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Advies 

Sanctie individueel outplacement 

Brussel, 31 augustus 2018 



  

 Sanctie individueel outplacement 
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Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het 
opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de 
werkgelegenheidsgraad van de werknemers 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 16 juli 2018 

Adviestermijn:45 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 3 september 2018 

 

   

Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_20180831_individueel outplacement_ADV 31 augustus 2018 

nmorsink@serv.be   

Sanctie individueel outplacement 

Mijnheer de minister 

 

De sociale partners hebben op eigen initiatief op 3 april 2017 een uitgebreid advies over 

outplacement gegeven. De sociale partners zijn tevreden dat in lijn met dit advies de hoogte 

van de sanctie hetzelfde blijft.  De sociale partners geven daarom een positief advies.  

In het advies van 3 april 2017 leggen de sociale partners de nadruk op transparante,  

eenduidige en toegankelijke communicatie over de regelgeving en de rechten en plichten. Dit 

kan mee helpen het belang van outplacement te onderkennen.  

De drempel van de aangetekende brief die de werknemer dient te versturen – wat in sommige 

omstandigheden een moeilijke procedure kan zijn -, kan een mogelijke verklaring zijn voor het 

lage aantal sancties, samen met een gebrek aan kennis over het belang van outplacement. 

Het bedrag geïnd aan sancties door de RSZ beliep 5.897,50 euro in 2016 en 1.800 euro in 

2017.  

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


