, van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (B.S. 25.IV.1998)
Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen
(B.S. 31.III.2006), laatst gewijzigd bij B.Vl.Reg. 24 mei 2019 (B.S. 18.IX.2019)

  
•  	 Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 30.III.2012, ed. 3) (Uittreksel:
Titel IX, Hoofdstuk IV - Leeftijdspiramide bij collectief ontslag, art. 62-65)
  
C. Overdracht van onderneming
  
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang
van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement [...], algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985 (B.S. 9.VIII.1985) (Opschrift gewijzigd bij art. 1 C.A.O.
nr. 32quinquies – 13 maart 2002, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 14 maart 2002 (B.S.
29.III.2002, ed. 2))
  
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 14 april 2013 (B.S. 25.IV.2013)
  
IX. HANDHAVING
  
A. Sociale documenten
  
Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten (B.S. 2.XII.1978)
  
•
Koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten
(B.S. 27.VIII.1980, err. B.S. 10.VI.1981 en B.S. 16.VI.1981), laatst gewijzigd bij K.B. 17 juli
2019 (B.S. 29.VII.2019)
  
•
Koninklijk besluit van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister (B.S. 25.VI.1994), laatst gewijzigd bij K.B. 14 februari 2001 (B.S. 7.III.2001, err. B.S.
25.IV.2001)
  
•
Koninklijk besluit van 13 november 1997 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren en
tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke het aanwezigheidsregister
moet gewaarmerkt worden (B.S. 20.XII.1997)
  
•
Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(B.S. 20.XI.2002), laatst gewijzigd bij W. 21 december 2018 (B.S. 17.I.2019)
  
•
Koninklijk besluit van 1 april 2007 [houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de
detachering van werknemers in België] (B.S. 12.IV.2007), laatst gewijzigd bij K.B. 15 juli 2020
(B.S. 20.VII.2020) (Opschrift vervangen bij art. 3 K.B. 5 december 2017 (B.S. 18.XII.2017))
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Wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen (B.S. 23.VII.2007) (Uittreksel: Titel
III, Hoofdstuk II - Het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader
van de individuele arbeidsrelatie, art. 16), laatst gewijzigd bij W. 8 mei 2019 (B.S. 1.VIII.2019)

  
B. Sociaalrechtelijk toezicht
  
•
Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen
die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn (B.S. 5.VIII.2004), laatst gewijzigd
bij B.Vl.Reg. 19 juli 2019 (B.S. 2.IX.2019)
  
•
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 tot uitvoering van het decreet van
30 april 2004 tot uniformisering van de toezicht-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn (B.S. 24.II.2005, ed. 1), laatst gewijzigd bij B.
Vl. Reg. 10 juli 2008 (B.S. 3.X.2008)
  
X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN
  
A. Vrijheid van vereniging
  
1. Wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging (B.S. 28.V.1921)
  
2. Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
(EVRM), ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij W. 13 mei 1955 (B.S.
19.VIII. 1955, err. B.S. 29.VI.1961) (Uittreksel: Titel I - Rechten en vrijheden, art. 11)
  
B. Vakbondsafvaardiging
  
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van
de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen (B.S. 1.VII.1971)
C. Ondernemingsraden
  
1. Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (B.S. 27/28.IX.1948)
(Uittreksel: Sectie IV - De ondernemingsraden, art. 14-28 en Sectie V - Strafbepalingen, art. 2936)
  
2. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de
in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 12 september
1972 (B.S. 25.XI.1972)
  
3. Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en
financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden (B.S. 28.XI.1973)
  
4. Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (B.S. 29.III.1991)
  
5. Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (B.S. 30.XII.1995, ed. 3) (Uittreksel: Hoofdstuk IX - Sociale balans, art. 4449)
  
6. Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 62 van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns
met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 22 maart 1996 (B.S. 11.IV.1996)
  
7. Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen [...] (B.S. 7.XII.2007, ed. 2)
(Opschrift gewijzigd bij art. 2 W. 28 juli 2011, B.S. 12.IX.2011, ed. 1)
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Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 101 van 21 december 2010 betreffende de
informatie en raadpleging van de werknemers in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 24 maart 2011 (B.S. 8.IV.2011)
Koninklijk besluit van 25 september 1972 houdende regelen omtrent de inlichting van de ondernemingsraden, ter uitvoering van artikel 37, lid 2 en lid 3, van de wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie (B.S. 7.X.1972)
Ministerieel besluit van 26 april 1973 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 september 1972 houdende regelen omtrent de inlichting van de ondernemingsraden, ter uitvoering
van artikel 37, lid 2, en lid 3, van de wet van 30 december 1970, betreffende de economische
expansie (B.S. 29.V.1973)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 27 van 27 november 1975 betreffende de verplichting voor de werkgever vertragingen in de betalingen te melden, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 17 februari 1976 (B.S. 23.III.1976)
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de
voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 januari 1984 (B.S. 8.II.1984)
Koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende
reden (B.S. 28.V.1991), laatst gewijzigd bij K.B. 3 augustus 2007 (B.S. 17.VIII.2007)
Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting van de ondernemingsraden inzake tewerkstelling (B.S. 28.IV.1995), laatst gewijzigd bij K.B. 4 augustus 1996 (B.S.
30.VIII.1996)
Ministerieel besluit van 19 juni 1995 betreffende de voorlichting van de ondernemingsraden inzake tewerkstelling (B.S. 24.VI.1995), laatst gewijzigd bij M.B. 31 december 1998 (B.S.
27.I.1999)
Wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een
Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire
dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de
werknemers (B.S. 21.V.1998), laatst gewijzigd bij W. 26 januari 2012 (B.S. 17.II.2012, ed. 2)
Wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van
een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging
van de werknemers (B.S. 21.V.1998), laatst gewijzigd bij W. 26 januari 2012 (B.S. 17.II.2012,
ed. 2)
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van artikel 8 van de wet van 23 april
1998 houdende begeleidende maatregelen tot de instelling van een Europese ondernemingsraad
of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met
een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (B.S. 17.X.1998)
Wet van 8 november 2007 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van
de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (B.S. 28.XI.2007)

  
D. Europese vennootschap
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 84 van 6 oktober 2004 betreffende de rol van
de werknemers in de Europese vennootschap, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 22 december 2004 (B.S. 19.I.2005), laatst gewijzigd bij C.A.O. nr. 84bis - 21 december 2010, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 24 maart 2011 (B.S. 8.IV.2011)
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Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 88 van 30 januari 2007 betreffende de rol van
de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap, algemeen verbindend verklaard bij
K.B. 16 maart 2007 (B.S. 10.IV.2007), laatst gewijzigd bij C.A.O. nr. 88bis - 21 december 2010,
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 24 maart 2011 (B.S. 8.IV.2011)

  
E. Nationale Arbeidsraad
  
•
Wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad (B.S. 31.V.1952), laatst gewijzigd bij W. 30 december 2009 (B.S. 31.XII.2009, ed. 3)
  
•
Koninklijk besluit van 16 juli 1987 houdende oprichting van een overlegcomité voor het kaderpersoneel (B.S. 28.VII.1987)
  
•
Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (B.S. 30.XII.1995, ed. 3) (Uittreksel: Hoofdstuk VII - Hoge Raad voor Werkgelegenheid, art. 40-42)
  
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités
  
1. Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités (B.S. 15.I.1969, err. B.S. 4.III.1969)
  
2. Koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging
van de collectieve arbeidsovereenkomsten (B.S. 22.XI.1969)
  
•
Koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités (B.S. 18.XI.1969), laatst gewijzigd bij
K.B. 18 oktober 2013 (B.S. 31.X.2013, err. B.S. 15.IX.2014, ed. 2)
  
•
Collectieve arbeidsovereenkomst (N.A.R.) nr. 78 van 30 maart 2001 betreffende de invoering van de euro in de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten overeenkomstig de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités,
gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 78bis van 20 april 2001, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 12 juni 2001 (B.S. 29.VI.2001)
  
•
Samenwerkingsakkoord van 12 december 2002 tussen de Staat en de gefederaliseerde entiteiten houdende de algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten
(B.S. 10.I.2003)
  
•
Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de selectie van de titularissen voor de
functie van adviseur sociaal bemiddelaar (B.S. 19.XI.2009)
  
•
Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (B.S.
28.VIII.2012) (Uittreksel: art. 6-6/4), laatst gewijzigd bij W. 23 april 2015 (B.S. 27.IV.2015)
  
G. Fondsen voor Bestaanszekerheid
  
Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid (B.S. 7.II.1958)
  
H. Collectieve arbeidsconflicten
  
1. Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd (B.S.
21.VIII.1948)
  
2. Herziene Europees Sociaal Handvest en de bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 en
goedgekeurd bij W. 15 maart 2002 (B.S. 10.V.2004, ed. 1) (Uittreksel: Deel II - Recht op collectief onderhandelen, art. 6 en Deel V, Beperkingen, art. G)
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XI. OVERZICHT VAN C.A.O.'S N.A.R.
  
XII. SOCIAAL STRAFRECHT
  
1. Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (B.S. 1.VII.2010, ed. 1)
  
2. Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (B.S. 1.VII.2010, ed. 1)
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