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Sinds 01.12.2015 was een nieuwe vorm van tewerkstelling mogelijk in de horeca (PC 302.00), m.n. de flexi-job. 
Met ingang van 01.01.2018 wordt deze regeling uitgebreid naar enkele andere sectoren. Bijklussen in deze 
sectoren wordt zowel voor de werkgever als de werknemer voordeliger als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. 

Welke werkgevers 

Een flexi-job is enkel mogelijk in volgende sectoren: 

- PC 118.03: bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij; 

- PC 119.00 (en subsectoren): handel in voedingswaren; 

- PC 201.00: zelfstandige kleinhandel; 

- PC 202.00: bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; 

- PC 202.01: middelgrote levensmiddelenbedrijven; 

- PC 302.00: horeca; 

- PC 311.00: grote kleinhandelszaken; 

- PC 312.00: warenhuizen; 

- PC 314.00: kappersbedrijf en schoonheidszorgen; 

- PC 322.00: uitzendkrachten als de gebruiker onder één van bovenvermelde PC’s valt. 

Flexi-job 

Algemeen gesteld is een flexi-job bestemd om voordeliger te kunnen bijklussen voor een werknemer die 
voldoende prestaties verricht heeft bij een andere werkgever of een gepensioneerde. Het is de bedoeling om via 
deze weg de sociale lasten voor de werkgever te verlagen en zo piekmomenten te kunnen opvangen. Om een 
flexi-werknemer tewerk te kunnen stellen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 

Voorwaarden voor de werknemer 

Voorwaarden in het kwartaal zelf (T) 

Een werknemer die een flexi-job wenst uit te voeren, mag: 

- bij dezelfde werkgever tijdens het kwartaal geen andere arbeidsovereenkomst hebben van 80% (4/5) of 
meer van een voltijdse betrekking; 

- zich niet bevinden in een opzegperiode bij die werkgever of een periode gedekt door een 
verbrekingsvergoeding betaald door die werkgever. 

De beoordeling of aan de voorwaarden in T voldaan is, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
werkgever. 

Voorwaarden voor niet-gepensioneerden in kwartaal T-3  

De werknemer die een flexi-job wenst uit te voeren, moet in kwartaal T-3 bij één of meerdere andere werkgevers 
een volume aan arbeidsprestaties geleverd hebben dat ten minste 80% (4/5) bedraagt van een voltijdse 
betrekking. De prestaties tellen mee ongeacht de sector waarin ze verricht werden, op voorwaarde dat de 
tewerkstelling plaatsvindt bij een andere werkgever.  

Volgende prestaties tellen in dit kader niet mee: prestaties als leerling, leerplichtige, student onder 
solidariteitsbijdrage, gelegenheidswerknemer in de horeca of in de land- en tuinbouw en als flexi-job-werknemer.  
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Voorwaarden voor gepensioneerden op het einde van kwartaal T-2  

Als gepensioneerde wordt beschouwd: de persoon die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, 
rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, of een ander als zodanig geldend voordeel geniet. Er zal gekeken 
worden of de werknemer één van deze pensioenen geniet op het einde van kwartaal T-2.  

Tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen kan men dus enkel een flexi-job uitoefenen indien men op dat 
moment aan de algemene voorwaarden voor niet-gepensioneerden voldoet (zie eerder: minstens 80% in 
kwartaal T-3). Het loon dat een gepensioneerde met een flexi-job verdient, wordt als een beroepsinkomen 
beschouwd. Hiermee moet dus rekening gehouden worden indien de gepensioneerde in het kader van 
toegelaten arbeid slechts beperkt mag bij verdienen. 

Controle op de voorwaarden T-2 en T-3 

Op het ogenblik dat de Dimona aangifte gebeurt, zal deze voorwaarde gecontroleerd worden. Via de Dimona 
aangifte zal een respons komen: 

- OK (aanvaard zonder verdere waarschuwing); 

- NOT OK (met waarschuwing 'onvoldoende prestaties' of 'laattijdige Dimona').  

Om aan de voorwaarden in kwartaal T-3 te voldoen, tellen ook prestaties geleverd onder buitenlandse sociale 
zekerheid mee. De RSZ zal die prestaties uiteraard niet kunnen vaststellen op het moment van de Dimona 
aangifte. De werkgever zal in dat geval de nodige bewijzen aan de RSZ moeten bezorgen. 

Formaliteiten tussen werkgever en werknemer 

Raamovereenkomst 

Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-job-arbeidsovereenkomst moet er een schriftelijke 
raamovereenkomst afgesloten worden tussen werkgever en flexi-job-werknemer. In de raamovereenkomst 
moeten volgende verplichte vermeldingen opgenomen worden: 

- de identiteit van de partijen; 

- de wijze waarop en de voorafgaande termijn waarbinnen de flexi-job-arbeidsovereenkomst door de 
werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld; 

- een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie(s); 

- het flexiloon met inachtneming van het minimum flexiloon; 

- de tekst van artikel 4, § 1:  

§ 1. Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is mogelijk wanneer de betrokken werknemer 
bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft die minimaal gelijk is aan 
4/5de van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector waarin de 4/5de tewerkstelling 
wordt gepresteerd, gedurende het referentiekwartaal T-3, en voor zover de werknemer gedurende 
dezelfde periode in het kwartaal T: 

a) op hetzelfde moment niet is tewerkgesteld onder een andere arbeidsovereenkomst voor een 
tewerkstelling van minimaal 4/5de van een voltijdse job van een referentiepersoon van de 
sector bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent; 

b) zich niet in een periode bevindt gedekt door een verbrekingsvergoeding of 
ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent; 

c) zich niet bevindt in een opzeggingstermijn. 

Bovenstaand artikel 4 § 1 van de wet houdende diverse bepalingen d.d. 15.11.2015 is niet van 
toepassing indien de werknemer een gepensioneerde is die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair 
ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, of een ander als zodanig geldend voordeel 
geniet en dit op het einde van kwartaal T-2 ten opzichte van het kwartaal waarin de prestaties worden 
geleverd. 
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De raamovereenkomst houdt geen verbintenis in om één of meerdere arbeidsovereenkomsten te sluiten. Het 
legt enkel een kader vast waarbinnen één of meerdere flexi-job-arbeidsovereenkomsten kunnen worden 
gesloten.  

Flexi-job-arbeidsovereenkomst 

Naast de raamovereenkomst moet er een flexi-job-arbeidsovereenkomst afgesloten worden met de flexi-job-
werknemer telkens de flexi-job-werknemer tewerkgesteld wordt i.k.v. een flexi-job.  

Een flexi-job-arbeidsovereenkomst kan mondeling (per dag) of schriftelijk zijn (vol- of deeltijds, voor een bepaalde 
tijd of voor een duidelijk omschreven werk).    

Flexi-loon en premies 

In het kader van een flexi-job heeft de flexi-job-werknemer recht op een loon dat niet lager mag zijn dan € 9,18 
bruto per uur (basis uurloon per 01.06.2017). Samen met ieder loon wordt ook flexi-vakantiegeld uitbetaald van 
7,67%, waardoor het minimum flexi-loon in het totaal neerkomt op € 9,88 bruto per uur. Aangezien er geen 
bijdragen in hoofde van de werknemer in mindering gebracht worden op dit flexi-loon, zal het netto loon gelijk zijn 
aan het bruto loon. 

Bij de tewerkstelling i.k.v. een flexi-job zijn eveneens sectorale en conventionele toeslagen en/of premies 
verschuldigd (bv. toeslag voor nachtwerk, zondagsarbeid, …). Het flexi-vakantiegeld is verschuldigd op het geheel 
van flexi-loon (incl. toeslagen, premies e.d.). 

Op het flexi-loon zijn er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, alleen een bijzondere patronale 
bijdrage van 25%. Hierdoor zijn verlaagde sociale bijdragen verschuldigd in vergelijking met een gewone 
tewerkstelling. De bijdrage van 25% geldt wel voor het volledige loon (inbegrepen het vakantiegeld en de 
premies e.d.) dat aan de flexi-werknemers verschuldigd is.  

Alle bezoldigingen toegekend in het kader van een flexi-arbeidsovereenkomst zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelastingen. Er moet bijgevolg geen BV worden ingehouden op het flexi-loon. 

Vakantierechten 

De prestaties in het kader van een flexi-job openen het recht op vakantiedagen. Aangezien het vakantiegeld 
onmiddellijk betaald wordt samen met het flexi-loon, wil dit zeggen dat er op het moment dat de flexi-job-
werknemer een vakantiedag opneemt, bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent of bij een andere 
werkgever, er geen loon en geen dubbel vakantiegeld meer moet betaald worden.  

Geen bijdrageverminderingen 

Aangezien de tewerkstelling via een flexi-job reeds voordelig is, valt deze volledig buiten de berekening van 
andere bijdrageverminderingen. 

Cumul 

Een tewerkstelling als flexi-job kan tijdens het kwartaal T samengaan met een andere tewerkstelling bij dezelfde 
werkgever (vb. als gelegenheidsarbeider), op voorwaarde dat alle voorwaarden voldaan zijn. 

Dimona-aangifte 

Een flexi-job-werknemer moet gemeld worden met het nieuwe type ‘FLX’. Een Dimona-FLX kan niet meer dan 
31 dagen voor het begin van het kwartaal van indiensttreding gebeuren en moet uiterlijk gedaan zijn vóór aanvang 
van de prestaties. Indien de Dimona-aangifte tijdig en correct werd uitgevoerd, geeft dit een respons ‘OK’.  

De Dimona-aangifte moet steeds per kwartaal gebeuren om zo de voorwaarden in kwartaal T-3 of op het einde 
van T-2 na te kunnen gaan. In dit geval moet er een schriftelijke flexi-job-arbeidsovereenkomst zijn. 

Als de flexi-job-arbeidsovereenkomst mondeling is, moet er per dag een Dimona-FLX gebeuren met vermelding 
van het begin- en einduur.  

Indien de aangifte laattijdig wordt ingediend, zijn gewone bijdragen van toepassing.  
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Wanneer een flexi-job-werknemer wordt gemeld die niet voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van 
een flexi-job, wordt de tewerkstelling als een gewone tewerkstelling beschouwd en zijn de gewone bijdragen 
verschuldigd. De gewone bijdragen worden berekend op het flexi-loon, verhoogd met een percentage (te bepalen 
door de Koning) van het flexi-loon dat niet lager ligt dan 50% en niet hoger dan 200% van het flexi-loon. Dit 
percentage is momenteel vastgesteld op 125%. 

Uurregistratie 

De prestaties van een flexi-job-werknemer moeten via een systeem geregistreerd of bijgehouden worden. Dit 
kan via een GKS of via het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie dat gerelateerd is aan en 
complementair is met Dimona. 

Vanaf 2018 is dit ook mogelijk via een systeem van tijdsopvolging dat aan een aantal voorwaarden voldoet (vb. 
een tikklok). Dit systeem van tijdsopvolging moet minstens voldoen aan volgende voorwaarden: 

- Het moet voor elke betrokken flexi-werknemer volgende gegevens bevatten: 

o identiteit van de werknemers; 

o per dag het begin en einde van de prestaties en de rustpauzes, opgetekend op het ogenblik dat 
de prestaties beginnen, dat ze eindigen en bij het begin en einde van elke rustpauze; 

o de periode waarop de opgetekende gegevens betrekking hebben. 

- Het moet de opgetekende gegevens bijhouden gedurende de betrokken periode en zowel de 
werknemer als de bevoegde ambtenaar moeten het kunnen raadplegen; 

- De opgetekende gegevens moeten bewaard worden zoals voorgeschreven; 

- Het moet eveneens mogelijk zijn voor de vakbondsafvaardiging om haar bevoegdheden uit te oefenen 
m.b.t. het systeem van tijdsopvolging en de opgetekende gegevens. 

Als de flexi-job-arbeidsovereenkomst mondeling is, moet er per dag een Dimona-FLX gebeuren met vermelding 
van het begin- en einduur. Dit omvat tevens de uurregistratie, waardoor in dat geval een apart systeem van 
tijdsopvolging niet meer nodig is. 

Wanneer de flexi-job-werknemer aangetroffen wordt wanneer het juiste tijdstip van begin en einde niet is 
geregistreerd en bijgehouden, wordt vermoed dat de flexi-job-werknemer aan het werk was in de hoedanigheid 
van een voltijdse werknemer voor het betreffende kwartaal, waarbij de gewone bijdragen verschuldigd zijn. 

Arbeidsduur 

Een flexi-job-werknemer valt onder dezelfde regels als een andere werknemer in de sector. De sectorbepalingen 
inzake arbeidsduur zullen dus nageleefd moeten worden.  

Volgende aspecten moeten dus zeker nader bekeken worden: 

- minimum aantal uren per dag; 

- maximum aantal uren per dag; 

- vanaf wanneer er sprake is van overuren. 
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OF 
 
 

Werkwijze FLEXI-JOB 

Uw FLEXI-medewerker voldoet aan de voorwaarden van T-3 (of T-2) en T 

U laat SALAR de wettelijke RAAMOVEREENKOMST maken : 
U bezorgt Salar een inlichtingenfiche opdat het personeelsdossier in orde is. 

Salar bezorgt u een ingevulde raamovereenkomst voor onbepaalde duur. 
De raamovereenkomst kan ruim voorafgaand en staat los van de effectieve tewerkstelling. 

 

FLEXI-medewerker op DAG-basis 
 

FLEXI-medewerker voor bepaalde duur 
 

arbeidsovereenkomst = mondeling 
geen modaliteiten ! 

arbeidsovereenkomst = schriftelijk 
aantal uren/week vastgelegd in een 

arbeidsovereenkomst bepaalde duur 
 

u bezorgt tijdig aan Salar de modaliteiten, en 
Salar bezorgt u de arbeidsovereenkomst 

U meldt tijdig op dagbasis, begin- en einduur 
in DIMONA 

PC: Andere XXX 
Type werknemer: Flexi-Job - FLX 

Salar meldt de periode van overeenkomst in 
DIMONA 

(maximaal telkens een kwartaal-periode) 
 

Dagelijks registreert u begin- en einduur in 
DIMONA, systeem van tijdsregistratie of de 

geregistreerde kassa 

Aanbeveling  
De dagregistratie is o.i. de meest eenvoudige oplossing : 
• er moet geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gemaakt worden, enkel een raamovereenkomst; 
• er moet geen periode-melding in DIMONA uitgevoerd worden; 
• de dagregistratie kan Salar wellicht opvangen via de RSZ voor de uitvoering van de loonadministratie. 
TIP: Gebruik Dimona mobile, de mobiele website van RSZ, voor meldingen via tablet of smartphone. 



 

 
 

RAAMOVEREENKOMST FLEXI-JOB 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
de werkgever : 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
vertegenwoordigd door ______________________________ 
 
en 
 
de kandidaat flexi-job-werknemer: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
RRnr. ___________________ 
 
Geboren op __/__/______  te _______________________ 
 
wordt overeengekomen hetgeen volgt : 
 
Artikel 1: 
De werkgever wenst beroep te doen op de kandidaat flexi-job-werknemer d.m.v. een 
flexi-job. 
 
De tewerkstelling als flexi-job-werknemer zal gebeuren a.h.v. dagprestaties en 
dagmeldingen. De werkgever contacteert de flexi-job-werknemer telefonisch of via sms. 
De flexi-job-werknemer wordt zo spoedig mogelijk gecontacteerd, doch vóór iedere 
tewerkstelling. De flexi-job-werknemer heeft de mogelijkheid om deze oproepen te 
weigeren indien hij/zij belet is. 
OF 
De tewerkstelling als flexi-job-werknemer wordt verder omschreven in een flexi-job-
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur dewelke uiterlijk voor aanvang van de 
tewerkstelling wordt afgesloten. 
 
Artikel 2: 
De uitgeoefende taken van de flexi-job-werknemer bestaan hoofdzakelijk uit: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Volgens de noodwendigheden van het werk kunnen bijkomende taken worden toebedeeld 
aan de flexi-job-werknemer. 
 
  



 

 
 

Artikel 3: 
Het basis uurloon van het flexi-loon wordt vastgesteld op € _________ bruto/uur. 
Dit basis flexi-loon wordt vermeerderd met conventionele toeslagen en/of premies die van 
toepassing zijn cfr. de sectorbepalingen. 
 
Bij de verwerking van het flexi-loon wordt 7,67% aan flexi-vakantiegeld supplementair 
uitbetaald. 
 
Artikel 4 : 
Conform artikel 4 § 1 van de wet houdende diverse bepalingen van 16.11.2015 (BS 
26.11.2015) moeten volgende voorwaarden voldaan zijn: 
 

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job is mogelijk wanneer de betrokken 
werknemer bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling heeft die 
minimaal gelijk is aan 4/5de van een voltijdse job van een referentiepersoon van 
de sector waarin de 4/5de tewerkstelling wordt gepresteerd, gedurende het 
referentiekwartaal T-3, en voor zover de werknemer gedurende dezelfde periode in 
het kwartaal T: 

a) op hetzelfde moment niet is tewerkgesteld onder een andere 
arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal 4/5de van een 
voltijdse job van een referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij 
wie hij de flexi-job uitoefent; 

b) zich niet in een periode bevindt gedekt door een verbrekingsvergoeding of 
ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de 
flexi-job uitoefent; 

c) zich niet bevindt in een opzeggingstermijn. 
 
Bovenstaand artikel 4 § 1 van de wet houdende diverse bepalingen is niet van toepassing 
indien de werknemer een gepensioneerde is die een wettelijk, bestuursrechtelijk of 
statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, of een ander als 
zodanig geldend voordeel geniet en dit op het einde van kwartaal T-2 ten opzichte van het 
kwartaal waarin de prestaties worden geleverd. 
 
Artikel 5 : 
De kandidaat flexi-job-werknemer verklaart hierbij op eer dat hij/zij voldoet aan de 
voorwaarden cfr. artikel 4 van deze raamovereenkomst. 
 
Artikel 6 : 
Deze raamovereenkomst kan niet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst of 
flexi-job-arbeidsovereenkomst en kent geen bindend karakter. Deze raamovereenkomst 
schetst enkel het kader en kent pas uitwerking bij het afsluiten van een flexi-job-
arbeidsovereenkomst. 
 
Deze raamovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.  
 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een ondertekend exemplaar 
te hebben ontvangen, te ______________________________ op __/____/_____ 
 
 
De werkgever,     Kandidaat flexi-job-werknemer,  
 



 

 
 

FLEXI-JOB-ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
de werkgever  
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
vertegenwoordigd door ______________________________ 
 
en 
 
de flexi-job-werknemer : 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
Geboren op __/__/______ te ______________ 
 
wordt overeengekomen hetgeen volgt : 
 
Artikel 1 : 
De werkgever neemt de flexi-job-werknemer in dienst in hoedanigheid van  ____________ 
via een flexi-job. 
De flexi-job-werknemer verklaart zich akkoord dat volgens de noodwendigheden van het 
werk, de werkgever aan de flexi-job-werknemer een andere taak, uurregeling of 
arbeidsplaats kan toevertrouwen. 
 
Artikel 2 : 
De flexi-job-arbeidsovereenkomst geldt voor voltijdse arbeid / deeltijdse arbeid en de flexi-
job-werknemer verbindt zich ertoe _______ uren per week te werken in een variabel 
uurrooster.  
 
Artikel 3 : 
De bezoldiging van de flexi-job-werknemer wordt vastgesteld zoals overeengekomen in de 
raamovereenkomst. 
 
Het basis uurloon van het flexi-loon wordt vastgesteld op € _________ bruto/uur. 
Dit basis flexi-loon wordt vermeerderd met conventionele toeslagen en/of premies die van 
toepassing zijn cfr. de sectorbepalingen. 
Bij de verwerking van het totale flexi-loon wordt 7,67% aan flexi-vakantiegeld mee 
uitbetaald. 
 
Artikel 4 : 
Alle financiële faciliteiten die de flexi-job-werknemer ter beschikking worden gesteld of 
waarmee de flexi-job-werknemer tijdens de uitvoering van zijn flexi-job-
arbeidsovereenkomst dient om te gaan, zoals cash geld, tank-, bank- en creditkaart(en) 
mogen enkel beroepsmatig gebruikt worden. Elke uitgave ervan moet na afloop van elke 
kalendermaand gestaafd worden door een rekening of factuur. Elke niet verantwoorde 
uitgave valt ten laste van de flexi-job-werknemer. Bij diefstal of verlies van de betrokken 
kaart dient de flexi-job-werknemer dit onmiddellijk te melden aan de werkgever en de 
financiële instelling. 
  



 

 
 

Artikel 5 : 
Deze flexi-job-arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en gaat in op 
___/___/______ om te eindigen op __/__/______. 
 
Artikel 6 : 
Werkgever en flexi-job-werknemer komen overeen dat alle realisaties en/of creaties  in 
het kader van de uitvoering van onderhavige flexi-job-arbeidsovereenkomst geacht 
worden toe te komen aan de werkgever. De werkgever mag deze vermogensrechten (in 
hun meest volledige  en toekomstige omvang) naar eigen inzicht exploiteren en alle 
beslissingen ter zake nemen. Het is de flexi-job-werknemer dan ook verboden deze op 
welke manier dan ook te ontvreemden en/of te exploiteren. In toepassing van de 
softwarewet wordt alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten 
met betrekking tot computerprogramma’s. 
 
Artikel 7 : 
De flexi-job-werknemer erkent een exemplaar van het arbeidsreglement te hebben 
ontvangen, erkent kennis genomen te hebben van dit arbeidsreglement en verklaart alle 
clausules en voorwaarden ervan te aanvaarden, terwijl hij er zich toe verbindt alle 
voorschriften hierin opgenomen strikt na te leven. 
 
Artikel 8 : 
De flexi-job-werknemer verklaart tevens ingelicht te zijn over het feit dat zijn persoonlijke 
gegevens door de werkgever worden overgemaakt aan zijn sociaal secretariaat. Deze 
laatste zal deze gegevens enkel gebruiken voor de toepassing van sociale en fiscale 
wetgeving. De flexi-job-werknemer kan deze gegevens kosteloos inkijken. De flexi-job-
werknemer verbindt zich ertoe om elke wijziging aan deze gegevens onmiddellijk aan de 
werkgever te melden. 
 
Artikel 9 : 
Ingeval van arbeidsongeschiktheid, van welke aard dan ook, verbindt de flexi-job-
werknemer zich ertoe de werkgever onmiddellijk te verwittigen. Binnen de 48 uren vanaf 
de eerste dag van ongeschiktheid wordt een geneeskundig attest aan de werkgever 
afgeleverd of verzonden. Dezelfde plicht geldt ingeval van verlenging van 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Artikel 10 : 
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alleen rechtbanken in het 
arrondissement van de werkgever zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in 
verband met onderhavige overeenkomst. 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een ondertekend exemplaar 
te hebben ontvangen, te ______________________________ op __/___/______. 
 
De werkgever,     De flexi-job-werknemer, 


