9 onmisbare diensten
Dankzij de verschillende diensten die SocialWeb biedt, krijgt u een globaal overzicht van
de sociale wetgeving: van actuele informatie, diepgaande studies en een zeer grote
bibliotheek met bronnen, tot praktische hulpmiddelen zoals modelovereenkomsten, de
minigids, collectieve arbeidsovereenkomsten en nog veel meer.
Indien u, ondanks dit alles, toch nog vragen heeft, dan zijn er specialisten in sociaal recht
om u te begeleiden.
Bovendien is SocialWeb volledig tweetalig wat het mogelijk maakt om bij elke pagina snel
van de éne taal naar de andere taal over te schakelen.
Onze uitgebreide diensten : Actualiteiten - Weekoverzicht - Bibliotheek - Minigids Modellen - Links - CAO's - Opleiding - Vragen aan de redactie
Actualiteiten
Met uw abonnement op SocialWeb, ontvangt u dagelijks een e-mail met de laatste
nieuwtjes in het domein van sociaal recht :
- de recente ontwikkelingen met betrekking tot de sociale wetgeving;
- de meest interessante rechtspraak, samengevat in een integrale tekst;
parlementaire vraagstukken, om op de hoogte te blijven van de lopende debatten en om te
kunnen anticiperen op mogelijke tendensen.
Deze actuele informatie wordt verder verrijkt met hyperlinks naar andere items over de
bestaande wetten, de rechtspraak of andere actuele informatie op SocialWeb.
Deze actualiteiten worden uiteraard geïntegreerd in SocialWeb naarmate het wordt
gepubliceerd. U vindt ze zeer snel en gemakkelijk terug dankzij de volgende hulpmiddelen:
- Toegang tot chronologische archieven
- Snelle zoekmotor of via meerdere criteria
TopWeekoverzicht
Elke zaterdag ontvangt u een weekoverzicht waarin u de meest grondig onderzochte
analyses kunt lezen. Deze analyses, becommentarieerd door erkende specialisten in hun
domein, worden eveneens één voor één geïntegreerd in SocialWeb.
U vindt ze zeer snel en gemakkelijk terug dankzij de volgende hulpmiddelen :
- Toegang tot chronologische archieven.
- Snelle zoekmotor of via meerdere criteria
TopBibliotheek

Het materiaal in de bibliotheek van SocialWeb is gerangschikt volgens een zeer duidelijke
structuur die steunt op vier grote thema’s :
- de arbeidscontracten,
- de arbeidsregeling,
- de collectieve arbeidsovereenkomsten,
- en de sociale zekerheid.
Op deze manier krijgt u een overzicht van de hele materie. Het onderwerp HRM (Human
Resources Management) wordt zoveel mogelijk vanuit de praktijk aangesneden.
Ontdek de structuur van de bibliotheek !
Deze bibliotheek bevat talrijke interpretaties en boeiende analyses van wetteksten en een
ruime selectie van de meest interessante beslissingen van de gerechtshoven en rechtbanken.
Bovendien vindt men bij de meeste items verwijzingen naar andere relevante wettelijke
teksten via hyperlinks.
Dankzij de krachtige en doeltreffende zoekmachine van SocialWeb, vindt u zeer snel de
antwoorden op al uw vragen.
TopMinigids
De bedoeling van de minigids is om uw geheugen met een eenvoudige klik op een
onderwerp even op te frissen. Wenst u toch meer details over het gekozen onderwerp ? De
minigids is verrijkt met hyperlinks die u naar de bibliotheek leiden waar u meer uitgebreide
informatie kunt vinden.
Hier zijn ook shortcuts aanwezig die u rechtstreeks naar de volgende onderwerpen leiden :
- Arbeidsovereenkomsten
- Proefbeding
- Niet-concurrentiebeding
- Arbitragebeding
- Opzegtermijn
- Verlof om te solliciteren
- Onmiddellijke verbreking om een ernstige reden - Voorbeelden
- Arbeidsreglementering
- Wettelijke feestdagen 2006
- Vakantie
- Omstandigheidsverlof - kleine werkloosheid
- Verlof om redenen van overmacht
- Ouderschapsverlof
- Tijdskrediet
- Educatief verlof
- Adoptief verlof
- Beslagen
- Het bijhouden van sociale documenten

TopModellen
Met SocialWeb beschikken de abonnees over sjablonen of modellen van de meest
gebruikte documenten (arbeidscontracten, arbeidsreglementeringen, centraal
personeelsregister, enz.).
Deze modellen kunnen gedownload worden in “Microsoft Word” of “Adobe” formaat voor
onmiddellijk gebruik.
TopLinks
Socialweb groepeert op één enkele pagina al de links m.b.t. het sociaal recht.
Ze zijn volgens de volgende structuur ingedeeld :
- Portaalsites
- Federale Overheidsdiensten
- Andere Federale instellingen
- Instellingen van Gemeenschappen en Gewesten
- Internationale instellingen
- Professionele organisaties
- Andere privé-instellingen
TopCAO's
SocialWeb stelt de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten te uwer beschikking die op
dit moment bestaan.
SocialWeb biedt u eveneens toegang tot de paritaire comités (actieve en opgeheven) en hun
CAO's.
TopOpleiding
Hoewel SocialWeb reeds gebruiksvriendelijk is, staat ons team te uwer beschikking voor
een opleiding.
TopVragen aan de redactie
U ondervindt voortdurend dat het sociaal recht een zeer ingewikkelde en steeds
veranderende materie is.
En u beseft uiteraard dat bepaalde veranderingen en beslissingen in dit domein grote
consequenties kunnen hebben. Een snelle en doeltreffende reactie is dan vereist…
In dergelijke situaties is het niet alleen onontbeerlijk dat u onmiddellijk en efficiënt over
alle nodige informatie kunt beschikken maar ook dat u bij het nemen van beslissingen kunt
rekenen op de inzichten en het advies van vakmensen.

Daarom levert SocialWeb niet alleen een goudmijn aan informatie maar ook een
onschatbare service: de redactie, bestaande uit voortreffelijke specialisten (advocaten,
juristen, enz.), staan te uwer beschikking om al uw vragen nog dezelfde dag te
beantwoorden.

