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Opzegtermijnen - Ontslaguitkering
voor werknemers die arbeider waren op 31/12/2013 

PC 124 bouw 

De opzeg is gebaseerd op de volledige periode van tewerkstelling.

Anciënniteit

0 tot 3 maanden 2 weken 1 week 1 week

3 tot 6 maanden 4 weken 2 weken 2 weken

6 tot 12 maanden 5 weken 2 weken 2 weken

1 tot 4 jaar 5 weken 2 weken 4 weken

5 tot 9 jaar 6 weken 3 weken 4 weken

10 tot 14 jaar 8 weken 4 weken 4 weken

15 tot 19 jaar 12 weken 6 weken 4 weken

+ 20 jaar 16 weken 8 weken 4 weken

Je neemt zelf ontslag

Tegenopzeg na ontslag door de werkgever

Ontslag SWT (brugpensioen)

Ontslag door de werkgever

Bereken je opzeg op basis van je anciënniteit 
(in weken)

Trierstraat 31 | 1040 Brussel | acvbie@acv-csc.be | www.acvbie.be | https://www.facebook.com/ACVBIE

Ontslaguitkering 

Bij ontslag door de werkgever (Dit geldt niet als je zelf 
ontslag neemt of een tegenopzeg geeft!) heb je recht op 
een ontslaguitkering. 

Dit is afhankelijk van je anciënniteit en de datum van 
ingang van opzeg. 

Opgelet: het recht vervalt in bepaalde omstandig-
heden (vb. ontslag om dringende reden,...).

Deze uitkering komt van de RVA. Ze wordt  
uitbetaald door het ACV en moet daar aangevraagd 
worden.

Anciënniteit Ontslaguitkering

van 6 maand tot 5 jaar € 1250

Meer dan 5 jaar € 2500

Meer dan 10 jaar € 3750

Voorbeeld bij ontslag door werkgever

In dienst op 01/02/2000 en ontslag op 02/02/2015.

Op 02/02/2015 is er 15 jaar anciënniteit = 12 weken

De opzegperiode bedraagt in dit geval 12 weken.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie,  
contacteer dan jouw secretaris of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie

Op 1 januari 2018 zal deze werkwijze veranderen  
en mag deze manier van berekenen niet meer toegepast worden.

Door de invoering van het eenheidsstatuut hebben arbeiders 
en bedienden sinds 1 januari 2014 dezelfde opzegtermij-
nen. Bouwvakkers vormen hier echter een uitzondering, hun  
nieuwe opzegtermijnen zijn veel lager.  

Dit is discriminatie en in strijd met de Grondwet. Er werd dan 
ook klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof wegens dis-
criminatie.

Bouwvakker dient samen met ACV 
klacht in bij het Grondwettelijk Hof 

Wij hebben alle begrip en kunnen als vakbond akkoord gaan 
met een overgangsregeling voor bouwvakkers, maar wij  
slikken het niet dat de uitzondering op vandaag een definitief 
karakter heeft.

Dubbele discriminatie

Voor het ACV is er zelfs sprake van dubbele discriminatie. 
Enerzijds worden bouwvakkers benadeeld ten opzichte 
van alle werknemers. Anderzijds wordt er binnen de sec-
tor zelf een onderscheid gemaakt tussen bouwvakkers 
met en zonder vaste werkplaats. Zo heeft een bouwvak-
ker in een atelier een hogere opzegtermijn (volgens het  
eenheidsstatuut), dan een bouwvakker op een werf  
(die onder de uitzondering valt).


