
Duur begeleiding - artikel 6

DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING

20 uren gedurende max. 2 maanden
behalve indien vooraf verwittiging : nieuwe betrekking of beroepsbezigheid als zelfstandige

20 uren gedurende max. 4 maanden
behalve indien op einde vorige fase verwittiging : nieuwe betrekking of beroepsbezigheid als zelfstandige

20 uren gedurende max. 6 maanden
behalve indien op einde vorige fase verwittiging : nieuwe betrekking of beroepsbezigheid als zelfstandige

Opgelet : outplacementbegeleiding blijft steeds beperkt tot max. 12 maanden vanaf aanvang begeleiding

1ste fase

2de fase

3de fase



Procedure - artikel 7, §§ 1 en 8 HYPOTHESE 1

Scenario 1

GELDIG OUTPLACEMENTAANBOD NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

(Verplichting werkgever)

Binnen 15 dagen na einde overeenkomst doet werkgever aanbod

Binnen 1 maand na aanbod Binnen 1 maand na aanbod
aanvaardt werknemer reageert werknemer niet of

weigert zonder motivering

Uitvoering outplacement
Werkgever bevrijd van

aanbodverplichting



Procedure - artikel 7, §§ 1 en 8 HYPOTHESE 1

Scenario 2

GELDIG OUTPLACEMENTAANBOD NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

(Verplichting werkgever)

Binnen 15 dagen na einde overeenkomst doet werkgever geen aanbod

Werknemer stelt werkgever in gebreke

Binnen 1 maand na verstrijken Binnen 9 maanden na ver-
15 dagen (indien einde over- strijken 15 dagen (indien

eenkomst = einde opzegtermijn) einde overeenkomst = verbreking)

Binnen 1 maand na ingebrekestelling doet werkgever geldig aanbod

Binnen 1 maand na aanbod Binnen 1 maand na aanbod
aanvaardt werknemer reageert werknemer niet of

weigert zonder motivering
Uitvoering outplacement

Werkgever bevrijd van 
aanbodverplichting



Procedure - artikel 7, §§ 2 en 8 HYPOTHESE 2

GELDIG OUTPLACEMENTAANBOD VANAF KENNINSGEVING OPZEGGING

(Mogelijkheid werkgever)

Werkgever doet geldig aanbod vanaf kennisgeving opzegging

Werknemer aanvaardt voor  Werknemer reageert of aan-
einde opzegtermijn vaardt niet voor einde opzegtermijn

Zonder meer Onder voorwaarde : Binnen 1 maand na Binnen 1 maand na
verdaging aanvangsdatum einde overeenkomst aan- einde overeenkomst reageert

tot na opzegtermijn vaardt werknemer aanbod werknemer niet of weigert
   Uitvoering zonder motivering 
outplacement Uitvoering outplacement

Werkgever bevrijd van
aanbodverplchting

Werkgever akkoord Werkgever niet akkoord

Uitvoering Binnen 15 dagen na einde
outplacement overeenkomst aanbod-

verplichting

Procedure van hypothese 1, 
scenario 1 (of 2) van toepassing



Procedure - artikel 7, §§ 3 en 8 HYPOTHESE 3

 OUTPLACEMENTVERZOEK NA KENNISGEVING OPZEGGING

(Mogelijkheid werknemer die initiatief werkgever niet afwacht

Werknemer verzoekt om outplacement na kennisgeving opzegging)

Werkgever doet geldig aanbod Werkgever reageert niet of
voor einde opzegtermijn  weigert voor einde opzegtermijn

Werknemer aanvaardt Werknemer reageert niet of Binnen 15 dagen na einde
weigert zonder motivering overeenkomst aanbodverplichting

Aanvangsdatum in onderling Werkgever bevrijd
akkoord vastgesteld Procedure van hypothese 1, 

scenario 1 (of 2) van toepassing

Uitvoering outplacement



Procedure - artikel 7, § 4 HYPOTHESE 4

OUTPLACEMENTVERZOEK NA KENNISGEVING ONTSLAG

(Initiatief werknemer aan wie werkgever enkel op aanvraag aanbod moet doen)*

Uiterlijk 2 maanden na kennisgeving ontslag doet werknemer aanvraag

Binnen 15 dagen na aanvraag Binnen 15 dagen na aanvraag 
doet werkgever geldig aanbod doet werkgever geen aanbod

Procedure van hypothese 1, Procedure van hypothese 1, 
scenario 1 van toepassing scenario 2 van toepassing

__________________
*  Sommige deeltijdwerkers (minder dan halftijds tewerkgesteld) en sommige werknemers die niet beschikbaar moeten blijven voor  de algemene arbeidsmarkt 
   (art. 3, § 2, tweede lid)



Procedure - artikel 7, § 6 HYPOTHESE 5

 OUTPLACEMENTAANVRAAG NA VERLIES NIEUWE BETREKKING

Werknemer heeft nieuwe betrekking

Vóór begin begeleiding Tijdens begeleiding

Verwittiging werkgever : Verwittiging werkgever :
begeleiding niet aangevat begeleiding niet voortgezet

Verlies nieuwe betrekking (max. Verlies nieuwe betrekking (max.
3 maand na indiensttreding) 3 maand na indiensttreding)

Binnen maand na verlies : Binnen maand na verlies :
verzoek begeleiding  verzoek begeleiding te hervatten

aan te vatten

Outplacement nog Outplacement Hervatting (in fase waarin bege-
niet aangeboden reeds aangeboden leiding werd onderbroken en 

voor overblijvende uren)
Binnen 15 dagen na verzoek : Procedure 1ste fase 

aanbodverplichting (toepassing volgt
procedure hypothese 1)



 

Procedure - artikel 7, § 6 HYPOTHESE 6

 OUTPLACEMENTAANVRAAG NA TEGENOPZEGGING

Werknemer doet tegenopzegging (andere betrekking gevonden)

Vóór begin begeleiding Tijdens uitvoering begeleiding

Verzoek begeleiding aan te vatten Verzoek begeleiding te hervatten
(max. 3 maanden na eind (max. 3 maanden na einde
overeenkomst bij vorige overeenkomst bij vorige

werkgever) werkgever) 

Outplacement nog Outplacement reeds Hervatting (in fase waarin bege-
niet aangeboden aangeboden leiding werd onderbroken en 

voor overblijvende uren)

Binnen 15 dagen na verzoek Opstarten 1ste fase
 aanbodverplichting (toe-

passing procedure hypothese 1)
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