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JURIDISCHE ACTUA 2017-11

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Taxshift
– VAA privé-gebruik van GSM, smartphone, laptop, 

internet, ….
– Vlaamse doelgroepvermindering
– Varia :

• Innovatiepremie
• Openstaand saldo verlof 2017
• Vastleggen collectief verlof voor 2018
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INHOUD 

– Varia :
• Vastleggen vervanging feestdagen voor 2018
• Solidariteitsbijdrage firmawagens
• Vrijstelling doorstorting BV voor overuren
• Overzicht grenzen : vrijwillige overuren / interne 

grens / interne grens bij vrijwillige overuren
• Voorrangsregels deeltijders

• Sector nieuws :
– …

Tax shift
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Tax shift 

01/2016 04/2016 01/2018

Patronale lasten : 32,4 % naar 30 %
Afschaffing IPA korting

1ste wijziging SLV

Versterking DGV 1ste aanwerving
Versterking vrijstelling BV 

ploeg/nacht/volcontinu

01/2019

3de wijziging SLV

Patronale bijdrage : 30 % naar 25 %
2de wijziging SLV (afbouw)

Tax shift

• Verlaging werkgeversbijdrage in privé-sector
– Onderscheid tussen

• Werkgevers behorend tot categorie 1 : 
– profit-sector
– PC 318 (gezins- en bejaardenhulp)
– PC 327 (sociale werkplaatsen)

• Werkgevers behorend tot categorie 2
– Non-profitsector : PC 330, PC 331, PC 332, PC 319, PC 

329 
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Tax shift

• Verlaging werkgeversbijdrage in privé-sector
– Onderscheid tussen

• Werkgevers behorend tot categorie 3 : 
– PC 327 : erkende beschutte werkplaatsen

» Valide werknemer
» Mindervalide werknemer

Tax shift

• Basistarief werkgeversbijdragen
– Daling basistarief :

• Een daling van de nominale bijdragevoet
• Een daling van de loonmatigingsbijdrage

Tijdstip nominale 
bijdragevoet

Loonmatigings-
bijdrage

basistarief

Tot en met 31/12/2017 22,65 % 7,35 % 30,00 %

Vanaf 01/01/2018 19,88 % 5,12 % 25,00 %
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Tax shift

• Let op !
– Bovenop het basistarief zijn een aantal algemene en 

specifieke bijdragen verschuldigd die de WG sowieso 
moet betalen

– Daarbovenop de sectorale bijdragen

– De daling van de werkgeversbijdrage wordt afgezwakt 
door de hervorming van de structurele RSZ-
vermindering 

Tax shift
• Algemene werkgeversbijdragen buiten 

basisbijdrage

20182018

Arbeider bediende

Kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie 5,57 % -

Jaarlijkse bijdrage JV 10,27 % -

Speciale bijdrage arbeidsongevallen 0,02 % 0,02 %

Asbestfonds (enkel 1ste en 2de KW) 0,01 % 0,01 %

Tijdelijke WLH en oudere werklozen 0,10 % 0,10 %

Speciale bijdrage WLH (= of > 10 WN’s op 30/06 
vorig jaar)

1,69 % 1,69 %

Fonds Sluiting Onderneming (< 20 WN’s) met 
handel of industrieel doel

0,19 % 0,19 %

Bijzondere bijdrage FSO 0,14 % 0,14 %

FSO (zonder handels of industrieel doel) 0,02 % 0,02 %
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Tax shift

• Werkgeversbijdrage vakantiebijdrage arbeiders 
gaat verder omlaag

– 2015 : 5,83 %
– Vanaf 01/01/2016 : 5,65 %
– Vanaf 01/01/2017 : 5,61 %
– Vanaf 01/01/2018 : 5,57 %

De jaarlijkse bijdrage van 10,27 % blijft ongewijzigd.

Tax shift

• Structurele RSZ-vermindering

Categorie R = F 
+ A x (S0 – S) of
+ d x (W – S1)

1 R = 438,00
+ 0,1369 x (7.178,76 – S) of
+ 0,0600 x (W – 13.942,47)

2 R = 24,00
+ 0,2557 x (7.397,24 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

3
(mindervalide WN)

R = 420,00
+ 0,1785 x (8.515,67 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

3
(valide WN)

R = 438,00
+ 0,1369 x (7.803,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

20172017
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Tax shift

• WGs behorend tot categorie 1 - basisbijdrage

Tijdstip vanaf Nominale bijdrage Loonmatiging Totale bijdrage

01/01/2015 24,92 % 7,48 % 32,40 %

01/04/2016 22,65 % 7,35 % 30,00 %

01/01/2017 22,65 % 7,35 % 30,00 %

01/01/2018 19,88 % 5,12 % 25,00 %

Tax shift

• WGs behorend tot categorie 1 - Structurele RSZ-
vermindering 
– SLV voor werknemers met een laag loon (= een voltijds 

kwartaal ≤ 8.850 euro) (hoger dan 2017),
– Geen SLV voor werknemers met een hoog loon.

Tijdstip formule

Tot en met 31/12/2017 R = 438,00
+ 0,1369 x (7.178,76 – S) of
+ 0,0600 x (W – 13.942,47)

Vanaf 01/01/2018 0,1280 x (8.850,00 – S)

20182018



17-11-2017

8

Tax shift

• WGs behorend tot categorie 2 - basisbijdrage
– Geen verlaging werkgeversbijdrage vanaf 2de KW 2016 : 

blijft 32,40 % 
– Wel versterkte SLV vanaf 01/04/2016

Tijdstip vanaf Nominale bijdrage Loonmatiging Totale bijdrage

Tot en met 
31/12/2017

24,92 % 7,48 % 32,40 %

Vanaf 01/01/2018 24,92 % 7,48 % 32,40 %

Tax shift

• WGs behorend tot categorie 2 - Structurele RSZ-
vermindering 
– SLV : een extra vermindering omwille van een laag of 

hoog loon

* De actuele geïndexeerde loongrenzen liggen hoger dan de loongrenzen bepaalde in de wetgeving vanaf 
2018 voor categorie 2,

Tijdstip Formule

Tot en met 31/12/2017 R = 24,00
+ 0,2557 x (7.397,24 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

Vanaf 01/01/2018 R = 49,00
+ 0,2557 x (7.218,00* – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80*)

20182018
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Tax shift

• WGs behorend tot categorie 3 - basisbijdrage
valide WN

Tijdstip vanaf Nominale bijdrage Loonmatiging Totale bijdrage

01/01/2015 24,92 % 7,48 % 32,40 %

01/04/2016 22,65 % 7,35 % 30,00 %

01/01/2017 22,65 % 7,35 % 30,00 %

01/01/2018 19,88 % 5,12 % 25,00 %

Tax shift

• WGs behorend tot categorie 3 - Structurele RSZ-
vermindering - valide werknemers
– SLV : stemt in grote lijnen overeen met de formules 

voor categorie 1
– Geen SLV voor werknemers met een hoog loon.

Tijdstip formule

Tot en met 31/12/2017 R = 438,00
+ 0,1369 x (7.803,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

Vanaf 01/01/2018 0,1280 x (9.450,00 – S)

20182018
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Tax shift

• WGs behorend tot categorie 3 - basisbijdrage
mindervalide WN

Tijdstip vanaf Nominale bijdrage

01/01/2015 24,92 %

01/04/2016 22,65 %

01/01/2017 22,65 %

01/01/2018 19,88 %

Tax shift

• WGs behorend tot categorie 3 - Structurele RSZ-
vermindering – mindervalide werknemers
– SLV : forfaitaire vermindering blijft bestaan
– Geen SLV voor werknemers met een hoog loon.

Tijdstip formule

Tot en met 31/12/2017 R = 420,00
+ 0,1785 x (8.515,67 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.989,19)

Vanaf 01/01/2018 R = 260,00
+ 0,1785 x (8850 – S)

20182018
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VAA telefoon, tablet, 
PC, smartphone en internet

VAA GSM, internet, laptop, ….

• Definitie 
– Wanneer een werkgever aan de werknemer een GSM, PC, 

tablet en/of internet aansluiting ter beschikking stelt en deze 
apparaten mogen ook gebruikt worden voor privé-doeleinden
dan ontstaat er bij de werknemer een voordeel van alle aard.  

• Wijziging huidige wetgeving
– Wetgeving is sterk verouderd :

• Geen rekening houdend met tablets
• Wat met smartphones
• Verschillende bedragen tussen RSZ en FOD Financiën
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VAA GSM, internet, laptop, ….

• Wijziging vanaf 01/01/2018
– De bedragen worden aangepast
– De forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en 

FOD Financiën

Maandelijkse forfait vanaf 01/01/2018

PC en/of laptop € 6 (per toestel)

Tablet, GSM en smartphone € 3 (per toestel)

Gratis internet € 5 (éénmaal)

telefoonabonnement € 4

VAA GSM, internet, laptop, ….

• Alleen bij terbeschikkingstelling
– Aankoop, leasing, … van het toestel door de werkgever 

en deze laten gebruiken door de werknemer.

– De forfaits gelden niet voor situaties waarin er geen 
terbeschikkingstelling is.

• Voorbeeld : betaling kostenvergoeding door WG voor het 
professioneel gebruik van een privétoestel van WN

• Voorbeeld : geheel en/of gedeeltelijke tussenkomst van de 
WG in de aankoop van een toestel door de WN.
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VAA GSM, internet, laptop, ….

• Vaste of mobiele telefoon en smartphone

Voorbeeld :
combinatie ter beschikking stelling van een smartphone met gratis telefoon-
en internetabonnement, komt zo vanaf 01/01/2018 op 12 €/maand (3 euro 
+ 4 euro + 5 euro)

Heden Vanaf 01/01/2018

- RSZ : richtlijnen voor 
GSM/smartphone : 12,50 
€/maand

- Fiscus : ruling

- Scheiding tussen waardering van het toestel, 
telefoonabonnement, internetverbinding

- Volgende forfaits gelden :
o Voor een telefoon of smartphone : 3 €/mnd
o Telefoonabonnement : 4 €/mnd
o Internetverbinding : 5€/mnd

VAA GSM, internet, laptop, ….

• PC en/of laptop

Voorbeeld :
WN beschikt over laptop én een desktop : VAA 12 €/mnd (6 euro + 6 euro)

Heden Vanaf 01/01/2018

- Het VAA wegens het kosteloos privé-
gebruik van een desktop of laptop 
bedraagt 15 €/mnd

- Forfait van 6 €/mnd per toestel
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VAA GSM, internet, laptop, ….

• Tablet

Voorbeeld :
WN beschikt over laptop én een tablet: VAA 9 €/mnd (6 euro + 3 euro)

Heden Vanaf 01/01/2018

- Momenteel geen forfait voorzien.
- RSZ oordeelt dat een tablet die samen 

met een PC ter beschikking wordt 
gesteld, niet apart moet gewaardeerd 
worden.

- Forfait van 3 €/mnd per toestel

VAA GSM, internet, laptop, ….

• Internetverbinding

Heden Vanaf 01/01/2018

- Forfait van 5€/mnd - Forfait van 5 €/mnd ongeacht het aantal 
verbindingen

- Forfait wordt éénmalig vastgesteld 
ongeacht of het een vaste of mobiele 
internetaansluiting is.
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Vlaamse doelgroepvermindering

Vlaamse doelgroepvermindering

• Ouderen
– Voorwaarden :

• WN behoort tot de categorie 1 van de structurele RSZ-
vermindering

• WN heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal de 
leeftijd van 55 jaar bereikt;

• Maximum loongrens op kwartaalbasis : 13.400 €/kw
• Alle soorten contracten : onbepaalde duur, bepaalde 

duur,….
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Vlaamse doelgroepvermindering

• Ouderen
– Bijkomende voorwaarde : 

• de doelgroepvermindering zal gekoppeld worden aan het 
leveren van werkelijke arbeidsprestaties (met uitzondering 
van ziekte, verlofstelsels, opzegperiode).

• De werkgevers zullen bij de vraag tot doelgroep-
vermindering voor oudere werknemers moeten bevestigen 
dat er werkelijke arbeidsprestaties geleverd zijn.

Vlaamse doelgroepvermindering

• Ouderen
– controle: 

• De sociale inspectie kan hierop controles doen.

• En overgaan tot het opleggen van sancties :
– Terugbetaling van de onrechtmatig verkregen RSZ-

vermindering.
– Het betalen van een boete.

– inwerkingtreding: 
• Ten vroegste vanaf 01/01/2018
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Vlaamse doelgroepvermindering

• Ouderen

Van  55 tot 59 jaar Vanaf 60 jaar

Aanwerving (gedurende 
kwartaal van aanwerving en 
7 volgende kwartalen)

Max. € 1.150 /Kwartaal Max. € 1.500 /Kwartaal

In dienst Max. € 600 /Kwartaal Max. € 1.150 /Kwartaal

VARIA
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Innovatiepremie

Innovatiepremie

• Voor wie ?
– Voor werkgevers en werknemers uit de privé-sector

• Wat ?
– Een netto premie toegekend door de werkgever aan 

creatieve werknemers voor het aanbrengen van een 
nieuw idee welke wordt uitgevoerd binnen de 
onderneming
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Innovatiepremie

• Verlenging 
– Innovatiepremie is mogelijk voor 2017-2018
– Verschenen in BS op 16/10/2017

• vrijstelling ?
– Voldoen aan een aantal vrijstellingsvoorwaarden
EN
– Volgen van enkele voorgeschreven procedures

Innovatiepremie

- Bovenop het loon

- Vrij van RSZ

- Vrij van belastingen

- Wordt niet aangerekend op de loonnorm (1,1 %)
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Openstaand saldo 2017

Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
– Wettelijke vakantiedagen : 

• een werknemer is verplicht om al zijn wettelijke 
vakantiedagen op te nemen voor het einde van het 
kalenderjaar

• Tip : 
– overzicht bezorgen ivm openstaand saldo 
EN
– melding dat het verplicht is om alle vakantiedagen voor 

31/12/2017 op te nemen

PRISMA : lijst totalen per looncode
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Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
– Wettelijke vakantiedagen bediende : 

• wanneer een bediende in de onmogelijkheid is om 
zijn/haar vakantiedagen op te nemen (schorsing contract) 
moet het openstaand saldo betaald worden met de LBR 
12/2017.

• PRISMA : looncode 4045

Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
– Wettelijke vakantiedagen arbeider : 

• wanneer een arbeider in de onmogelijkheid is om 
zijn/haar vakantiedagen op te nemen wegens langdurige 
ziekte moet het openstaand saldo vakantie ingeboekt 
worden met de LBR 12/2017.

• PRISMA : looncode 802 (wordt automatisch omgezet naar 
looncode 210 “dagen verlof arb. nt opgenomen door 
ziekte” (zie mail van Katrien 13/06/2016)
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Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
– Feestdagen : 

• elke voltijdse WN of deeltijdse WN met een variabel 
uurrooster heeft recht op 10 feestdagen per kalenderjaar.  

• In 2017 : twee feestdagen die vervangen moet worden 
(zondag 01/01/2017 en zaterdag 11/11/2017). 

• De opname (vervanging feestdag) moet gebeuren binnen 
hetzelfde kalenderjaar (2017).

Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
• Tip : 

– overzicht bezorgen ivm openstaand saldo

EN

– melding dat het verplicht is om alle feestdagen voor 
31/12/2017 op te nemen

PRISMA : lijst totalen per looncode
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Openstaand saldo 2017

• Controle opname vakantie, feestdagen en ADV
– arbeidsduurvermindering : 

• Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld op 
jaarbasis bereikt wordt.

• In de wetgeving is niets voorzien met betrekking tot 
opname van de ADV-dagen.  

• Tip :
– Modaliteiten tot toekenning en de opname vast te 

leggen in de onderneming (ondernemingsCAO of AR).
– Opname ADV binnen het betrokken kalenderjaar.

2018
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Vastleggen collectief verlof 2018

• Vastleggen periode
– Overlegprocedure verloopt via een cascadesysteem :

• Beslissing paritair comité;
• Is er een ondernemingsraad, dan worden de data bij 

beslissing in deze vastgelegd;
• Is er geen OR, dan gebeurt dit met akkoord van de 

vakbondsafvaardiging;
• Is er geen OR, noch vakbondsafvaardiging, dan is het 

akkoord met alle werknemers vereist.

Vastleggen collectief verlof 2018

• Bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming

• Kopie van het bericht op te nemen in het arbeidsreglement

• Kopie van het bericht dient overhandigd te worden aan 
iedere werknemer

• Kopie van het bericht binnen de 8 dagen na de 
inwerkingtreding verstuurd worden naar de Inspectie 
Sociale Wetten.
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Vastleggen vervanging feestdagen 
2018

• 10 wettelijke feestdagen
– Nieuwjaar maandag 01/01/2018 
– Paasmaandag maandag 02/04/2018 
– Feest van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 
– O.L.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 
– Pinkstermaandag maandag 21/05/2018 
– Nationale Feestdag zaterdag 21/07/2018
– O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 
– Allerheiligen donderdag 01/11/2018 
– Wapenstilstand zondag 11/11/2018 
– Kerstmis dinsdag 25/12/2018 

Vastleggen vervanging feestdagen 
2018

• Vastleggen vervangingsdag
– Overlegprocedure verloopt via een cascadesysteem :

• Beslissing paritair comité;
• Is er een ondernemingsraad, dan worden de data bij 

beslissing in deze vastgelegd;
• Is er geen OR, dan gebeurt dit met akkoord van de 

vakbondsafvaardiging;
• Is er geen OR noch vakbondsafvaardiging, volstaat het 

akkoord met de meerderheid van het personeel.
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Vastleggen vervanging feestdagen 
2018

• De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen 
vóór 15/12/2017 door middel van een ondertekend en 
gedateerd bericht uithangen in de onderneming

• Kopie van het bericht op te nemen in het arbeidsreglement

• Kopie van het bericht verstuurd worden naar de Inspectie 
Sociale Wetten.

Solidariteitsbijdrage 
bedrijfswagens
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Solidariteitsbijdrage 
bedrijfswagens

• CO2-bijdrage vanaf januari 2018

* maandbedrag niet verhogen met indexatiecoëfficiënt

Type wagen Formule (Y= CO2-uitstoot)

Minimumbijdrage per maand 26,47 euro per maand

Benzine {(Y x 9 euro) – 768} : 12

CO2 onbekend (benzine) {(182 x 9 euro) – 768} : 12 = 72,50 euro

Diesel {(Y x 9 euro) – 600} : 12

CO2 onbekend (diesel) {(165 x 9 euro) – 600} : 12 = 73,75 euro

LPG {(Y x 9 euro) – 990} : 12

Elektrisch 26,47 euro per maand*

Solidariteitsbijdrage 
bedrijfswagens

• Om het bedrag van de maandelijkse 
verschuldigde solidariteitsbijdrage te kennen, 
moeten de resultaten van hogervermelde 
formules telkens nog vermenigvuldigd worden 
met de indexatiecoëfficiënt.

• Vanaf 01/01/2018 bedraagt deze 1,2708.
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Vrijstelling doorstorting BV 
op overuren

Vrijstelling doorstorting BV 
op overuren

• Grenzen ?
– Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor 

overuren : algemeen 130 overuren per WN per jaar

• Bij overgang van de WN naar een nieuwe WG zal deze 
rekening moeten houden met eerder gepresteerde 
overuren om de grens van 130 uur te berekenen.
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Vrijstelling doorstorting BV 
op overuren

• Grenzen ?
– Vrijwillige overuren : 100 uren per WN per jaar per WG  

• Bij verandering van WG mogen er dus opnieuw 100 
overuren gepresteerd worden.

• Om te kijken of deze vrijwillige overuren in aanmerking 
komen voor de vrijstelling van doorstorting hangt er dus 
vanaf of de limiet van 130 overuren bereikt is of niet.

Vrijstelling doorstorting BV 
op overuren

• Grenzen ?
– Horeca en bouw : hogere grenzen

• Horeca : hier bedraagt de grens 360 uur per jaar per 
werknemer. 

• Bouw : hier bedraagt de grens 180 uur op voorwaarde dat 
het gaat om werven waar effectief gebruikt wordt gemaakt 
van een aanwezigheidsregistratiesysteem.
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Overzicht grenzen 

Vrijwillige overuren

• Wet WWW  - BS 15/03/2017
– Mogelijkheid tot prestatie van 100 vrijwillige overuren 

(art. 25bis van 16/03/1971)

– Tewerkstelling : max. 11u/dag – 50u/week

– SectorCAO kan het quotum optrekken

standaard

100 
uren

Max. 
360 
uren Kan verhoogd worden 

op sectorniveau



17-11-2017

31

Vrijwillige overuren

• Welke sectoren zijn tot actie overgegaan ?

Sector Maximum aantal 
vrijwillige overuren

procedure

PC 112 voor het 
garagebedrijf

150 Afsluiten van een ondernemings-CAO voor 
30/06/2018 met een maximale 
geldigheidsduur tot 31/12/2018.
Er volgt een evaluatie op sectorvlak na 
30/06/2018.

paritair subcomité
149.02 voor het 
koetswerk

130 Afsluiten van een ondernemings-CAO voor 
30/06/2019 met een maximale 
geldigheidsduur tot 31/12/2019.
Er volgt een evaluatie op sectorvlak tegen 
30/06/2018.

Vrijwillige overuren

• Welke sectoren zijn tot actie overgegaan ?

Sector Maximum aantal 
vrijwillige overuren

procedure

Paritair subcomité
149.04 voor de 
metaalhandel

130 Afsluiten van een ondernemings-CAO voor 
30/06/2018 met een maximale 
geldigheidsduur tot 31/12/2018.
Er volgt een evaluatie op sectorvlak na 
30/11/2018.

PC 320 voor de 
begrafenis-
ondernemingen

150 Deze optrekking geldt automatisch voor de 
volledige sector.
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Interne grens overuren

standaard143 
overuren

afwijking   mogelijk op 
sectorniveau

Geen
Max.!

Interne grens overuren

• Welke sectoren zijn tot actie overgegaan ?

Sector Maximum 
overuren interne 
grens

Paritair subcomité
149.04 voor de 
metaalhandel

200 Enkel voor de servicetechniekers.
Hiervoor dient een ondernemings-CAO
worden afgesloten voor 30/06/2018 met een 
geldigheidsduur tot maximum 31/12/2018.

PC 333 van de 
toeristische 
attracties

180 Voor de periode van 01/07/2017 tot en met 
31/12/2019.
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Interne grens bij vrijwillige overuren

• Standaard
– De eerste 25 gepresteerde vrijwillige overuren worden 

niet meegeteld voor de berekening van de interne grens.

– Verhoging van 25 uur tot maximum 60 uur mogelijk via 
sectorCAO

Interne grens bij vrijwillige overuren

• Welke sectoren zijn tot actie overgegaan ?

Sector Maximum 
vrijwillige overuren 
die niet meegeteld 
wordt

Paritair subcomité
149.01 voor de 
elektriciens

60 - de eerste 60 gepresteerde vrijwillige 
overuren
- Voor de periode lopende van 01/07/2017 tot 
en met 30/06/2019.

Paritair subcomité
149.04 voor de 
metaalhandel

60 - Enkel voor de servicetechniekers :
- De eerste 60 gepresteerde vrijwillige 
overuren
- Hiervoor dient een ondernemings-CAO te 
worden afgesloten voor 30/06/2018 met een 
geldigheidsduur tot maximum 31/12/2018.
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Voorrangsregels deeltijders

• Voorrangsregels voor deeltijdse werknemers
– Een werknemer die deeltijds werkt en de gepaste 

procedure volgt, krijgt voorrang om in de onderneming 
een openstaande job te krijgen.

– Dit geldt niet enkel voor een voltijdse functie maar voor 
elk werk dat de werknemer een hoger aantal 
arbeidsuren kan opleveren.

Voorrangsregels deeltijders

• responsabiliseringsbijdrage
– Werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die 

tegelijkertijd een uitkering genieten van de RVA 
(inkomensgarantie-uitkering) stimuleren om deze 
werknemer meer te laten werken als er beschikbaar 
werk is.

– De werkgever zal een bijdrage (responsabiliserings-
bijdrage) moeten betalen als hij een vacante betrekking 
niet toekent aan de deeltijdse werknemer met een 
inkomensgarantie-uitkering die hierom gevraagd heeft.
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Voorrangsregels deeltijders

• responsabiliseringsbijdrage
– De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 euro per 

deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-
uitkering geniet per maand tijdens dewelke de 
werkgever de verplichting niet naleefde.

– Controle zal gebeuren door de RSZ (via de Dmfa-
aangifte)

Voorrangsregels deeltijders

• uitsluiting
– Bijdrage niet verschuldigd :

• Enkel bijkomend werk op tijdstippen waarop de betrokken 
WN al werkte.

• Gedurende een jaar geen bijkomend werk beschikbaar was 
in dezelfde functie van de deeltijdse WN.  Dit jaar begint te 
lopen vanaf de eerste aanvraag door de WN tot het 
bekomen van een inkomensgarantie-uitkering.
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Voorrangsregels deeltijders

• In werking
– Van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die 

worden afgesloten vanaf 1 januari 2018

• Gevolgen voor de werkgever
– Bijdrage verschuldigd indien de WG geen voorrang geeft 

aan een deeltijdse WN met een inkomensgarantie-
uitkering.

SECTOR 
NIEUWS
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VRAGEN ?


