
PARITAIR COMITÉ 226 – SECTORALE REGELING INZAKE 

ONTSLAGBEGELEIDING (OUTPLACEMENT) 

 

TE OVERHANDIGEN DOOR DE WERKGEVER AAN ELKE BEDIENDE DIE ONTSLAGEN 

WORDT  uitgezonderd de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 

weken 

 

 

WANNEER HEBT U RECHT OP ONTSLAGBEGELEIDING? 

In principe hebben alle bedienden die ontslagen worden recht op ontslagbegeleiding ten laste 

van het Sociaal Fonds van de sector, met uitzondering van de bedienden met een 

verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. 

Uitzonderingen:  

- ontslag tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling  

- ontslag wegens dringende reden 

- ontslag met het oog op het wettelijk pensioen 

 

WELKE FORMALITEITEN MOET U VERVULLEN? 

Het volstaat dat u zich tijdig aanmeldt bij het outplacementbureau Right Management NV op één 

van volgende centrale nummers: 

03-248 40 46 in Antwerpen 

02-761 21 11 in Brussel 

De respectieve contactpersonen regelen dan uw inschrijving en de verdere organisatie van de 

begeleiding. 

 

START VAN HET PROGRAMMA: 

U moet zich liefst zo snel mogelijk aanmelden bij Right Management NV. U dient uiterlijk twee 

maanden vóór het einde van het dienstverband of van de periode gedekt door de 

verbrekingsvergoeding met het programma te starten.   

In geval van een opzeggingstermijn van minder dan 9 maanden, dient u echter binnen de 6 

maanden te starten, te rekenen vanaf de datum van de betekening van het ontslag. 

Ook al moet u tijdens uw opzeggingsperiode verder werken, toch kunt u tijdens die periode reeds 

deelnemen aan het programma tijdens de afwezigheidsdagen waar u recht op heeft om een andere 

betrekking te zoeken. Het is immers van het grootste belang om zo spoedig mogelijk te starten met 

de voorbereiding van uw professionele herpositionering om tot goede resultaten te komen. 

 

ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET PROGRAMMA 

Zie de bijgevoegde brochure.  

U vindt deze ook terug op de website van het Sociaal Fonds of via volgende link: http://www.wf-

fe.be/sociaal-fonds/outplacement#sectoraanbod. 
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