Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact,
Titel IV Werk,
Hoofdstuk V Activerend beleid bij herstructureringen,
Artikelen 31 tot 41
(B.S. 30.12.2005)
Afdeling 1. Toepassingsgebied.
Art. 31. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers op wie de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing is, en op al hun werknemers.
In afwijking van het vorige lid is dit hoofdstuk niet van toepassing op de werknemers die op het
ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag niet ten minste één jaar ononderbroken
dienstanciënniteit hebben.
Voor toepassing van het vorige lid, kan de Koning bepalen wat moet verstaan worden onder
collectief ontslag en onder het ogenblik van aankondiging van het collectief ontslag.
Art. 32. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :
1° andere categorieën van werknemers, waarvoor Hij een activerend beleid bij herstructureringen
niet nodig acht, uitsluiten uit het toepassingsgebied van dit hoofdstuk;
2° sommige werkgevers uitsluiten van het toepassingsgebied, inzonderheid rekening houdende
met het aantal in dienst zijnde werknemers.
Afdeling 2. - Oprichting van een tewerkstellingscel bij herstructurering.
Art. 33. De werkgever in herstructurering, die sommige of alle bij die herstructurering met
ontslag bedreigde werknemers wil ontslaan in het kader van het brugpensioen op een leeftijd
lager dan de normaal in de onderneming geldende brugpensioenleeftijd, moet voor de
werknemers die in het kader van deze herstructurering kunnen worden ontslagen overgaan tot de
oprichting van een tewerkstellingcel, die als taak heeft om de met ontslag bedreigde werknemers
maximale kansen op wedertewerkstelling te geven.
Voor de toepassing van deze afdeling bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad :
1° wat wordt beschouwd als een werkgever in herstructurering;
2° wat wordt verstaan onder de normaal in de onderneming geldende brugpensioenleeftijd;
3° wat wordt verstaan onder werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering;

4° de voorwaarden waaraan de tewerkstellingscel moet voldoen opdat de ontslagen werknemers
in aanmerking zouden komen voor de inschakelingvergoeding bedoeld in afdeling 3.
Voor de toepassing van deze afdeling kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de werkgevers toestaan hun verplichtingen na te komen door een beroep te doen op
de reconversie- en wedertewerkstellingsmaatregelen die bij wet en met name op het niveau van
de gewesten zijn ingesteld en die dezelfde doelstellingen nastreven.
Art. 34. De werknemers die ontslagen worden in het kader van de herstructurering en die wensen
een beroep te doen op de diensten van de tewerkstellingscel, kunnen zich bij deze
tewerkstellingscel inschrijven.
Art. 35. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor
ondernemingen met minder dan 100 werknemers en voor ondernemingen die overgaan tot een
collectief ontslag van minder dan 20 werknemers, onder de voorwaarden en modaliteiten die Hij
bepaalt, met de oprichting van een tewerkstellingscel, zoals bedoeld in artikel 33, gelijkstellen de
medewerking van de werkgever aan een overkoepelende tewerkstellingscel waarin meerdere
werkgevers in herstructurering participeren.
Afdeling 3. - Inschakelingvergoeding voor de werknemers.
Art. 36. De werkgever in herstructurering bedoeld in artikel 33 en zijn uitvoeringsbesluiten, is
gehouden aan elke in het kader van de herstructurering ontslagen werknemer die op het ogenblik
van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar is en die zich ingeschreven heeft
bij de tewerkstellingscel, gedurende een periode van zes maanden een inschakelingsvergoeding te
betalen die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst,
zoals bedoeld in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De in het vorige lid bedoelde inschakelingsvergoeding wordt gelijkgesteld met een
opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wanneer de werkgever de overeenkomst beëindigt
zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in de
artikelen 59, 82, 83, 84 en 115 van voormelde wet van 3 juli 1978. Ze vervangt geheel of
gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding die aan de werknemer wordt toegekend in toepassing van
artikel 39 van de voormelde wet van 3 juli 1978. Deze inschakelingsvergoeding wordt
maandelijks betaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 39bis van dezelfde wet.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de betaling van de in het eerste lid bedoelde
inschakelingsvergoeding tijdens periodes van werkhervatting van de werknemer. Hij kan daarbij,
in afwijking van het eerste lid, inzonderheid voorzien in een beperking van het aan de werknemer
te betalen bedrag.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in welke gevallen en
onder welke voorwaarden en modaliteiten de werknemer de inschakelingsvergoeding verliest.
Art. 37. § 1. In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer
bedoeld in artikel 36 recht heeft op een opzeggingstermijn van 6 maanden of minder, moet de

werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van de uitbetaling van de
inschakelingsvergoeding gedurende zes maanden overeenkomstig artikel 36, eerste lid.
§ 2. In afwijking van de voormelde wet van 3 juli 1978, en voor zover de werknemer bedoeld in
artikel 36 recht heeft op een opzeggingstermijn van meer dan 6 maanden, moet de
arbeidsovereenkomst ten laatste beëindigd worden de laatste dag van de zevende maand
voorafgaand aan het einde van de opzeggingstermijn. Aan die werknemer is een
opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met de op dat ogenblik nog te lopen
opzeggingstermijn.
Deze vergoeding is samengesteld uit :
1° de inschakelingsvergoeding bedoeld in artikel 36;
2° het eventueel saldo van de verbrekingsvergoeding, dat zal betaald worden na afloop van de
periode gedekt door de inschakelingsvergoeding.
Art. 38. (Indien de totale kost van de aan een arbeider overeenkomstig artikel 37, § 1, betaalde
inschakelingsvergoeding groter is dan de totale kost van de opzeggingsvergoeding die de
werkgever verschuldigd zou geweest zijn in toepassing van de voormelde wet van 3 juli 1978,
kan de werkgever de terugbetaling bekomen van het verschil bij de Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening.) <W 2006-07-20/39, art. 268, 002; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
Voor de toepassing van het vorige lid kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, bepalen welke procedure en onder welke voorwaarden en modaliteiten de
werkgever de terugbetaling van het verschil tussen beide vergoedingen kan bekomen.
Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
bedoeld bij artikel 9 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, kan onder dezelfde
voorwaarden de bij het eerste lid bedoelde terugbetaling vragen wanneer het tussenkomt op basis
van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.
Afdeling 4. - Slotbepalingen.
Art. 39. In artikel 7, § 1, derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, laatst gewijzigd bij de programmawet van 27
december 2004, wordt een littera z) toegevoegd, luidend als volgt :
" z) de terugbetaling verzekeren aan de werkgever of aan het Fonds tot vergoeding van de in
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers van het bedrag bedoeld in artikel
38, eerste lid, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. "
Art. 40. In geval van gerechtelijk akkoord blijft de inschakelingsvergoeding verschuldigd en
wordt ze betaald volgens de toepasselijke modaliteiten. De uitvoeringsmiddelen om tot betaling
te komen van de inschakelingsvergoeding wordt niet opgeschorst door het effect van het
gerechtelijk akkoord.

Art. 41. Artikel 19, 3°bis van de hypotheekwet van 16 december 1851, ingevoegd bij de wet van
12 april 1965, vervangen bij de wet van 13 januari 1977 en gewijzigd bij de wet van 22 januari
1985, opnieuw vervangen bij de wet van 26 juni 2002 en gewijzigd bij de programmawet van 8
april 2003, wordt aangevuld als volgt :
" De inschakelingsvergoeding bedoeld in de wet van 23 december 2005 betreffende het
Generatiepact. "

