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JURIDISCHE ACTUA maart 2017

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Wet Werkbaar Wendbaar Werk
– Detachering

• omzetting Handhavingsrichtlijn in Belgisch recht
• detachering naar Nederland
• detachering naar Frankrijk 

– Varia :
• Langdurige WLH – Vlaamse premie
• Werkgelegenheidsplan 45-plussers
• Beroepsinlevingsovereenkomst
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INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC 307
– PC 341

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet WWW : publicatie Belgisch Staatsblad op 
15/03/2017

Deze wet komt tegemoet aan :
• Meer flexibiliteit voor WGs
• Betere balans tussen privé-werk voor de WNs
• Allen langer werken

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet WWW bestaat uit:

Sokkel - rechtstreekse werking binnen onderneming
o Annualisering referteperiode kleine flex
o Verhoging interne grens overuren
o Vrijwillige overuren
o Investering in vorming
o Occasioneel telewerk
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet WWW bestaat uit:

Menu - activering binnen sector
o Uitbreiding plus-minusconto
o Uitzendarbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur
o Loopbaansparen
o Schenking van conventioneel verlof

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet WWW bestaat uit:

overige maatregelen:
o Wettelijk kader voor glijdende werktijden
o Vereenvoudiging deeltijdse arbeid
o Nachtarbeid binnen e-commerce
o Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet
o Hervorming werkgeversgroepering
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wanneer treedt de wet WWW inwerking
1. Sokkel - rechtstreekse werking binnen onderneming

Maatregel Inwerkingtreding

- Annualisering referteperiode kleine flex 01/02/2017

- Verhoging interne grens overuren 01/02/2017

- Vrijwillige overuren 01/02/2017

- Investering in vorming 01/02/2017

- Occasioneel telewerk 01/02/2017 

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wanneer treedt de wet WWW inwerking
2. Menu – sectorCAO vereist

Maatregel Inwerkingtreding

- Uitbreiding plus-minusconto 01/02/2017

- Uitzendarbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde duur

01/02/2017

- loopbaansparen 01/08/2017

- Schenking van conventioneel verlof 01/02/2017
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wanneer treedt de wet WWW inwerking
3. overige maatregelen

Maatregel Inwerkingtreding

- Wettelijk kader glijdende werktijden 01/02/2017

- Vereenvoudiging deeltijdse arbeid 01/10/2017

- Nachtarbeid binnen e-commerce 01/02/2017

- Uitbreiding palliatief verlof 01/02/2017

- Uitbreiding TK met motief CAO 103ter – IWT uiterlijk op 
01/04/2017 

- Hervorming werkgeversgroepering 01/02/2017

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

ANNUALISERING 

REFERTEPERIODE

KLEINE FLEXIBILITEIT 
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Annualisering
referteperiode kleine flex

Wat was er?

Kleine flexibiliteit 
(art. 20bis van de arbeidswet 

van 16/03/1971)

- Mogelijkheid per onderneming

- piek- en daluurroosters

- Afwijkingen normale arbeidsduur van maximum    
 5u/week (+ of -) met een max. 45u/week
 2u/dag (+ of -) met een max. 9 u/dag    

- Referteperiode max. 3 maanden mogelijkheid tot 
verlenging 1 jaar

Annualisering
referteperiode kleine flex

Wat geldt er nu?

Kleine flexibiliteit 
(art. 20bis van de arbeidswet 

van 16/03/1971)

- Mogelijkheid per onderneming

- piek- en daluurroosters

- Afwijkingen normale arbeidsduur van maximum    
 5u/week (+ of -) met een max. 45u/week
 2u/dag (+ of -) met een max. 9 u/dag    

- Referteperiode : 1 jaar of 12 opeenvolgende 
kalendermaanden

Wijziging referteperiode !!!
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Annualisering
referteperiode kleine flex

Wat geldt er nu?

Opgelet :
Kortere referteperiode blijft mogelijk

• ondernemingsCAO en CAO werd neergelegd uiterlijk op 
31/01/2017

OF

• AR op 31/01/2017 met vermelding kleine flex met een 
kortere referteperiode van 1 jaar.

Annualisering
referteperiode kleine flex

procedure

• ondernemingsCAO of arbeidsreglement waarbij 
volgende elementen worden vermeld:
– De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
– De referteperiode
– De standaard uurroosters
– De alternatieve uurroosters

• Opmaak ondernemingsCAO resulteert in 
automatische aanpassing AR
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Annualisering
referteperiode kleine flex

• Voorafgaande verwittiging van standaard naar 
alternatief uurrooster : minimaal 7 dagen op 
voorhand

• Werknemer ontvangt iedere maand zelfde loon

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

VERHOGING INTERNE

GRENS OVERUREN
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Verhoging interne grens overuren

Kleine 
flexibiliteit78 Standaard91 Werkgever

niveau130 143 Sector
niveau

Wat was er?

Verhoging interne grens overuren

standaard143 
overuren

afwijking   mogelijk op 
sectorniveau

Geen
Max.!

Wat geldt er nu?
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Verhoging interne grens overuren

Opgelet :

• Europese richtlijn 2003/88/EG : naleving van een 
gemiddelde arbeidsduur van 48 uur per week over een 
referteperiode van 4 maanden.

Annualisering / interne grens

De annualisering
Referteperiode:

Één jaar of 12 opeenvolgende maanden

( kortere periode niet mogelijk!)

Interne grens overuren:

143 uur 

Kleine flexibiliteit ( art. 20bis)
Referteperiode: 

Één trimester

( kon verlengd worden tot één jaar )

Interne grens overuren:

78 uur

( 91 uur bij referteperiode van 1 jaar)

Door Wet WWW … Sinds 1 februari 2017
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

VRIJWILLIGE 
OVERUREN

Vrijwillige overuren

Wat komt er bij?

• 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 Kan verhoogd 

worden op 
sectorniveau

Max. 
360 
uren
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Vrijwillige overuren

Wat komt er bij?

 Vrijwilligheid werknemer
 er dient aanbod te zijn van werkgever

Voordelen: 
o Geen inhaalrust
o Geen formaliteit naar derden (vakbond, ISW)
o Prestaties mogelijk buiten het uurrooster
o Mogelijkheid om het ‘gewone’ loon te zetten op de 

‘loopbaanspaarrekening’

Vrijwillige overuren

Wat komt er bij?

Nadelen: 
o Echte overuren : duur door verplichte overloontoeslag

(daggrens / weekgrens)
o Schriftelijke akkoord werknemer voorafgaandelijk aan 

presteren overuren
o Schriftelijk akkoord wordt iedere 6 maanden vernieuwd
o Tellen mee voor het bereiken van de interne grens overuren, 

behalve de eerste 25u. (verhoging van 25u tot 60u mogelijk via 
sectorCAO)
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

UITBREIDING

PLUS-MINUSCONTO

Uitbreiding plus-minusconto

Systeem plus-
minusconto

- Referteperiode : maximum 6 jaar

- Arbeidsduurgrenzen :
 Maximum 10 u/dag
 Maximum 48u/week

- automobielsector

- sectorCAO
- ondernemingsCAO

Wat was er?
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Uitbreiding plus-minusconto

Systeem plus-
minusconto

- Referteperiode : maximum 6 jaar

- Arbeidsduurgrenzen :
 Maximum 10 u/dag
 Maximum 48u/week

- Uitbreiding tot andere sectoren

- sectorCAO
- ondernemingsCAO

Wat geldt er nu?

Wijziging !!

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

WETTELIJK KADER

GLIJDENDE WERKTIJDEN
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Glijdende werktijden

Wat was er?

Gedoogbeleid, mits voldaan aan voorwaarden:
o Betrouwbaar tijdsregistratiesysteem
o Recht van werknemer om zijn/haar individuele

tikkingen op te vragen
o Respecteren van normale grenzen op dag- en 

weekbasis
o Toekenning van voldoende rustpauzes

Glijdende werktijden

Wet WWW brengt wettelijk kader :

Glijdende werktijden invoeren bij cao of door 
arbeidsreglement gekoppeld aan 
betrouwbaar systeem van tijdsregistratie

Voor wie : 
• WNs met een voltijdse tewerkstelling
• WNs met een deeltijdse tewerkstelling met vast uurrooster
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Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Verplichte vermeldingen in ondernemingsCAO of AR :
o De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, met toepasselijke 

referteperiodes (max. 1 jaar)
o De stamtijden

waarin werknemer verplicht dient aanwezig te zijn
o De glijtijden

waarin werknemer vrij begin en einde van zijn arbeidsdag en rustpauzes 
bepaalt

o Het aantal uren dat kan worden gepresteerd onder of boven de grens 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (max. 45 uur/ week)

o Op einde referteperiode overdracht mogelijk van max. 12 uur 
(verhoging mogelijk bij CAO)           kan geplaatst worden op 
loonbaanspaarrekening 

Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Bijkomende verplichte vermeldingen in AR :

o Begin en einde van de stamtijd en de glijtijd en de duur van de 
rustpauze

o De maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur
o De gemiddelde dagelijkse arbeidsduur
o Het begin en het einde van de periode waarbinnen de wekelijkse

arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd
o Regels betreffende recuperatie tijdens de referteperiode van uren die 

boven of onder de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werden 
gepresteerd

o Specifieke sancties in geval van niet-naleving door de werknemer van 
de regels
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Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Kenmerken van een betrouwbaar tijdsregistratie-
systeem:
o Identiteit van de werknemers
o Registratie van begin- en einduur van prestaties en rustpauzes
o Gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar
o Werknemer kan kennis nemen van precies aantal uren binnen 

referteperiode (meer of min prestaties)
o Geregistreerde gegevens zijn steeds raadpleegbaar door

o Betrokken werknemer
o Bevoegde inspectiediensten
o Vakbondsafgevaardigden

Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Gelijkstelling feestdagen en schorsing AO

• Deze dagen zullen worden gelijkgesteld rekening houdend 
met de “gemiddelde dagelijkse arbeidsduur” zoals 
vastgesteld in het AR.

• Voorbeeld : 
wekelijkse arbeidsduur 38u (5-dagenweek) – gemiddelde 
dagelijkse arbeidsduur 7,6u.
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Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Loon

• De werknemer heeft recht op het gewone loon op basis 
van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Meer of minder gepresteerd dan de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur?

o Vermelding van aantal gepresteerde uren die kunnen 
overgedragen worden naar volgende referteperiode:

maximaal12 uur
Verhoging  

sectorniveau 
Geen

Max.!
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Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Verloning werknemer

o Werknemer heeft meer gepresteerd dan de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur :
 niet op vraag van de werkgever:

Werknemer maakt geen aanspraak op betaling uren, 
noch op inhaalrust

 wel op vraag van de werkgever:
Werknemer maakt wel aanspraak op betaling uren, 
(=overuren).

Glijdende werktijden

Wat geldt er nu?

Verloning werknemer

o Werknemer heeft minder gepresteerd dan de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur :
 werkgever kan te veel betaalde loon inhouden 

Uitzondering: referteperiode wordt met drie maanden 
verlengd in geval van overmacht bij werknemer
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Glijdende werktijden

NOOT : 

Bestaande glijsystemen in ondernemingsCAO of AR 
opgenomen vóór 30/06/2017 blijven behouden en 
kunnen afwijken van wettelijke regeling.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

VEREENVOUDIGING 

DEELTIJDSE ARBEID
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Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Op dit moment?

verbod tot verrichten van arbeidsprestaties buiten 
de uurroosters vermeld in arbeidsreglement

administratieve formaliteiten voor werkgever

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Op dit moment?

Administratieve formaliteiten voor de 
werkgever:

verplicht vermelden in AR van alle mogelijke uurroosters 

Verplichting voor werkgever van
twee afzonderlijke bekendmakingen van 
variabel uurrooster aan werknemer



21-3-2017

23

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Op dit moment?

Administratieve formaliteiten voor de 
werkgever:

verplicht bijhouden, op plaats van tewerkstelling van:
o arbeidsovereenkomsten van de deeltijdse werknemers

o afwijkingsregister
document waarop de afwijkingen op het oorspronkelijke 
uurrooster van de deeltijdse werknemer, worden
weergegeven. 

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Op dit moment?

Het huidige meer-uren krediet

Bedraagt voor deeltijdse werknemers met …
• … een vast uurrooster: 12 uur per maand 
• … een variabele uurrooster: 3 uur per week

of 39 uur per kwartaal
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Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

• Aanpassing verplichte vermeldingen in AO
• Geen verplichting om alle deeltijdse uurroosters 

op te nemen in AR
• Bekendmakingsformaliteiten 
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen
• Verhoging meer-urenkrediet variabel uurrooster

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

• Aanpassing verplichte vermeldingen in AO
– Deeltijdse arbeidsovereenkomst met een variabel

uurrooster : vermelding van overeengekomen deeltijdse 
arbeidsregeling en verwijzen naar AR

• Geen verplichting om alle deeltijdse variabele 
uurroosters op te nemen in AR
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Vereenvoudiging
deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt een tijdskader

… die ruim dient geïnterpreteerd te worden 
Het tijdskader dient volgende elementen te bevatten:
o De dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen 

gepresteerd worden
o Het dagelijks tijdstip waarbinnen de prestaties kunnen 

gepresteerd worden
o De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
o de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur (bij 

contracten met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur)
o De manier waarop en het moment dat de deeltijdse werknemer 

op de hoogte wordt gebracht van zijn uurrooster

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - wanneer ?

- Binnen een termijn van 5 werkdagen

- mogelijke aanpassing op sectorniveau
naar minimaal 1 werkdag
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Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - hoe ?

- aanplakking op de betrokken werkplaats 
& 
- via een individueel en schriftelijk 
gedateerd bericht, communicatie kan op 
digitale wijze

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - bewaring ?

- bewaring van dit bericht gedurende 1 jaar te 
rekenen vanaf de dag waarop het uurrooster 
ophoudt van kracht te zijn. (bij AR)
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Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

Wat komt er bij? : Mogelijkheid van bewaring 
deeltijdse arbeidsovereenkomst op digitale wijze

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen

Regel : afwijkingen op het deeltijds vast uurrooster 
moeten worden bijgehouden

- ofwel via een afwijkingsregister : document 
waarop alle afwijkingen op de deeltijdse vaste 
uurroosters worden bijgehouden

- ofwel via een tijdsregistratiesysteem
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Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen

- Tijdsregistratiesysteem dat volgende elementen moet 
bevatten:

o Identiteit van de WN;
o Het precieze begin- en einduur van de prestaties, alsook 

de rustpauzes registreert;
o De periode waarop de geregistreerde gegevens betrekking 

hebben;
o Bewaring gedurende vijf jaar van de gegevens en 

mogelijkheid tot consultatie voor de deeltijdse WN en de 
bevoegde inspectiediensten

o Mogelijkheid voor de vakbondsafvaardiging om het 
tijdsregistratiesysteem en de gegevens in te zien.

Vereenvoudiging 
deeltijdse arbeid

verhoging krediet meer-uren

Huidig aantal
39 uur/ kwartaal

Toekomstig aantal
42 uur/ kwartaal

168 uur/ jaar

• deeltijdse werknemers met variabele uurrooster:

• deeltijdse werknemers met vaste uurrooster:
… blijft 12 uur



21-3-2017

29

Vereenvoudiging 
deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

aanpassing AR met variabele deeltijdse uurroosters aan de 
nieuwe regels :
• Verplichting
• Periode van 6 maanden
• Concreet : inwerkingtreding wet 01/10/2017  - AR moet 

aangepast worden uiterlijk tegen 01/04/2018

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

NACHTARBEID

BINNEN E-COMMERCE
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Nachtarbeid binnen e-commerce

Nieuwe uitzondering op verbod nachtarbeid

• Voor wie :
 Voor de ondernemingen die logistieke diensten en 

ondersteunende diensten verbonden aan de 
elektronische handel uitvoeren (toevoeging aan art. 36 
van de arbeidswet)

Nachtarbeid binnen e-commerce

Nieuwe uitzondering op verbod nachtarbeid

• Prestaties toegelaten tot 24u en vanaf 5u

• Invoering van een arbeidsregeling met 
nachtprestaties (tussen 24u en 5u) vereist sociaal 
overleg
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DETACHERING

Detachering van werknemers
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Detachering van werknemers

• Omzetting van de Europese handhavingsrichtlijn 
(2014/67/EU) in Belgisch recht.

• De wet treedt in werking op 30/12/2016

• Doel : controle inzake naleving van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden 

Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
1. Betere bescherming van de gedetacheerde werknemer
2. Verduidelijking begrip detachering
3. Verplichte aanduiding van een verbindingspersoon
4. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de 

bouwsector
5. Invoering van administratieve sancties en boetes
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Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
1. Betere bescherming van de gedetacheerde werknemer

Een WN die vanuit België wordt gedetacheerd naar een land 
waar gunstiger loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing 
zijn die echter niet nageleefd worden door de WG, kan een 
procedure tegen zijn werkgever opstarten.

Deze WN mag geen enkel nadeel ondervinden.

Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
2. Verduidelijking begrip detachering

De wet bevat een lijst om na te gaan of er sprake is 
van een werkelijke detachering. (om de zgn. 
postbusondernemingen tegen te gaan)
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Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
3. Verplichte aanduiding van een verbindingspersoon

WG die een WN naar België detacheert moet 
 Een Limosa-aangifte doen
 Aanduiding verbindingspersoon voorafgaand aan 

detachering

verbindingspersoon – een natuurlijke persoon :
 WG in eigen persoon
 WN van de onderneming
 Een derde ten opzichte van de onderneming

Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
3. Verplichte aanduiding van een verbindingspersoon

functie verbindingspersoon :
 Contactpersoon met de Belgische inspectiediensten
 Voorleggen van volgende documenten

• Kopie arbeidsovereenkomst
• Betalingsbewijs van de lonen
• Overzicht werkuren : begin, einde en duur van de 

dagelijkse arbeidstijd
• Inlichtingen mbt detachering
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Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
4. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de 
bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de directe 
medecontractant voor loon verschuldigd aan alle in 
België tewerkgestelde WN

zowel eigen WN als gedetacheerden !!

Detachering van werknemers

• De belangrijkste bepalingen
5. Invoering van administratieve sancties en boetes

Het Sociaal Strafwetboek wordt aangepast. (niveau 2)
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Detachering naar Nederland

Detachering naar Nederland

• Toepassingsgebied
– Detachering WN naar Nederland

• Respecteren Nederlandse arbeidsvoorwaarden
– Naleven van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing 

zijn in Nederland.
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Detachering naar Nederland

• Meldingsplicht digitaal
– Voorafgaande meldingsplicht (vergelijkbaar met Limosa-

aangifte) 
Is nog niet operationeel 

• Aanduiding contactpersoon
– Aanduiding van een persoon die in Nederland aanwezig 

is.
– functie contactpersoon : aanspreekpunt met de 

Nederlandse inspectiediensten

Detachering naar Nederland

• Informatieplicht
– Verstrekken van alle info op vraag van Nederlandse 

inspectiediensten
• De arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde 

werknemer(s)
• De loonbrieven
• Overzicht werkuren met vermelding de dagelijkse 

arbeidsduur
• Het A1-formulier

Documenten mogen ook elektronisch aanwezig zijn op 
voorwaarde dat de inspectie deze documenten kan 
raadplegen.
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Detachering naar Frankrijk

Detachering naar Frankrijk

• Omzetting van de Europese handhavingsrichtlijn 
(2014/67/EU) in Frans recht.

• Toepassingsgebied
– Detachering WN naar Frankrijk
– Transportsector : cabotagerit of internationale ritten met 

laad- of losplaatsen op Frans grondgebied. (uitgesloten : 
transitvervoer)               wet Macron sinds 01/07/2016 
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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

• Voorafgaande aanduiding verbindingspersoon 
– Verbindingspersoon moet gevestigd zijn in Frankrijk

– Functie verbindingspersoon : als contactpersoon tussen 
de verschillende instanties (sociale inspectie, douanes, 
belastingautoriteiten, …)

– Aanstelling verbindingspersoon : schriftelijk en in het 
Frans

Detachering naar Frankrijk

• Sancties

– Niet naleving voorafgaandelijke melding en 
voorafgaandelijke aanduiding verbindingspersoon : 
boete van 2000 euro tot 4000 euro per gedetacheerde 
werknemer

– Het ontbreken van A1-formulier : boete van 3269 euro 
per ontbrekende formulier.
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Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid

• Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning 
van aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden.

• Voor welke aanwerving ?
– Voor alle aanwerving vanaf 01/01/2017
– WN leeftijd tussen de 25 en 54 jaar oud
– Minstens 2 jaar bij de VDAB ingeschreven zijn als niet-werkende 

werkzoekende
– Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur (uitz. mogelijk indien een 

gangbare praktijk in de onderneming)
– Tewerkstelling in Vlaams Gewest



21-3-2017

42

Doelgroepenbeleid

• Hoeveel bedraagt de premie?
– De Vlaamse overheid voorziet een premie in 2 schijven :

• Een 1ste schijf van 1.250 euro na 3 maanden tewerkstelling
• Een 2de schijf van 3.000 euro na 12 maanden 

tewerkstelling.

• Pro rata deeltijdse tewerkstelling :

tewerkstellingsbreuk Schijf 1 Schijf 2 bedrag

< 30% Geen tussenkomst
≤ 30% en < 80 % 750 € 1.800 € 2.550 €

≤ 80% 1.250 € 3.000 € 4.250 €

Doelgroepenbeleid

• Hoe aanvragen ?
– Via een online toepassing op www.VDAB of www.werk

– Gegevens :
• Identiteitsgegevens WG
• Persoonlijke gegevens WN
• Datum indienst
• Informatie inzake aard arbeidsrelatie

– Wanneer : binnen de 3 maanden na aanvang 
tewerkstelling
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Doelgroepenbeleid

• Hoe aanvragen ?

– Afwijkende termijn voorzien voor aanwervingen 
tussen 01/01/2017 en de inwerkingtreding van het 
besluit (voorzien op 01/03/2017).  De werkgever heeft 
een aanvraagtermijn van 3 maanden vanaf de 
inwerkingtreding.

Doelgroepenbeleid

• Uitbetaling premie?
– Na controle gegevens 

• via Dimona
• via Dmfa-aangifte
• via VDAB

– Uitbetaling mogelijk bij te vroege beëindiging 
arbeidsovereenkomst

• Ontslag door WN
• Dringende reden in hoofde van WN
• Wegens overmacht
• Om reden buiten wil van WG (bewijs)
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CAO 104

Werkgelegenheidsplan
45-plussers

Werkgelegenheidsplan 45-plussers

• CAO 104 

– Sinds 2013 moet elke WG uit de privé-sector met meer 
dan 20 WNs een werkgelegenheidsplan opstellen

– Doel : behoud/verhoging werkgelegenheid van “oudere” 
werknemers (45 jaar of ouder)

– Telling geldt voor 4 jaar (periode 2013-2016)
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Werkgelegenheidsplan 45-plussers

• Nieuwe telling voor de periode 2017-2020
– Voor wie?

• Alle WGs uit de privé-sector
• Meer dan 20 WNs tewerkgesteld op 02/01/2017 of de 

eerstvolgende werkdag 
• Telling WNs in voltijdse equivalenten
• Alle WN’s komen in aanmerking (vaste medewerkers, 

uitzendkrachten, medewerkers met een contract van 
bepaalde duur)

• Telling gebeurt op niveau van TBE

Werkgelegenheidsplan 45-plussers

• Nieuwe telling voor de periode 2017-2020

– Onderneming telt meer dan 20 voltijdse equivalenten :
• Opmaak werkgelegenheidsplan voor de periode 2017-2020

– Keuze tussen jaarlijks werkgelegenheidsplan of een  
plan voor meerdere jaren

– Onderneming telt niet meer dan 20 voltijdse 
equivalenten :

• Onderneming moet geen werkgelegenheidsplan opmaken 
voor de periode 2017-2020
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Beroepsinlevingsovereenkomst

• Definitie : 
– een beroepsinlevingsovereenkomst geldt enkel voor 

stage in een onderneming waartoe vrijwillig beslist 
wordt door een werkgever en een persoon die verdere 
opleiding wenst of praktische ervaring wil opdoen

• Buiten enig reglementair kader
en
• Buiten elke schoolse verplichting

Beroepsinlevingsovereenkomst

• vergoeding : 
– De werkgever is verplicht om betrokkene een 

vergoeding toe te kennen voor de geleverde prestaties

– Vanaf 01/01/2017 bedraagt de minimumvergoeding 
minimaal de helft van het gewaarborgd minimum 
maandinkomen (GMMI)

– Deeltijdse prestaties : pro rata vergoeding

– Werkgever mag een hogere vergoeding toekennen.
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SECTOR 
NIEUWS

PC 307

• Mogelijkheid tot omzetting ecocheques PC 307

– Akkoord vóór eind maart van elk jaar

– Voltijdse WN : 215 euro ecocheques met een volledige 
referteperiode

– Referteperiode : 01/12 vorig kalenderjaar tem 30/11 
huidig kalenderjaar
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PC 307

• Mogelijkheid tot omzetting ecocheques PC 307
– Voor WNs met een onvolledige referteperiode en voor 

deeltijdse WNs worden de ecocheques betaald volgens 
onderstaande schijven :

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag

Boven 4/5e voltijdse TW 215 euro

Boven 3/5e voltijdse TW 170 euro

Boven 1/2e voltijdse TW 130 euro

Halftijdse betrekking 110 euro

Minder dan halftijdse betrekking 85 euro

PC 307

• Mogelijkheid tot omzetting ecocheques PC 307

– Onderneming met syndicale vertegenwoordiging : 
omzetting gebeurt via ondernemingsCAO

– Onderneming zonder syndicale vertegenwoordiging : 
schriftelijk akkoord met elke WN.

Noot : de totale patronale kost mag in geen geval hoger 
zijn dan de totale patronale kost van de toekenning van de 
ecocheques, alle lasten inbegrepen voor de WG.



21-3-2017

49

PC 307

• CAO 02/02/2016 geldig vanaf 01/01/2016 voor 
onbepaalde duur

• Extra-legale vakantiedag
– Werknemer : recht op 1 dag extra-legale vakantiedag 

vanaf 1 januari van het jaar waarin de werknemer 60 
jaar wordt.

PC 341

• CAO 12/12/2016 ivm banksluitingsdagen

• Periode : 01/01/2017 tem 31/12/2019

• 2017 : 
– 1 vrije dag op 26/05/2017
– 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met WG
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VRAGEN ?


