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ACV Grensarbeiders Nederland: 

 even voorstellen 

  ACV Grensarbeiders 



• Senior-vakbondsconsulent, sinds 2010 

– Eerstelijns rechtspositionele vragen 

– Ondersteuning bij gesprek met werkgever 
 

• Werkzaam in het HBO 

– 2 dagen voor de AOb 

– 2,5 dagen bij Fontys 
 

• Achtergrond: 

– Culturele antropologie 

– Sociologie 

– Rechtsgeleerdheid  

– Gecertificeerd assessor  

 

 

 

AOb even voorstellen 

Mijn naam is Gerda Redmeijer 
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COC even voorstellen 

Nog aan te vullen door Gilbert/Luc 



Waarom als 

leraar over 

de grens 

werken 



• Nederlands of Nederlands? 

 

• Relatie werkgever-

werknemer 

 

•  Statuut 

 

• Taakbelasting en 

Werktijden 

 

• Loonschalen & 

Salarisbrieven 



Lopen = Rennen  

  

        … of net niet? 

 

 

En wat met “klappen”? 



   

begrippen BE vs NL 

  ACV Grensarbeiders  

Nederland België 

Inkomstenbelasting Personenbelasting 

Burgerservicenummer Nationaal nummer 

Loonbelasting Bedrijfsvoorheffing 

Premieheffing RSZ 

Pensioen (2de pijler) Aanvullend 
pensioen/groepsverzekering 

AOW Wettelijk rustpensioen 

ANW overlevingspensioen 



   

begrippen BE vs NL 

  ACV Grensarbeiders  

Nederland België 

AKW Kinderbijslag 

WLZ Vlaamse zorgverzekering 

WIA Invaliditeitsuitkering 

WIA Arbeidsongevallen 

WIA Beroepsziekte 

WW Werkloosheid 

ZVW Ziektekosten 

Eigen risico Remgeld 

WULBZ Gewaarborgd loon/ ziekengeld 

Zorgverzekeraar Mutualiteit 



Arbeidsovereenkomst Vlaanderen 

Open enveloppe – Lestijden 

op basis van aantal leerlingen 

Tijdelijke 
aanstelling 

Tijdelijke 
Aanstelling van 

Doorlopende 
Duur 

Vastbenoemd 

Ten vroegste na 3 

schooljaren 



Arbeidsovereenkomst 

Wie zijn de werkgevers in het onderwijs? 

• Openbaar Onderwijs 

 akte van aanstelling – werkgever ondertekent 

 = Ambtenarenrecht 

 

• Bijzonder Onderwijs: 

 akte van benoeming - werkgever + werknemer ondertekenen 

 = Burgerlijk Wetboek & Wet werk en zekerheid 
 

• Algemeen bijzonder onderwijs 

• Protestants-christelijk onderwijs 

• Katholiek onderwijs 

• Islamitisch onderwijs 

  



Arbeidsovereenkomst 

Een tijdelijk contract … ? 

PO/VO 

• Vervanging, invallen, contractactiviteiten, op projectbasis, 
65+ 

• Max. 12 maanden 

 
PO: VO: 

Min-max-contracten: 
- min. 0,2 fte 
- verplicht gehoor te geven/ 
op te roepen 

Gelijkgesteld:  
- van 1e tot laatste schooldag  
- opvolgende contracten 



Arbeidsovereenkomst 

… of een vast contract? 

In PO/VO een vast contract na: 

• 1 jaar, indien ‘uitzicht op vast’ in aok 

• . 

 

 

PO bijz. PO openb. VO bijz. VO openb. 

BW: 

2 jaar of 3 tijd. aok 

tussenpozen < 6 m. 

Ambt.w: 

3 jaar 

tussenpozen < 3 m. 

BW: 

2 jaar of 3 tijd. aok 

tussenpozen < 6 m. 

Ambt.w: 

3 jaar 

tussenpozen < 3 m. 

Vervangingsbeleid: 

- afwijking van BW - 

Keuze! 2 jaar onafgebroken 

bij vervanging 

3 jaar of 6 tijd. aok 

tussenpozen < 6 m. 

3 jaar of 6 tijd. aok 

tussenpozen < 6 m. 



Arbeidsovereenkomst 

Onbevoegd en uitzendarbeid 

In PO/VO: 

 

 

 

 

 
 

Uitzendarbeid: 

• Beperkt tot vervanging, tijdelijke vacature, onvoorziene 
omstandigheden 

• Dezelfde rechten als personeel in dienst van de ‘school’  

 

 

Onbevoegd: Bevoegdheid gehaald: 

Een contract voor bepaalde tijd Een contract voor onbepaalde tijd 

VO:   

- Max. 2 jaar, evt. 2x1 jaar verlenging 

- Salarisschaal LB 

VO:  

- Passende salarisschaal 

  



Arbeidsovereenkomst 

Einde dienstverband 

PO/VO: 

• In geval van: uren boven de norm & tijdelijke uitbreiding 

 

 

 

 

  

 

 

Bijzonder: Openbaar: 

De aok kan tussentijds worden 

opgezegd. 

De aok eindigt van rechtswege zodra de 

tijd verstreken is. 

- Aanzeggen (bij tijdelijke aok) 

- Opzeggen/ontbinden 

- Let op: Aanzegplicht en evt. vergoeding 

- Verval van rechtswege  

- Ontslag 

PO: VO: 

WG: WN: WG/WN: 

< 12 maanden: 1 maand < 12 maanden: 1 maand 0-6 maanden: 1 maand 

< 5 jaar: 2 maanden > 12 maanden: 2 maanden 6-12 maanden: 2 maanden 

> 5 jaar: 3 maanden    > 12 maanden: 3 maanden 



Onderwijsnetten 

• Gemeenschapsonderwijs : de Vlaamse 
gemeenschap richt zelf onderwijs in. 
 

• Gesubsidieerd onderwijs : de Vlaamse 
Gemeenschap subsidieert onderwijs 

– officieel gesubsidieerd  

• Stedelijk onderwijs 

• Provinciaal onderwijs 

– vrij gesubsidieerd 

 



Aanstellingsvoorwaarden 
 

1. burgerlijke en politieke rechten genieten 

2. van onberispelijk gedrag zijn  

3. onderdaan zijn van de EU 

4. bekwaamheidsbewijs hebben (bepalen Barema) 

5. voldoen aan de taalwetten 

6. medisch geschikt zijn 

7. TBSOB-regelgeving respecteren 

8. zich kandidaat hebben gesteld (GMO) 

9. voldoen aan de dienstplichtwetten 

 



 Een job gevonden … 

Onderwijsbevoegdheid 

Onderwijstaal beheersen 
Diploma 

Van onberispelijk gedrag 

 Burgerlijke en politieke rechten 

Uittreksel strafregister Model 2 

NL: Verklaring Omtrent het Gedrag  

Medisch geschikt Verklaring van je huisarts 



Taakbelasting en werktijden 



Een opdracht als leraar in het basisonderwijs 

School 
opdracht 

Klas 
opdracht 

Les 
opdracht 

•  oudercontact 

•  personeelsvergaderingen 

• verslagen 

• voorbereidingen en verbeteringen 

• opzoekwerk 

• taken bepaald na overleg of 
onderhandelingen in het bevoegd loc 

•  toezicht 

•  overleg 

•  organisatie schoolbibliotheek 

•  ... 
-->  max 26 uur 

• lesopdracht 

• (beleidsondersteuning) 
-->  min 24 (22) lestijden 
            kleuter: max 26 lestijden 
            lager: max 27 lestijden 
            leermeester: max 28 lestijden 



Een opdracht in het secundair 

onderwijs 

• Minimum en maximum uren lesopdracht 
 

Algemene , kunst- en technische vakken 

• 1° graad : 22 - 23 

• 2° graad : 21 - 22 

• 3° graad : 20 – 21 

 

• praktijkvakken : 1° gr.: 22 - 23   2°- 3° gr.: 29  



Normjaartaak  

Wat moet ik doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1659 
klokuren 
per jaar 



Normjaartaak  

Wat moet ik doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deeltijder naar rato 

 

PO: VO: 

Maximale lestijd 930 uren of in overleg 750 uren 

Deskundigheids-
bevordering 

2 uren per week (=83 u) 83 uren  

Basis- of individueel 
keuzebudget 

40 uren 50 uren 

Startende leraar 40 uren 20% resp. 10% 
reductie 



Vakantieregeling 

• Herfstvakantie (7 dagen) 

• Kerstvakantie (14 dagen) 

• Krokusvakantie (7 dagen) 

• Paasvakantie (14 dagen) 

• Zomervakantie (1 juli t/m 31 augustus) 



Verlof 

Welke soorten verlof zijn er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deeltijder naar rato 

 

Salaris? 

Vakantieverlof PO: 428 klokuren (10,7 weken) 

VO: schoolvakanties (11 wk)+ 5 extra dagen 
ja 

Kortdurend verlof Dag(delen) 
Zorgverlof: 2x arbeidsduur per jaar 

ja 

Langdurend 
zorgverlof 

6x arbeidsduur per jaar nee 

Zwangerschaps- en 
bevallingsverlof 

16 weken  
(4-6 weken + 12-10 weken) 

ja 

Samenloop met 
vakanties 

PO: compensatie van alle vakanties 
VO: compensatie van zomervakantie  

Ouderschapsverlof PO: 1040 uur, incl. 415 uur* betaald 
VO: 830 uur* 

deels 
 
nee 





Bezoldiging 

• Maandelijks Salaris (zie loonstrook) 

• Vakantiegeld 

• Eindejaarstoelage 

• Vervangingsinkomen van de RVA of Vlaamse 
overheid bij sommige verloven zoals bvb het 
Ouderschapsverlof of het Zorgkrediet  

 



Loonschalen in Vlaanderen 

www.agodi.be/salaris 



http://www.agodi.be/personeel/salarisinfo 



Waar heb ik recht op? 

Salaris 
 

PO VO 

Docent 

 
 
LA 1:  
2436 
 
 
LA 15: 
3482 
 

Docent 

 
 
LB 1:  
2525 
 
  
LB 15: 
3826 
 

Onderwijs-
assistent 

 

Schaal 5.1: 
1706 
 
Schaal 
5.15: 
2449 
 

Docent 

 
 
LB 1:  
2601 
 
 
LA 15: 
3978 
 

Docent 

 
 
LC 1:  
2617 
 
  
LB 15: 
4639 
 

Docent 

 
 
LD 1: 
2628 
 
 
LD 15: 
5279 

Bruto-bedragen 



Salarisbrieven 



Salaris en meer … 

Welke extra’s en verhogingen kun je verwachten? 



40.000 werkzoekende 

leerkrachten in Ontario 

maar tekorten in Vancouver 

Een op de zes 

basisscholen heeft 

problemen met vervanging 



Grensoverschrijdend  

     werken 

• Arbeidsvoorwaarden 

• Fiscaliteit 

• Sociale verzekering 

 



  gelijke behandeling op basis van VO 492/2011!  

 

   

   

  

  

  

arbeidsvoorwaarden en beloning 

ACV Grensarbeiders 



 dezelfde fiscale voordelen: ja, maar afhankelijk van 

belastingverdrag! 

 art 15: belasting wordt betaald in woonland, tenzij 

dienstbetrekking in het andere land wordt uitgeoefend 

 art 20: uitzondering voor onderwijzend personeel voor 

een termijn van 2 jaar 

 dus: inkomende onderwijskracht vanuit NL: 2 jaar 

inkomstenbelasting in NL, uitgaande naar NL:  2 jaar 

personenbelasting in België 

    

  

  

  

  

  

  

dezelfde fiscale voordelen? 

ACV Grensarbeiders 



Nederland 2018 

€ 0 - € 20.142 8,90% 
 

€ 20.143- € 33.994 13,20 % 

€ 33.995- € 68.507 40,85 % 

€ 68.508  € ……. 51,95 % 

België 2018 

€ 0 - € 12.990 25 % 

€ 12.990 - € 22.290 40 % 

€ 22.290 - € 39.660 45 % 

€ 39.660 - € ………. 50 % 

belastingtarieven 2018 

ACV Grensarbeiders 



 art 20 zorgt voor discoördinatie van premie-en 

belastingheffing 

 nadelig voor uitgaande leraar naar Nederland 

 voordelig voor inkomende leraar naar België 

 werkt demotiverend! 

 bij bruto maandloon van € 3.000 verschil van € 375 netto! 

 voor verschil in belasting-en premieheffing geringe 

compensatie van max € 50 per maand  

belastingen 

ACV Grensarbeiders 



 sociaal verzekerd in land waar gewerkt wordt, er kan 

maar één wetgeving van toepassing zijn  

 verzekerd voor “klassieke” risico’s  : 

 gezinsbijslag, ouderdom , overlijden, ziektekosten, 

ziekte , arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 

 export van uitkeringen, uitzondering bij volledige 

werkloosheid & langdurige zorg 

toepasselijke sociale zekerheid 

  ACV Grensarbeiders  



Grensoverschrijdend  

     werken 

• Ziekte 

• Werkloosheid 

• Gezinsuitkering & toeslagen 

• Pensioen 

 

 



verplichting tot afsluiten ziektekostenverzekering in 

NL binnen de 4 maanden 

mogelijkheid om gebruik te maken van zorg in BE en 

in NL 

zorg in BE: afrekening volgens Belgisch stelsel 

eigen risico = “remgeld” 

eigen risico : € 385 verplicht, € max 500 vrijwillig 

gezinsleden eventueel mee te verzekeren en 

keuzerecht 

 

 

 

ziektekosten bij wonen in BE en werken in NL  

   ACV Grensarbeiders  



grensarbeider dient aan te sluiten bij Belgische 

verzekeringsinstelling ( mutualiteit of hulpkas) 

in Nederland verplicht aan te sluiten bij CZ 

geen premie voor basisverzekering 

recht op verstrekkingen in BE of NL 

woonland: eigen risico 

werkland: remgeld  

gezinsleden: eventueel meeverzekerd en keuzerecht 

 

 

 

 

ziektekosten bij wonen in NL en werken in BE 

 ACV Grensarbeiders  



ziekmelden en controle anders geregeld 

pendel NL-BE: bij werkgever en binnen 24 u bij UWV 

NL : 1ste 2 jaar loondoorbetaling werkgever 

België: maximum 1 maand , onderscheid arbeiders of 

bedienden 

Belgische ziekte-uitkering: mutualiteiten (vertrouwelijk!) 

re-integratie en rol werkgever: beperkter dan in NL  

na 2 jaar: Nederland = WIA , invaliditeit België = 1 jaar 

arbeidsongeschikt na 1.5.2010? Pro rata uitkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 ACV Grensarbeiders  



Arbeidsongevallen 

Verzekerd via het Agentschap voor Onderwijsdiensten voor alle ongevallen  

op het werk maar ook tijdens het traject woon-werk. 

 

Opgepast : Specifieke regelgeving bij ziekte 

 

Tijdelijke opdracht:  

1 dag ziekteverlof per  aanstelling van 10 dagen 

Opdracht van 1 schooljaar : 30 dagen ziekteverlof 

 

Dagen toegekend aan begin van de aanstelling (blijft verworven) 

 

Loon verder betaald tijdens de verworven dagen ziekteverlof 

Zodra verworven dagen ziekteverlof opgebruikt : ziekenfonds 

 

www.agodi.be/job-in-het-onderwijs-ziekte-en-arbeidsongeschiktheid   

Ziekte en arbeidsongeschiktheid specifiek  

Onderwijs Vlaanderen 
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Ziekteverlof 

Ziek en dan …? 

1e jaar:  

• 100% loondoorbetaling 

• Re-integratie in eigen functie (1e spoor) 

• Einde-eerstejaarsevaluatie 
 

2e jaar:  

• 70% loondoorbetaling 

• Re-integratie in 1e en evt. 2e spoor 

• WIA-keuring indien geen volledige re-integratie 
 

• 4 weken volledig werken 

 



 bij volledige en definitieve werkloosheid: woonland 

 gedeeltelijke werkloosheid: werkland ( bvb urenverlies) 

 grote verschillen in bruto bedragen en in duur van de 

uitkering (NL 2 jaar , BE onbeperkt) 

 wijzigingsvoorstel EC: werkland, ook bij volledige 

werkloosheid! 

 indien dit doorgaat: uiteenlopen premie-en 

belastingheffing ( nadelig dan wel voordelig) 

  

  

  

   

        

 

werkloosheid 

 ACV Grensarbeiders 



 Nederlandse kinderbijslag is lager en korter van duur 

dan de Belgische ( 18 jaar/25 jaar) 

 voorrangsregels ifv activiteit in woonland van de andere 

ouder 

 bij wonen in BE en werken in NL: prioritair via België en 

eventueel aanvullend via Nederland  

 bij wonen in NL en werken in BE: prioritair via Nederland 

en eventueel aanvullend via België 

 

  

  

    

 

toepasselijke sociale zekerheid  

gezinsbijslag 

  ACV Grensarbeiders  



 wettelijk rustpensioen in Nederland : AOW 

 opbouwverzekering : 2% per verzekerd jaar, gebaseerd 

op minimumloon 

   2015 : 65 jaar en 3 maanden 

  2016: 65 jaar en 6 maanden  

  2017: 65 jaar en 9 maanden 

  66 jaar in 2018  

  67 jaar in 2021 

  67 jaar en 3 maanden vanaf 2022 (+) 

        

       vervroeging is niet mogelijk 

 

     

  

Nederland: ouderdom  

 ACV Grensarbeiders 



  AOW is slechts één onderdeel van pensioengebouw  NL 

 pensioen = 2de pijler  

 onderwijs: ABP 

 uitkering: periodiek, dus niet in kapitaal 

 in tegenstelling tot AOW: vervroeging wel mogelijk  

   

Nederland ouderdom : pensioen 

ACV Grensarbeiders 



 drie stelsels: zelfstandigen, werknemers & ambtenaren 

  zelfstandigen: RSVZ (Rijkinstituut sociale verzekeringen 

der zelfstandigen) 

  werknemers & ambtenaren FPD (Federale 

pensioendienst) 

  DIBISS: werken buiten de EER , facultatieve aansluiting 

 opgelet: brugpensioen of SWT (stelsel van werkloosheid 

met bedrijfstoeslag) ≠ wettelijk pensioen 

België:  wettelijk pensioen  

  ACV Grensarbeiders 



 wettelijke pensioenleeftijd : 65 jaar  

 niet op basis van wonen, maar op basis van arbeid of 

gelijkgestelde situatie  

 te ontvangen pensioen afhankelijk van loon, statuut , 

gezinssamenstelling en loopbaanlengte 

 in 2018 : 65 jaar    

 vanaf 2025 : 66 jaar , vanaf 2030 : 67 jaar 

 lange loopbaan: vanaf 60 jaar 

   

België wettelijk pensioen 

  ACV Grensarbeiders 



 grensarbeid vanuit België naar Nederland of omgekeerd 

is niet altijd zwart/wit verhaal 

 voordelig? nadelig? Leraren! 

 complex web van sociale zekerheid, belastingen en 

arbeidsrecht 

 regelmatig botsing van wetgevingen bij gebrek aan 

afdoende grenseffectrapportage 

 goede informatie is van levensgroot belang!!! 

  

tot slot 

ACV Grensarbeiders 



Principe: 

volledige terugbetaling van de kosten verbonden aan het woon-werkverkeer 

voor verplaatsingen met het openbaar vervoer (trein, tram,bus en metro) 

Belangrijk: 

niet beperkt tot de verplaatsing op het grondgebied België. 

wel beperking van 250 kilometer (enkel traject) 

Wat met mijn 

verplaatsingen? 



Zelfs een fietsvergoeding 

Principe: 
 

Fietsvergoeding voor het volledige woon- werktraject (of voor een gedeelte 

van het traject wanneer gecombineerd met ander transportmiddel) 

Belangrijk: 

0,15euro/km  

Aan te vragen bij de werkgever (schoolbestuur) 



 

VALORISATIE VOORGAANDE   

OPENBARE DIENSTEN 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3461 

Al les gegeven in een 

erkende Nederlandse 

instelling?  



• Knelpunten 



• Knelpunten 

 



 ACV Grensarbeiders 

 Mgr Broekxplein 6 

 3500 Hasselt 

tel 0032.11.30.60.00 

jos,poukens@acv-csc.be 

www.acvgrensarbeiders.be 

COC 

  Mgr Broekxplein 6 

 3500 Hasselt 

tel 0032.11.29.08.31 

Luc.Vanderborght@acv-csc.be  

www.coc.be 

Algemene Onderwijsbond 

 Doctor Cuyperslaan 47 

 5622 MA Eindhoven 

tel 0900-463 6262 

GRedmeijer@aob.nl 

www.aob.nl 

AGODI 

 
Koning Albert II laan 15 

 1210 Brussel 

tel 0032. 2.553.65.03 

bruno.lamelyn@ond.vlaanderen.be  

www.agodi.be/job-in-het-onderwijs 
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www.acvgrensarbeiders.be 

http://startpuntgrensarbeid.benelux.int 

 www.belastingdienst.nl 

http://www.eures-emr.org    www.pensioenkijker.nl  

www.rijksoverheid.nl www.hetcak,nl 

http://europa.eu www.loonwijzer.nl  www.ehic.nl 

www.wageindicator.org  www.socialsecurity.be 

www.grensinfo.nl  

nuttige informatie 

http://www.acvgrensarbeiders.be/
http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.eures-emr.org/
http://www.eures-emr.org/
http://www.eures-emr.org/
http://www.pensioenkijker.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetcak,nl/
http://europa.eu/
http://www.loonwijzer.nl/
http://www.ehic.nl/
http://www.wageindicator.org/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.grensinfo.nl/


  

ondanks alles : het blijft opletten 

ACV Grensarbeiders 


