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JURIDISCHE ACTUA 2018-01

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Programmawet van 25/12/2017 
– Vrijstelling doorstorting BV bij wetenschappelijk 

onderzoek
– Geen afwijkende opzeggingstermijnen meer
– Tax shift

INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Varia :

• Actuele bedragen 2018
• Verblijfsvergoedingen buitenland
• Detachering naar Frankrijk : kost voor SIPSI gaat 

niet door !
• Mobiliteit : elektrische fietsen
• Woon-werkverkeer met de waterbus
• Nieuwe aanvraagformulier ouderschapsverlof
• Elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid 

staking of lock-out
• Educatief verlof 
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INHOUD 

– Varia :
• Vlaamse doelgroepvermindering oudere WN
• Nice to know

• Sector nieuws :
– PC 302

Programmawet

• De programmawet van 25/12/2017 (B.S. 
29/12/2017)

• Winstpremie
• Uitbreiding flexi-job
• De activeringsbijdrage
• Loonbonus
• Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse werknemers
• E-commerce : uitbreiding nacht- en zondagsarbeid

• In werking vanaf 01/01/2018

Winstpremie
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Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Wat ?

• De nieuwe winstpremie moet het ondernemingen mogelijk 
maken om werknemers op een simpele en flexibele 
manier een deel van hun winst als premie (som geld of 
percentage van het loon) toe te kennen zonder dat hen 
stemrecht in de onderneming wordt toegekend.

– Wie ? 
• Van toepassing voor alle werknemers in de onderneming 

(bedrijfsleiders zijn uitgesloten).
• Opgelet : collectief voordeel !!

Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Soorten ? 

• Identieke winstpremie : de winstpremie waarvan het 
bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het 
bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het 
loon van alle werknemers

– Invoeringsprocedure : eenvoudig - beslissing door de 
gewone of buitengewone algemene vergadering

– Notulen bevatten volgende vermeldingen:
» Identiek bedrag of identiek percentage van het 

loon dat aan de WNs wordt toegekend;
» De berekeningswijze van het loon waarop het 

percentage wordt vastgelegd;

Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Soorten ?

• Identieke winstpremie 
– Notulen bevatten volgende vermeldingen:

» de toekenningsregels die in aanmerking worden 
genomen indien voorzien wordt in een 
anciënniteitsvoorwaarde. Er kan slechts in een 
anciënniteit van maximaal één jaar worden 
voorzien.

» de berekeningswijze pro rata van het bedrag van 
de winstpremie in geval van vrijwillige schorsing of 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
behoudens wegens dringende redenen ten laste 
van de werknemer.
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Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Soorten ?

• Identieke winstpremie 

– De werkgever informeert de werknemers schriftelijk 
over de toekenning en de modaliteiten van deze 
premie. (brief, intranet, email, …)

Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Soorten ?

• Gecategoriseerde winstpremie : de winstpremie die aan 
alle werknemers een bedrag in speciën toekent, waarvan 
de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de 
verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve
criteria die bepaald worden in deze wet.

– Objectieve criteria
» Anciënniteit / graad / functie / weddeschaal / 

vergoedingsniveau / scholingsniveau

Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Soorten ?

• Gecategoriseerde winstpremie :
– Invoeringsprocedure : ondernemingsCAO of 

toetredingsakte (indien geen vakbondsafvaardiging 
binnen de onderneming).

– De differentiatie tussen de verschillende groepen WNs
mag maximaal een verhouding tussen 1 en 10 zijn.

Voorbeeld : Functie bedrag

Directie 5.000 euro

Midden kader 2.000 euro

Uitvoerend personeel 500 euro
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Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Bijkomende voorwaarden :

• Bedrag van de winstpremie mag niet hoger zijn dan 30 % 
van de totale brutoloonmassa van het betreffend boekjaar;

• de winstpremie mag geen bestaande loonbestanddelen, 
premies of voordelen vervangen;

• De toekenning is vrijwillig en niet terugkerend;

• Toekenning winstpremie : ten vroegste na eerste afsluiting 
van het boekjaar vanaf 30/09/2017;

• Telt niet mee in de loonnorm

Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Gunstige (para)fiscale behandeling : de winstpremie 

is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheids-
bijdragen noch belasting

– In hoofde van de werknemer :
» Een solidariteitsbijdrage van 13,07 %
» Belasting van 7 %

– In hoofde van de werkgever : 
» Geen patronale RSZ-bijdragen verschuldigd
» Onderworpen aan de vennootschapsbelasting
» Niet aftrekbaar (verworpen uitgave).

Programmawet

• De nieuwe winstpremie

Winstpremie Gewone bonus Loonbonus –
CAO 90

Warrants

Reële kost WG 2580,00 € 1775,00 € 1888,60 € 1420,00 €

Vennootschapsbelasting 
(29 %)

580,00 € - 725,00 € -771,40 € -580,00 €

Kostprijs 2000,00 € 2500,00 € 2660,00 € 2000,00 €

Patronale bijdrage WG / 500 € (25 %) 660 € (33 %) /

Bruto bonus 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 € 2000,00 €

RSZ wns-bijdrage (13,07%) 
solidariteitsbijdrage

261,40 € 261,40 € 261,40 € /

belastbaar 1738,60 € 1738,60 € 1738,60 € 2000,00 €

belastingen -121,70 €
(7 %)

-930,15 € 
(53,50 %)

/ -1070,00 €
(53,50%)

netto bonus 1616,90 € 808,45 € 1738,60 € 930,00 €
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Programmawet

• De nieuwe winstpremie
– Enkele bedenkingen :

• puur cijfermatig komen de winstpremie en loonbonus er 
het best uit

• vergeet niet : 
– invoering van loonbonus is onderworpen aan strikte

regels
– warrants : cijfermatig minder interessant maar 

mogelijkheid tot verloning van individuele prestaties; 
alsook vast percentage bedrijfsvoorheffing is voor de 
meeste genieters te hoog waardoor er een teruggave 
zal gebeuren in de PB. (CAO90 en winstpremie moet 
collectief toegekend worden).

Uitbreiding flexi-job

Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Sinds 01/01/2018 kunnen flexi-jobs niet langer in de 

horecasector (PC 302) uitgeoefend worden, maar ook in 
de detailhandel

– Bijkomende sectoren :
• PC 118.03 : paritair subcomité voor de bakkerijen, 

banketbakkerijen en consumptiesalons bij een 
banketbakkerij;

• PC 119 : paritair comité voor de handel in voedingswaren;
• PC 201 : paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel
• PC 202 : paritair comité voor de bedienden uit de 

kleinhandel in voedingswaren:



18-1-2018

7

Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Bijkomende sectoren :

• PC 202.01 : paritair subcomité voor de middelgrote 
levensmiddelenbedrijven;

• PC 302 : paritair comité voor het hotelbedrijf;
• PC 311 : paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;
• PC 312 : paritair comité voor de warenhuizen;
• PC 314 : paritair comité voor het kappersbedrijf en de 

schoonheidszorgen;
• PC 322 : paritair comité voor de uitzendarbeid, als de 

gebruiker ressorteert onder één van de hierboven 
opgesomde PC’s.

Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Welke voorwaarden:

• Flexi-job :
– werknemer : tewerkstelling van minstens  4/5 van een 

voltijdse job in het derde voorafgaande kwartaal (T-3) 
bij één of meerdere andere WG(s)

– Gepensioneerden : gepensioneerd zijn op het einde 
van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal 
van tewerkstelling (T-2)

Opgelet : het loon dat de gepensioneerde bijverdient, wordt als beroepsinkomen beschouwt.  
Hiermee moet dus rekening gehouden worden om na te gaan of de gepensioneerde in kwestie 
de loongrenzen in het kader van toegelaten activiteiten niet overschrijdt.

NIEUW

Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Welke voorwaarden:

• Flexi-job :
– De periode waarin tijdelijke leerkrachten tijdens de 

zomervakantie een uitgestelde bezoldiging of een 
werkloosheidsuitkering van de RVA geniete, zal worden 
gelijkgesteld met gewerkte dagen.  

• Tijdige dimona

• Opmaak raamovereenkomst

NIEUW
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Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Voorbeeld : een WN die heel 2017 halftijds werkte en op 

01/01/2018 met pensioen is gegaan, zal pas vanaf 
01/07/2018 een flexi-job kunnen uitoefenen. 

Gepensioneerd 
eind T-2 ?

4/5 tewerkstelling
in T-3 ?

Flexi-job 
mogelijk ?

1ste kwartaal 2018 Sept 2017 : nee April – juni 2017 : nee NEE

2de kwartaal 2018 Dec 2017 : nee Juli – sept 2017 : nee NEE

3de kwartaal 2018 Maart 2018 : ja Okt – dec 2017 : nee JA

Programmawet

• Uitbreiding flexi-jobs
– Welke voorwaarden:

• Dezelfde voorwaarden als in de horeca.
– Flexiloon : geen gewone sociale zekerheidsbijdrage en 

belastingen verschuldigd (bruto = netto)
» Een basisloon (minimum 9,18 €/uur)
» Aangevuld met alle door de WG toegekende 

vergoedingen, premies en voordelen
» Flexivakantiegeld : 7,67 %

– Een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 % zal 
de werkgever betalen op het flexiloon.

activeringsbijdrage
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Programmawet

• Activeringsbijdrage voor werknemers die 
vrijgesteld worden van prestaties

– Toepassingsgebied : een bijzondere 
activeringsbijdrage voor die werknemer die gedurende 
een volledig kwartaal geen enkele prestaties 
levert bij zijn werkgever, behalve in volgende situaties :

• Wegens wettelijke schorsing van het contract : ziekte, 
arbeidsongeval, …

• Wegens vrijstelling van prestaties tijdens de 
opzeggingsperiode.  

Programmawet

• Activeringsbijdrage
– Welke werkgevers : Voor alle werkgevers uit de privé-

sector

– Bijdrage :
• Een bijzondere SZ-bijdrage die elk kwartaal berekend 

wordt en betaald moet worden samen met de gewone SZ-
bijdragen

• Een percentage op het bruto kwartaalloon van de WN
• Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de WN op 

het ogenblik van de vrijstelling van de prestaties. (blijft 
ongewijzigd tot pensioenleeftijd WN)

Programmawet

• Activeringsbijdrage
– Percentage van de activeringsbijdrage

Leeftijd bij volledige vrijstelling 
prestaties

Percentage dat op het 
bruto kwartaalloon 
wordt toegepast 

Minimumbijdrage per 
kwartaal

Vóór 55 jaar 20 % 300 euro

Tussen 55 jaar vóór 58 jaar 18 % 300 euro

Tussen 58 jaar vóór 60 jaar 16 % 300 euro

Tussen 60 jaar vóór 62 jaar 15 % 225,60 euro

Na 62 jaar 10 % 225,60 euro
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Programmawet

• Activeringsbijdrage 
– vermindering bijdrage met 40 % :

• Verplichte opleiding 
– Georganiseerd door WG
– Ten minste 15 dagen omvatten in een periode van 4 

opeenvolgende kwartalen
– Het verminderde percentage geldt gedurende de betreffende 4 

kwartalen

Leeftijd bij volledige vrijstelling prestaties Percentage dat op het bruto 
kwartaalloon wordt toegepast 

Vóór 55 jaar 12 %

Tussen 55 jaar vóór 58 jaar 10,8 %

Tussen 58 jaar vóór 60 jaar 9,60 %

Tussen 60 jaar vóór 62 jaar 9 %

Na 62 jaar 6 %

Programmawet

• Activeringsbijdrage
– Volledige vrijstelling :

• Indien WN vóór 28/09/2017 gestapt is in systeem van 
volledige vrijstelling prestaties of ondernemings-CAO ivm
instappen volledig vrijstelling prestaties neergelegd vóór 
28/09/2017

• Verplichte opleiding 
– georganiseerd door de werkgever
– gedurende de eerste vier kwartalen van de vrijstelling 

van de prestaties 
– De kostprijs van die opleiding moet minimaal 20 % 

bedragen van het bruto jaarloon waarop de werknemer 
recht had vóór de vrijstelling van prestaties.

Programmawet

• Activeringsbijdrage
– Volledige vrijstelling :

• Wanneer de WN die vrijgesteld is van prestaties gedurende 
een volledig kwartaal :

– Bij één of meerdere andere WG minstens 1/3de

tewerkstelling aanvat
OF 
– minstens 1/3de tewerkstelling als zelfstandige aanvat.

Volledige vrijstelling tijdens de periode van 
werkhervatting.
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Loonbonus CAO90

Programmawet 

• Loonbonus (CAO90) 

– Werkgever die de informatie- en raadplegingsprocedure 
in het kader van een collectief ontslag met sluiting van 
de onderneming opstart, wordt voortaan uitgesloten uit 
het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Responsabiliseringsbijdrage
deeltijdse werknemers met IGU
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Programmawet

• 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.

Programmawet

• Voorrangsregels voor deeltijdse werknemers
– 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.

Programmawet

• Voorrangsregels voor deeltijdse werknemers
– 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)



18-1-2018

13

Programmawet

• Voorrangsregels voor deeltijdse werknemers
– 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.

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Wet tot hervorming van de vennootschaps-
belasting (25/12/2017)
– Wetenschappelijk onderzoek uitbreiding naar bachelors 

vanaf 01/01/2018

– Nacht- en ploegenarbeid voor hoogtechnologische 
producten : definitief geschrapt

– Nacht- en ploegenarbeid werken in onroerende staat of 
ploegen op werven : onderhandeling uitgesteld.
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Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Deze gedeeltelijke vrijstelling van BV is van 
toepassing op :
– Universiteiten / hogescholen / wetenschappelijke 

fondsen
– Erkende wetenschappelijke instellingen
– Ondernemingen die samenwerkingsakkoorden met de 

twee hierboven vermelde instelling
– Young Innovative Company
– Ondernemingen die onderzoekers met specifieke

diploma’s tewerkstellen

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Deze gedeeltelijke vrijstelling van BV is van 
toepassing op :
– Voor de eerste vier ondernemingen : geen 

diplomavereisten (komen in aanmerking masterdiploma 
maar ook professionele bachelor diploma)

– Voor de laatste ondernemingen : wel diplomavereisten 
(minimum masterdiploma).

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV 
– Uitbreiding vereiste diploma’s 

• Academische bachelors (studiegebied)
– Wetenschappen / Toegepaste wetenschappen
– Toegepaste biologische wetenschappen
– Geneeskunde / diergeneeskunde
– Biomedische wetenschappen
– Industriële wetenschappen en technologie
– Nautische wetenschappen
– Biotechniek
– Architectuur
– productontwikkeling
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Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV 
– Uitbreiding vereiste diploma’s

• professionele bachelors (studiegebied)
– Biotechniek
– Gezondheidszorg
– Industriële wetenschappen en techniek
– Nautische wetenschappen
– Handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot 

de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op informatica en 
innovatie.

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV 

– Vrijstelling bachelor diploma

Periode Vrijstelling

Bezoldigingen vanaf 
01/01/2018

40 % vrijstelling

Bezoldigingen vanaf 
01/01/2020

80 % vrijstelling

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV

– Opgelet : het bedrag is beperkt tot maximum 25 % van 
het totaal bedrag van de vrijstelling doorstorting 
bedrijfsvoorheffing voor de volgende diploma’s :

• diploma doctor toegepaste wetenschappen, exacte 
wetenschappen, geneeskunde, dierengeneeskunde of 
farmaceutische wetenschappen, of burgerlijk ingenieur;

• masterdiploma of gelijkwaardig diploma studiegebieden of 
combinaties  studiegebieden Vlaamse of Franstalige gemeenschap.
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Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV

– Voorbeeld :

Maximum 960 euro of 25 % van 3840 euro

Bachelors Masters

Totale bedrijfsvoorheffing € 2400 € 4800

Vrijstelling doorstorting BV :

- Voor masters 80 % € 3840

- Voor bachelors 40 % € 960

Effectieve vrijstelling € 960 € 3840

Vrijstelling doorstorting BV 
wetenschappelijk onderzoek

• Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting BV

– Voorbeeld :

Maximum 800 euro of 25 % van 3200 euro

Bachelors Masters

Totale bedrijfsvoorheffing € 2400 € 4000

Vrijstelling doorstorting BV :

- Voor masters 80 % € 3200

- Voor bachelors 40 % € 960

Effectieve vrijstelling € 800 € 3200

Opzeggingstermijnen
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Opzeggingstermijnen

• Geen afwijkende opzegtermijnen
– Welke sectoren

• PC 124 (bouw)
• PC 126 (houtwerking en stoffering)
• PC 324 (diamant)
• PC 301.01 (haven van Antwerpen)

– Voor alle opzeggingen/verbrekingen ter kennis gebracht 
vanaf 01/01/2018

Opzeggingstermijnen

• Onderscheid tussen

– Arbeiders die aangeworven zijn vóór 01 januari 2014

EN

– Arbeiders die aangeworven zijn vanaf 01 januari 2014

Opzeggingstermijnen

• Arbeiders die aangeworven zijn vóór 01/01/2014
– Opzeggingstermijn bestaat uit twee delen :

• Deel 1 : de verworven opzeggingstermijn op 31/12/2013 
volgens het zogenaamd ‘vastkliksysteem’ (rugzakje).  

• Deel 2 : de opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014 wordt 
berekend op basis van het algemeen stelsel (WES).
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Opzeggingstermijnen

• Arbeiders die aangeworven zijn vanaf 
01/01/2014

– de opzeggingstermijnen van de arbeiders van wie de 
arbeidsovereenkomst is gestart vanaf 01 januari 2014 
volgen vanaf 2018 de algemene opzeggingstermijnen 
die voor arbeiders en bedienden voorzien werden door 
de Wet Eenheidsstatuut (WES)

Opzeggingstermijnen

• opzeggingstermijn vóór 01/01/2014

Anciënniteit op 
31/12/2013

Opzeg door WG 
(AO aangevangen 
vóór 01/01/2012)

Opzeg door WG 
(AO aangevangen 
tussen 01/01/2012 
– 01/01/2014)

Opzeg door WN

< 6 maanden 3 werkdagen 4 werkdagen 1 werkdag

6 maanden tot < 3 
jaar

14 kalenderdagen 16 kalenderdagen 7 kalenderdagen

3 jaar tot < 20 jaar 28 kalenderdagen 32 kalenderdagen 14 kalenderdagen

Vanaf 20 jaar 56 kalenderdagen 64 kalenderdagen 28 kalenderdagen

Opzeggingstermijnen

• opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014
Per begonnen periode 
anciënniteit

Vast opzeggingstermijn – ontslag 
door WG

Vast opzeggingstermijn – ontslag 
door WN

0 < 3 maanden 2 weken 1 week

3 < 6 maanden 4 weken 2 weken

6 < 9 maanden 6 weken 3 weken

9 < 12 maanden 7 weken 3 weken

12 < 15 maanden 8 weken 4 weken

15 < 18 maanden 9 weken 4 weken

18 < 21 maanden 10 weken 5 weken

21 < 24 maanden 11 weken 5 weken

3de jaar 12 weken 6 weken

4de jaar 13 weken 6 weken

5de jaar 15 weken 7 weken



18-1-2018

19

Opzeggingstermijnen

• opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014
Per begonnen periode anciënniteit Vast opzeggingstermijn – ontslag 

door WG
Vast opzeggingstermijn – ontslag 
door WN

6de jaar 18 weken 9 weken

7de jaar 21 weken 10 weken

8se jaar 24 weken 12 weken

9de jaar 27 weken 13 weken

10de jaar 30 weken 13 weken

11e jaar 33 weken 13 weken

12de jaar 36 weken 13 weken

13de jaar 39 weken 13 weken

14de jaar 42 weken 13 weken

15de jaar 45 weken 13 weken

16de jaar 48 weken 13 weken

17de jaar 51 weken 13 weken

18de jaar 54 weken 13 weken

19de jaar 57 weken 13 weken

20ste jaar 60 weken 13 weken

Opzeggingstermijnen

• opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014

Per begonnen periode 
anciënniteit

Vast opzeggingstermijn – ontslag 
door WG

Vast opzeggingstermijn – ontslag 
door WN

21ste jaar 62 weken 13 weken

22ste jaar 63 weken 13 weken

23ste jaar 64 weken 13 weken

24ste jaar 65 weken 13 weken

…. …… (+ 1 week per begonnen 
anciënniteit)

……..

Opzeggingstermijnen

• Enkele voorbeelden
– Een arbeider ID 01/04/2015 wordt ontslaan op 

29/01/2018.

• Opzeggingstermijn bedraagt 12 weken

• Ter informatie : opzeggingstermijn volgens oude wetgeving 
(tem 31/12/2017 – CAO 75) bedraagt 5 weken
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Opzeggingstermijnen

• Enkele voorbeelden
– Een arbeider ID 01/08/2012 wordt ontslaan op 

29/01/2018

• Twee delen :
– Deel 1 : 16 kalenderdagen (anc. op 31/12/2013)
– Deel 2 : 15 weken (anc. vanaf 01/01/2014)

• Ter informatie : opzeggingstermijn volgens oude wetgeving 
(tem 31/12/2017 – CAO 75) bedraagt 6 weken

Opzeggingstermijnen

• Hierdoor wijzigt het één en ander
– Opent recht op ontslagcompensatievergoeding 
– Outplacement – algemeen stelsel
– Ontslagmotivering (CAO109)

Verdwijnt volledig:
- Ontslaguitkering
- Willekeurig ontslag

Opzeggingstermijnen

• Ontslagcompensatievergoeding
– Voor de meeste arbeiders heeft dit rugzaksysteem 

(deel 1) echter een nadelig resultaat in vergelijking 
met de nieuwe opzeggingstermijnen volgens de 
algemene regeling (WES). De ontslagcompensatie-
vergoeding valt ten laste van de RVA. 

– Voorwaarden :
• Verbonden door een arbeidsovereenkomst voor 

arbeiders
• Datum in dienst is gelegen vóór 01 januari 2014
• Ontslag door WG na 31/12/2013, maar niet om 

dringende redenen
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Opzeggingstermijnen

• Outplacement – algemeen stelsel
– Vanaf 2018 aanspraak op langere opzeggingstermijn
– Hierdoor zal de arbeider vlugger in aanmerking 

komen voor outplacementbegeleiding.

Algemeen stelsel CAO 82

- Opzeggingstermijn van minstens 30 
weken

- Verbrekingsvergoeding van minstens 
30 weken

- WN is 45 jaar oud op het ogenblik 
van het ontslag

- 1 jaar anc. in de onderneming
- Niet ontslaan wegens dringende 

reden
- Werkzaam in de privé-sector

Opzeggingstermijnen

• Ontslagmotivering (CAO109) 
– Vanaf 01/01/2018 is de ontslagmotivering van 

toepassing.

– Opgelet : wanneer een WG weigert de motieven van 
het ontslag mee te delen, riskeert de werkgever een 
boete die overeenstemt met 2 weken loon.

– Opgelet : kennelijk onredelijk ontslag.  Wanneer het 
ontslag als “kennelijk onredelijk” wordt bestempeld, 
kan de rechter een forfaitaire sanctie opleggen.  Deze 
sanctie bedraagt 3 tot 17 weken loon.

Opzeggingstermijnen

• Ontslagmotivering (CAO109) 
– De ontslagmotivering is niet altijd verplicht :

• Ontslag tijdens de eerste zes maanden van de 
tewerkstelling;

• Werknemer is verbonden door een arbeidsovereenkomst 
voor uitzend- of studentenarbeid; 

• In het kader van SWT, pensioen, de stopzetting van de 
activiteit, sluiting en collectief ontslag;

• Ontslag werknemer waarvoor de werkgever een 
bijzondere ontslagprocedure moet naleven, vastgelegd 
bij de wet of CAO;

• Ontslag werknemers in het kader van herstructurering 
zoals gedefinieerd op sectoraal niveau.
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Opzeggingstermijnen

• Ontslagmotivering (CAO109) 
– Ontslagmotivering versus willekeurig ontslag

Ontslagmotivering Willekeurig ontslag
Kennelijk onredelijk : sanctie van 3 tot 17 
weken loon

Willekeurig ontslag : schadevergoeding 
verschuldigd van zes maanden loon

Gedeelde bewijsvoering :
- WG heeft het ontslag gemotiveerd, zal elke 

partij die elementen aanvoert de 
bewijslast ervan dragen;

- WG heeft het ontslag niet gemotiveerd, 
bewijslast ligt bij WG

- WN stapt naar de rechter zonder de 
motivering te vragen, bewijslast ligt bij de 
WN

Bewijslast : de werkgever moet bewijzen dat 
het ontslag niet willekeurig is.

Tax shift

Tax shift

• Tax shift – tweede fase
– Voor de werkgevers :

• Verlaging basis werkgeversbijdrage in privé-sector
• Verdere afbouw structurele RSZ-vermindering

– Voor de werknemers :
• Verhoging forfaitaire beroepskosten
• Aanpassing belastingtarieven
• Verhoging belastingvrije som
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Tax shift

• Tax shift – tweede fase
– Verhoging forfaitaire beroepskosten werknemers

• Vanaf 01/01/2018 bedragen de forfaitaire beroepskosten 
voor werknemers uniform 30 %, met een maximum van 
2950 euro (niet-geïndexeerd).

– Aanpassing belastingtarieven
• De schijf van 30 % verdwijnt.  Het gedeelte van de schijf 

van het inkomen dat belast wordt aan 30 %, wordt belast 
aan de schijf van 25 %.

• Verbreden van de schijf van 40 %.  Hierdoor wordt een 
groter stuk van het inkomen onderworpen aan een lager 
belastingtarief.

Tax shift

• Tax shift – tweede fase
– Verhoging belastingvrije som

• Vanaf inkomstenjaar 2018 stijgt ook de inkomensgrens om 
van de verhoogde belastingvrije som te genieten, waardoor 
meer personen er recht op zullen hebben.

Hierdoor zal het nettoloon van de werknemers stijgen
met een bedrag tussen de 35 en 50 euro afhankelijk 
van het brutoloon van de werknemer.

Tax shift

• Tax shift – tweede fase
Voorbeeld : bediende – gehuwd – partner werkt – geen kinderen

Bruto loon Netto maandloon 
2017

Netto maandloon 
2018

Netto stijging

2000 € 1522,51 € 1567,78 € +45,27 €

2500 € 1649,87 € 1695,68 € +45,81 €

3000 € 1873,47 € 1919,67 € +46,20 €

3500 € 2097,95 € 2139,37 € +41,42 €

4000 € 2317,65 € 2359,06 € +41,41 €

4500 € 2521,12 € 2567,97 € +46,85 €

5000 € 2717,54 € 2757,39 € +39,85 €



18-1-2018

24

VARIA

Actuele bedragen 2018

Actuele bedragen 2018

• Loongrenzen vanaf 01/01/2018

Jaar Bruto bedragen

2015 33.203 euro 66.406 euro

2016 33.221 euro 66.441 euro

2017 33.472 euro 66.944 euro

2018 34.180 euro 68.361 euro
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Actuele bedragen 2018

• CAO 90 : loonbonus (niet-recurrent resultaatsgebonden
bonus)

• Voor alle WN’s of groep WN’s
• bij behalen van objectieve collectief vastgestelde doelstellingen

“Gunstig” regime voor zover: 

• Sociale maximumgrens: € 3.313 (2018)
• Fiscale maximumgrens: € 2.880 (2018)

Actuele bedragen 2018

• Nieuwe grenzen voor loonbeslag 

Deze grenzen worden nog verhoogd met 68,00 euro per ‘kind ten laste’.

* Deze grens geldt niet bij vervangingsinkomsten of inkomsten uit zelfstandige 
activiteiten.

Schijven van het 
nettoloon

Voor beslag vatbaar gedeelte Cijfers

0 – 1105 € Nihil Nihil

1105,01 € - 1187,00 € 20 % van de som begrepen tussen de twee 
bedragen 

= max. 16,40 euro

1187,01 € - 1309,00 € 30 % van de som begrepen tussen de twee 
bedragen *

= max. 36,60 euro

1309,01 € - 1432,00 € 40 % van de som begrepen tussen de twee 
bedragen

= max. 49,20 euro

Boven 1432,00 € Alles Alles 

Herwaarderingscoëfficiënt SWT

De aanvullende vergoeding werd 
berekend op basis van het loon van :

herwaarderingscoëfficiënt

- Vóór 2017 1,0036

- 1ste kwartaal 2017 1,0027

- 2de kwartaal 2017 1,0018

- 3de kwartaal 2017 1,0009

- 4de kwartaal 2017 1,0000
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SWT

• Het begrensd bruto maandloon 
– Verhoging op 01/01/2018 : 3953,88 € (voor de 

berekening van het netto referteloon)

bedrijfswagens  2018

Actuele bedragen 2018

Bedrijfswagen : CO2-coëfficiënt
• De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5.5 % voor een CO2-uitstoot 

van:
- 86 gr/km voor dieselvoertuigen
- 105 gr/km voor voertuigen met benzine, LPG- of gasmotor

• Als de CO2-uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt 
de coëfficiënt verhoogd met 0.1 % per CO2-gram (tot een 
maximum van 18 %).

• Als de CO2-uitstoot lager ligt dan deze referentie-uitstoot, wordt 
de coëfficiënt verlaagd met 0.1 % per CO2-gram (tot een 
maximum van 4 %).

• Voordeel alle aard : ondergrens 1310 euro (2018)
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Actuele bedragen 2018

• Bedrijfswagen : CO2-solidariteitsbijdrage

* 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*

Actuele bedragen 2018

• Bedrijfswagen : CO2-solidariteitsbijdrage

– 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.

Actuele bedragen 2018

• Fietsvergoeding
– 0,23 €/km (2016 = 0,22 €/km)

• Woon-werkverkeer
– Tussenkomst WG in privé-vervoer

• Maandelijkse fiscale vrijstelling 2018 : 33,30 €/mnd
• Jaarlijkse fiscale vrijstelling 2018 : 400 €/jaar
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Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Voor wie ?

• Voor de ambtenaren
• ook voor de werknemers die tijdelijk voor het werk naar 

het buitenland worden gestuurd

– Wat ?
• Terugbetaling op forfaitaire wijze (maximum bedrag 

vermeld in de landenlijst).

– Vanaf wanneer ?
• Vanaf 22/11/2017

Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen

– Tussen 01/10 en 22/11 :
• Voordeligste tarief indien nog niet betaald

– Link lijst :
• Sdclonen/intranet/juridische actua/landenlijst BS 22112017
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Detachering naar Frankrijk

Detachering naar Frankrijk

• Voorafgaande verplichtingen
– Opmaak A1 formulier
– Voorafgaande aanduiding verbindingspersoon 
– opmaak attest van detachering “Déclaration de 

détachement”.
• Sedert 01/10/2016 moet deze aangifte verplicht 

elektronisch gebeuren.
• via SIPSI (=Système d’Information sur les Prestations de 

Service Internationale) 
• website : www.sipsi.travail.gouv.fr.

Detachering naar Frankrijk

• Voorafgaande verplichtingen

– Transportsector : opmaak attest van detachering 
“Attestation de détachement”.

• Vanaf 01/01/2017 moet deze aangifte verplicht 
elektronisch gebeuren.

• via SIPSI (=Système d’Information sur les Prestations de 
Service Internationale) 

• website : www.sipsi.travail.gouv.fr.
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Detachering naar Frankrijk

• Vanaf 01/01/2018 : 
– Eerder werd aangekondigd dat vanaf 01/01/2018 de 

werkgever een vergoeding moet betalen aan de Franse 
Staat voor het gebruik van de online tool.

– Deze maatregel lokte heel wat protest (nationaal en 
internationaal)

– Frankrijk heeft beslist om de maatregel niet door te 
voeren.  Met andere woorden niets wijzigt.

elektrisch fiets

elektrisch fiets

• Sinds 01/10/2016 wettelijk kader
– Onderscheid tussen 3 categorieën

• Fietsen met een elektrische hulpmotor (gewone e-
bike = fiets)

– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid :  25km/uur
– Vermogen : max. 250 Watt

• Gemotoriseerde fietsen
– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid : 25km/uur
– Vermogen : max. 1000 Watt
– Minimale leeftijd : 16 jaar
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elektrisch fiets

• Sinds 01/10/2016 wettelijk kader
– Onderscheid tussen 3 categorieën

• Speed pedelecs = bromfiets
– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid : 45km/uur
– Vermogen : max. 4000 Watt
– Minimale leeftijd : 16 jaar

elektrisch fiets

• Vanaf 01/01/2017 worden de speed pedelecs met 
terugwerkend kracht gelijkgesteld met een 
gewone fiets 

– Fietsvergoeding mogelijk

– Wegcode : speed pedelecs = bromfiets klasse B

elektrisch fiets

• De werknemer gaat naar het werk met eigen
fiets

– Standpunt RSZ : max. 0,23 €/km

– Standpunt fiscus : max. 0,23 €/km

Ongeacht categorieën elektrische fiets
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elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt een bedrijfsfiets

– Algemene regel : indien WG een fiets ter beschikking 
stelt van een werknemer, is dit een voordeel in natura.

– Fiscaal : 
• Wordt de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer : volledig 

voordeel vrij van belastingen. 

• Wordt de fiets uitsluitend voor privé-verplaatsingen 
gebruikt : vormt het wel een belastbaar voordeel dat 
geschat moet worden op de werkelijke waarde

elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt een bedrijfsfiets

– Wijziging standpunt RSZ :

• Wordt de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer : volledig 
voordeel vrij van belastingen. 

• Wordt de fiets uitsluitend voor privé-verplaatsingen 
gebruikt : vormt het wel een voordeel dat geschat moet 
worden op de werkelijke waarde

elektrisch fiets

• Aftrekbaarheid onkosten werkgever
– Algemene regel : verhoogde kostenaftrek van 120 %

• Kosten :
– voor gebouw stalling fietsen, kleedruimtes, sanitaire 

installatie en douches personeel

– Voor de aankoop of leasing, het onderhoud en de 
herstelling van bedrijfsfietsen en hun toebehoren.

Ook voor elektrische fietsen en speed pedelecs
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De waterbus

De waterbus

• Woon-werkverkeer met de waterbus
– Voorzien te Brussel
– Voorzien te Antwerpen
– Voorzien te Oostende

• Verplichte tussenkomst WG bij woon-werkverkeer ?
– NAR : tussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar 

vervoer, met uitzondering van het treinvervoer.

De waterbus

• Hoeveel ?
– 71,8 % van de effectief betaalde prijs maar met als 

maximum de werkgeversbijdrage in de prijs van de 
treinkaart voor een afstand van 7 kilometer.

– Opgelet : sectoren kunnen hogere tussenkomsten 
voorzien voor het openbaar vervoer. (nakijken !).
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De waterbus

• Vrij van RSZ en BV ?
– Sociale zekerheid : volledige vrijstelling

– Fiscaal : nog onduidelijkheid of de fiscus aanvaardt dat 
de uitbater van de waterbus een ‘openbare 
vervoersmaatschappij’ is.

• Gevolgen ?
– Werknemer die zich verplaatst met de waterbus voor 

zijn woon-werkverkeer, heeft recht op een tussenkomst 
in de kosten zoals voor het openbaar vervoer.

Aanvraagformulier 
ouderschapsverlof

Aanvraagformulier 
ouderschapsverlof

• Formulier C61 – Ouderschapsverlof
– Nieuw formulier vanaf 01/12/2017

– Volgende wijziging werden aangebracht :
• Bestaat uit 3 delen (ipv 2) :

– Een gemeenschappelijk deel dat zowel de werknemer 
als de werkgever moet ondertekenen;

– Deel I : in te vullen en ondertekenen door de 
werknemer;

– Deel II : in te vullen en ondertekenen door de 
werkgever
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Elektronische mededeling 
bij staking of lock-out

Elektronische mededeling 
bij staking of lock-out

• Vanaf 01/01/2018 

• Staking of lock-out

• werkwillige werknemer : tijdelijke werkloosheid –
beslissing RVA

• Mededeling aan RVA moet elektronisch gebeuren 
(via PRISMA of www.socialsecurity.be)

Educatief verlof

• Schooljaar 2017-2018 

• Nieuw loonplafond vanaf 01/09/2017 :
2.871,00 euro/mnd.

• Schooljaar 2017-
2018 
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Vlaamse 
doelgroepvermindering

• Oudere werknemers

Vlaamse  
doelgroepvermindering

• Ouderen
– 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 :

• Maximum 13.400 euro/kwartaal

– Alle soorten contracten : onbepaalde duur, bepaalde 
duur, …

Vlaamse 
doelgroepvermindering

• Ouderen
– Onderscheid tussen

• Niet-zittende oudere WN (=nieuwe aanwerving)

EN

• Zittende oudere WN (=reeds in dienst zijnde WN)
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Vlaamse 
doelgroepvermindering

• Ouderen
– Vanaf 01/01/2018 

• bijkomende voorwaarde : WN heeft effectieve 
arbeidsprestaties geleverd in het betrokken 
kwartaal

• Uitzondering :
– Wettelijke schorsing contract (ziekte, 

arbeidsongeval, …)
– Vrijstelling prestaties tijdens de opzeg

NIEUW

Vlaamse 
doelgroepvermindering

• Ouderen
– Gevolg Dmfa-aangifte

• Aanduiding in de Dmfa-aangifte of er al dan niet vrijstelling 
van prestaties is gedurende het ganse kwartaal

• Aanduiding (volledige vrijstelling) leidt automatisch tot het 
verlies van het recht op de RSZ-vermindering oudere WN.

Nice to know

• Vermijd laattijdige dimona aangifte

• Vrijwillige overuren : overeenkomst in orde ?

• Flexi-jobs : opmaak raamovereenkomst

• Deeltijdse tewerkstelling : wijziging 
arbeidsreglement

• Bruto-netto overuren : verklaring WN
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SECTOR 
NIEUWS

PC 302

• CAO van 20/12/2017
– Aanpassing deeltijdse arbeid vanaf 01/01/2018 : de 

minimale arbeidsduur voor een contract wordt op het 
wettelijk minimum vastgelegd (1/3 van een voltijdse 
tewerkstelling – minstens 3 uur per dag).

• Afwijking mogelijk : WG moet een gemotiveerde melding 
overmaken aan de voorzitter van het paritair comité.  De 
melding gebeurt aan de hand van een modeldocument dat 
goedgekeurd werd door het paritair comité.

• Link document : 
sdclonen\intranet\contracten\diverse\PC302 CAO Voorlopig 
Aanvraag Afwijking Minimale Arbeidsduur

PC 302

• CAO van 20/12/2017

• De Adviesgroep Afwijkingen houdt een lijst bij van alle 
bedrijven die gebruik maken van de afwijking.

• Vaststelling misbruik afwijking : melding aan de 
Adviesgroep Afwijkingen.  Deze groep beslist met een 
eenparigheid van stemmen of de toelating tot afwijking 
wordt ingetrokken.
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VRAGEN ?


