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 Vraag 1 

Vraag: Marc wordt aangeklaagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerst wilde zijn 

werkgever hem niet ontslaan omdat hij een uitstekende reputatie had binnen het bedrijf. Nu 

is er veel media-aandacht rond de zaak en wordt ook het bedrijf vermeld in de media. Laatst 

kwam een journalist vragen stellen aan een andere medewerker over de zaak van Marc. 

Marc is vakbondsafgevaardigde en aangezien er geen CPBW is in het bedrijf neemt hij ook 

die taken op zich. Nu wil het bedrijf de arbeidsovereenkomst beëindigen, welke juridische 

procedure moeten ze volgen?  

Antwoord: 

 

 

 Vraag 2 

Vraag: Wat is het belang van art. 10 en 11 van de Grondwet voor het sociale 

zekerheidssysteem in België. 

Antwoord: 

 

 

 Vraag 3 

Vraag: Een luchtvaartmaatschappij sluit een overeenkomst af met een vakvereniging. De 

vakvereniging is niet representatief, maar vertegenwoordigt wel 80% van de werknemers 

van de luchtvaartmaatschappij. Ze sluiten een overeenkomst voor een loonsverhoging van X 

euro op datum X en het trad in werking op datum X.  

Piloot A is in dienst sinds datum X, piloot B is in dienst sinds datum X, C… D… E… 

De luchtvaartmaatschappij wordt overgenomen op datum X en bij een herstructurering 

ontslaan ze piloten A, B, C, D, E zij maken nu toch nog aanspraak op de loonsverhoging die 

ze nooit hebben gekregen.  

Antwoord: 

 

 

 Vraag 4 

Vraag: Wat is het verschil tussen invaliditeit (lange termijn) bij zelfstandigen en ambtenaren?  

Antwoord: 

 

 

 Vraag 5  

Vraag: Leg uit: vervroegd pensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet en 

vergelijk.  

Antwoord: 

 

 

 Vraag 6 

Vraag: Beoordeel deze stelling: het is vandaag moeilijk voor de internationale 

arbeidsorganisatie om aan minimumstandaardisatie te doen.   

Antwoord: 

 



 

 Vraag 7 

Vraag: Omschrijf kort: gewaarborgd dagloon, ondernemingsraad, negatieve vakvereniging  

Antwoord: 

 

 

 Vraag 8 

Vraag: Er bestaat bijdrage financiering en er bestaat budgetfinanciering. Nu is er nog een 

derde optie: alternatieve financiering. Leg dit uit en geef een voorbeeld.  

Antwoord: 

 

Voorbeeld: accijnzen en loonmatiging  

 

 

 

 

 


