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JURIDISCHE ACTUA 2017-10

INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Wet WWW : 

• Deeltijdse tewerkstelling in glijdende uurroosters

– Brussels Hoofdstedelijke Gewest
– Mobiliteitsvergoeding 
– Landingsbaan
– Limosa

INHOUD 

– Varia :
• Binnenlandse dienstreizen 
• Educatief verlof
• Verblijfsvergoedingen buitenland
• SWT 

• Sector nieuws :
– PC 144/145
– PC 302
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

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

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
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Glijdende werktijden

• Wet WWW brengt wettelijk kader :
– Glijdende werktijden invoeren bij ondernemingsCAO of 

door arbeidsreglement gekoppeld aan betrouwbaar 
systeem van tijdsregistratie

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

Niet mogelijk voor WNs met een deeltijdse 
tewerkstelling variabel loon

Glijdende werktijden

• Wet WWW brengt wettelijk kader :
– Deeltijdse tewerkstelling met vast uurrooster

• Ofwel glijdende uurregeling voltijdse WN volgen
• Ofwel glijdend uurrooster specifiek voor deeltijdse tewerkstelling

• aanpassing arbeidscontract en arbeidsreglement
– vermelding tewerkstelling met een glijdend uurrooster
– Vermelding van stam- en glijtijden
– Maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur

Doelgroepenbeleid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Doelgroepvermindering oudere WN
– BS van 25/09/2017

– Verlaging loonplafond van de doelgroepvermindering
oudere werknemer

– Betrokken werknemers :
• Enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele 

vermindering
• Oudere werknemers waarvan het refertekwartaalloon niet 

hoger is dan 10.500 euro
• Leeftijd oudere werknemers : 55 jaar tot en met 64 jaar

Vanaf 
01/10/2017

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Doelgroepvermindering oudere WN vanaf 
01/10/2016

Leeftijd WN op de laatste dag van het 
kwartaal

Kwartaalbedrag van de 
vermindering

55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste 
dag van het kwartaal)

400 euro

58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste 
dag van het kwartaal)

1000 euro

62 jaar en jonger dan 65 jaar (op de laatste 
dag van het kwartaal)

1500 euro

Mobiliteitsvergoeding
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Mobiliteitsvergoeding

• Ministerraad 29/09 : goedkeuring ontwerptekst 
mobiliteitsvergoeding of ‘Cash for Car’

Switch van 
leasebudget

Naar 
mobiliteits-
vergoeding

Cash for Car

mobiliteitsvergoeding

• In werkingtreding
– Ten vroegste vanaf 01/01/2018

• Dubbele keuzevrijheid
– De vergoeding wordt op geheel vrijwillige wijze 

ingevoerd
• Zowel in hoofde van de werkgever : WG kan voorwaarden 

opleggen 
EN
• in hoofde van de werknemer (niet voor zelfstandige 

bedrijfsleiders) 

mobiliteitsvergoeding

• Wie komt in aanmerking ?
– Werkgevers : 

• Voorafgaand ononderbroken periode van 36 maanden één 
of meerdere bedrijfswagen ter beschikking stellen

• Startende werkgevers : uitzondering : minimumperiode is 
niet vereist

– Werknemers : 
• 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken in de loop 

van 3 jaar
EN
• 3 maanden vóór de aanvraag
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mobiliteitsvergoeding

• Wijziging werkgever?
– Bijzondere regels, op voorwaarde dat zowel de oude als 

nieuwe WG de mobiliteitsvergoeding aanbieden :
• Wanneer de WN bij zijn vorige WG :

– Al een mobiliteitsvergoeding had, kan hij dit verderzetten bij 
nieuwe WG.  WN dient een aanvraag in uiterlijk 1 maand na 
datum in dienst.

– In de loop van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag 12 
maanden over een bedrijfswagen heeft beschikt én minstens 3 
maanden ononderbroken onmiddellijk voorafgaand aan de 
uitdiensttreding, kan hij de mobiliteitsvergoeding aanvragen 
bij de nieuwe WG.  Geen nieuwe ‘wachtperiode’, op 
voorwaarde dat hij zijn aanvraag uiterlijk 1 maand na datum 
in dienst indient.

mobiliteitsvergoeding

• Wijziging werkgever?
– Bijzondere regels, op voorwaarde dat zowel de oude als 

nieuwe WG de mobiliteitsvergoeding aanbieden :
• Wanneer de WN bij zijn vorige WG :

– Nog geen 12 maanden de beschikking had over een 
bedrijfswagen, kan hij deze periode verderzetten en 
vervolledigen bij zijn nieuwe WG.  WN dient een aanvraag in 
tot verderzetting uiterlijk 1 maand na datum in dienst.

COMPLEX !!!!

mobiliteitsvergoeding

• Voordeel bedrijfswagen ?
– VAA bedrijfswagen : verdwijnt volledig

• Voorbeeld : bedrijfswagen met tankkaart.  Inleveren van 
bedrijfswagen maar ook van tankkaart.

• Tussenkomst WG inzake woon-werkverkeer ?
– Geen woon-werk tussenkomst vanaf de eerste dag van 

de maand waarin de WN de mobiliteitsvergoeding 
ontvangt. (wagen / soc. abonnement / fiets )

– Wanneer de WG wel een tussenkomst geeft aan WN, 
wordt deze tussenkomst aanzien als loon !!
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mobiliteitsvergoeding

• Tussenkomst WG inzake woon-werkverkeer ?
– Behoud gedeeltelijke fiscale vrijstelling : 

• de mobiliteitsvergoeding : belastbaar voordeel.  
• Gedeeltelijke vrijstelling in PB : 390 euro/jaarbasis (2017) 

– Uitzondering : WN ontvangt reeds woon-werkvergoeding
• Voorwaarde :

– WN ontvangt deze vergoeding gedurende minstens 3 
maanden voorafgaand aan de aanvraag van de 
mobiliteitsvergoeding.

mobiliteitsvergoeding

• Hoeveel bedraagt de mobiliteitsvergoeding?

Cataloguswaarde wagen (- eigen bijdrage) x 6/7 x 20 %

Indien tankkaart :
- Verhoging met 20 %

mobiliteitsvergoeding

• Hoeveel bedraagt de mobiliteitsvergoeding?
– Bedrag mobiliteitsvergoeding :

• Wordt vastgeklikt
• Geen invloed carrièrewending
• Wel onderworpen aan index (jaarlijks op 1 januari)

– Betaling mobiliteitsvergoeding :  bij afwezigheid gedekt 
door gewaarborgd loon behoudt de WN het recht op de 
mobiliteitsvergoeding door werkgever
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mobiliteitsvergoeding

• Hoeveel bedraagt de mobiliteitsvergoeding?
– Niet elke bedrijfswagen zal mogen ingeleverd worden : 

bedrijfswagen waarvan de toekenning gekoppeld was 
aan een gedeeltelijke vervanging van loon, premies 
komen niet in aanmerking

• Mobiliteitsvergoeding Sociale zekerheid ?
– Geen loon
– Onderworpen aan solidariteitsbijdrage : zelfde 

berekening als de CO2-solidariteitsbijdrage 
bedrijfswagen. 

mobiliteitsvergoeding

• Mobiliteitsvergoeding fiscaal?
– Mobiliteitsvergoeding : belastbaar voordeel
– Berekening  = formule berekening VAA bedrijfswagen

– CO2-coëfficiënt = 4 % (voor alle ingeleverde wagens)

(Cataloguswaarde x 6/7) x CO2-coëfficiënt

mobiliteitsvergoeding

• Voorbeeld ?
– Gegevens : Audi met cataloguswaarde 31.000 euro, 

CO2-uitstoot 108 gr/km.  Geen eigen bijdrage

• Mobiliteitsvergoeding :
– Zonder tankkaart : (31.000 x 6/7) x 20 % = 5314,29 

euro/jaarbasis – 442,86 euro/maandbasis

– Met tankkaart : ((31.000 x 6/7) x 20 %) x 20 % = 
6376,80 euro/jaarbasis – 531,40 euro/maandbasis
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mobiliteitsvergoeding

• Voorbeeld ?
– Gegevens : Audi met cataloguswaarde 31.000 euro, 

CO2-uitstoot 108 gr/km.  Geen eigen bijdrage

• Solidariteitsbijdrage :
((108 x 9) – 600 )/12 = 31 euro
31 x 1,2488 = 38,71 euro/maandbasis

• Belastbaar voordeel WN :
((31.000 x 6/7) x 4 % = 1062,85 euro/jaarbasis –
88,57 euro/maandbasis
88,57 euro onderworpen aan BV

mobiliteitsvergoeding

• Voorbeeld ?
– Gegevens : Audi met cataloguswaarde 31.000 euro, 

CO2-uitstoot 108 gr/km.  Geen eigen bijdrage

• Besteedbaar bedrag :
– Zonder tankkaart : € 442,86 – € 35,43 =  € 407,43

(88,57 x 40 % BV)

– Met tankkaart : € 531,40 – € 35,43 = € 495,97 

Landingsbaan
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Landingsbaan

Recht op afwezigheid Recht op uitkeringen

Leeftijdsvoorwaarde : 55 jaar Leeftijdsvoorwaarde : 60 jaar
Uitzondering : 50 jaar
- Zwaar beroep :

* Wisselende ploegen
* onderbroken diensten
* ploegen met nachtarbeid 

- Lange loopbaan : 1/5 met 28 jaar loopbaan 
en sectorCAO

- onderneming in herstructurering
of in moeilijkheden

Uitzondering : 55 jaar
(         60 jaar in 2019, tenzij NARCAO)

- Zwaar beroep :
*Wisselende ploegen
* onderbroken diensten
* ploegen met nachtarbeid 

- 20 jaar nachtprestaties
- arbeidsongeschikte WN in de bouwsector
- Lange loopbaan : 1/5 en 1/2 met 35 jaar 

loopbaan
- onderneming in herstructurering

of in moeilijkheden

• Overzicht

Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen

WN is in landingsbaan – gelijkstelling voor 
opbouw van het pensioen

Uitkering RVA vereist !!
- 60 jaar
- 57 jaar
- 55 jaar (CAO 127) : 

- Zwaar beroep
- Onderneming in 

moeilijkheden/herstructurering
- Lange loopbaan

Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen

– Gelijkstelling pensioen

• Dagen landingsbaan wordt gelijkgesteld voor de 
berekening van het pensioen :

– Op basis van het beperkt fictief loon/minimumjaarrecht 
(€ 23.841,73 )
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Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen
– Gelijkstelling pensioen

– Enkele uitzonderingen waardoor de gelijkstelling 
gebeurt op het normaal fictief loon :

» Landingsbaan moeilijkheden/herstructurering
» Landingsbaan zwaar beroep
» Eerste 312 gelijkgestelde dagen landingsbaan na 

de maand waarin de WN 60 jaar wordt
» Eerste 312 gelijkgestelde dagen landingsbaan min 

dagen opgenomen tijdskrediet zonder motief

Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen

– Wijziging ?
• Schrapping van de uitzondering :  “Eerste 312 

gelijkgestelde dagen landingsbaan min dagen opgenomen 
tijdskrediet zonder motief”

– Vanaf wanneer ?
• In werking vanaf 01/01/2015

Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen
– Impact ?

Landingsbaan – uitkeringsKB
versie pre-2015

Landingsbaan – uitkeringsKB
Versie 2015

Normaal fictief loon Normaal fictief loon

- Landingsbaan zwaar beroep - Landingsbaan zwaar beroep

- Landingsbaan onderneming in 
moeilijkheden/herstructurering

- Landingsbaan onderneming in 
moeilijkheden/herstructurering

- De eerste 312 dagen landingsbaan na 
60ste 

- De eerste 312 dagen landingsbaan na 
60ste 

- De eerste 312 dagen landingsbaan min 
dagen TK zonder motief
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Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen
– Impact ?

Landingsbaan – uitkeringsKB
versie pre-2015

Landingsbaan – uitkeringsKB
Versie 2015

- Landingsbaan aanvang voor 31/12/2014 - Alle eerste aanvragen voor een 
landingsbaan die ingaat na 31/12/2014

- Werknemers die in een landingsbaan zitten :
o Schriftelijke kennisgeving WG uiterlijk op 31/12/2014
o Aanvang landingsbaan uiterlijk 30/06/2015
o Ontvangstdatum uitkeringsaanvraag RVA uiterlijk op 

31/03/2015

- WNs ouder dan 50 jaar die reeds uitkeringen genoten 
voor 01/01/2015 en waarvan de landingsbaan tijdelijk 
werd onderbroken omwille van voltijdse werkhervatting, 
ziekte of thematische verlof met een nieuwe aanvraag in 
2015

Landingsbaan

• Tussen 55 jaar en 60 jaar nog slechts beperkt 
gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen

1/5de landingsbaan lange loopbaan :
55 jaar – 60 jaar : minimumjaarrecht
60 jaar – 65 jaar : normaal fictief loon

1/2de landingsbaan lange loopbaan :
55 jaar – 60 jaar : minimumjaarrecht
60 jaar – 62 jaar : normaal fictief loon
63 jaar – 65 jaar : minimumjaarrecht

Limosa
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Limosa

• Context ?
– Sinds 01/04/2007 moeten buitenlanders die tijdelijk of 

gedeeltelijk in België werken zich aanmelden bij de 
overheid, of het nu werknemers of zelfstandigen betreft.

– Omzetting van de Handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) 
naar Belgische wetgeving.

– KB van 14/09/2017 – BS 20/09/2017

– In werking vanaf 01/10/2017

Limosa

• Wijziging aangifte?
– aanduiding van een verbindingspersoon
– De aard van de diensten verricht in het kader van de 

detachering in België
– ingeval van uitzendarbeid : het erkenningsnummer van 

het buitenlands uitzendbureau
– bouwsector (PC 124) : de vermelding of de arbeider, 

voor de periode van tewerkstelling in België, in 
toepassing van de regelingen waaraan zijn werkgever in 
het land van vestiging is onderworpen, al dan niet 
voordelen geniet die vergelijkbaar zijn met de 
getrouwheids- of weerverletzegels.

Limosa

• Verbindingspersoon ?
– begrip ?  

• Een verbindingspersoon is een ‘natuurlijk persoon die 
wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening 
van deze laatste, het contact te verzekeren met de 
ambtenaren door de Koning aangewezen.  Verder kan er 
met de verbindingspersoon contact worden opgenomen 
door deze ambtenaren om elk document of advies te 
bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op 
de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers in 
België’.
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Limosa

• Verbindingspersoon ?
– Wie ?  

• Kan om het even welke persoon zijn.
– Werkgever zelf (indien natuurlijke persoon)
OF
– Werknemer van de onderneming
OF
– Een derde persoon zijn ten opzichte van de 

onderneming

Limosa

• Verbindingspersoon ?
– domiciliering ?

• De persoon moet niet gedomicilieerd zijn in België.

– Taak ?
• Handelt steeds voor rekening van de werkgever
• Zorgt voor de verbinding tussen de werkgever en de 

Belgische ambtenaren (inspectie, overheid, ….)

Limosa

• Verbindingspersoon ?
– Gegevens van deze verbindingspersoon moeten ingevuld 

worden op de Limosa-aangifte
• Naam, voornaam en geboortedatum.  In het geval dat de 

verbindingspersoon beschikt over een Belgische 
identificatienummer bij de sociale zekerheid, volstaat dit 
nummer;

• De hoedanigheid waarin deze verbindingspersoon optreedt;
• Zijn fysieke en elektronische adressen alsook een 

telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.
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Limosa

• Verbindingspersoon ?
– Geen aanduiding van een verbindingspersoon

• Sanctie niveau 2 van het Sociaal Strafwetboek 
– Hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 euro tot 

4.000 euro

– Hetzij een administratieve geldboete van 200 euro tot 
2.000 euro

VARIA

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Soorten kosten eigen aan WG (KEW) :
– Werkelijk gemaakte kosten die terugbetaald worden : de 

werknemer moet de kosten bewijzen via kastickets, facturen, 
parkingstickets, …. 

– Forfaitair terugbetaalde kosten, gebaseerd op ernstige 
en met elkaar overeenstemmende normen

• Voorbeeld : 
– gebruik eigen wagen : 0,3460 €/km
– Buitenlandse dienstreizen

– Binnenlandse dienstreizen

Wijzigt
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Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Soorten kosten eigen aan WG (KEW) :
– Volledig forfaitair terugbetaalde kosten : maakt steeds 

meer en meer een integraal deel uit van het 
verloningspakket van kaderleden en hogere bedienden

• Praktische tip : maak hierover altijd een addendum op 
met vermelding van de samenstelling van het bedrag.

• Bewijslast : 
– Fiscus : de fiscus draagt de bewijslast wanneer zij de 

kosten wil herkwalificeren naar belastbare 
bezoldigingen.

– RSZ : Bij betwisting is het aan de werkgever zelf om de 
realiteit en de omvang van deze kosten aan te tonen.

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Situatie tem 31/08/2017
– Volgende forfaits werden gebruikt

Bedrag

3,98 euro Voor dienstreizen van meer dan 5 uur per kalenderdag, maar 
minder dan 8 uur

19,99 euro Voor dienstreizen van meer dan 8 uur per kalenderdag, of 
dienstreizen van meer dan 5 uur per kalenderdag waarin het 13e

en 14e uur van de dag vallen

23,97 euro/nacht Voor kosteloze logies (vb. logies bij familieleden, vrienden)

45,54 euro/nacht Voor nachtverblijf (bv. Hotel)

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Nieuwe regeling vanaf 01/09/2017
– Dagvergoeding :

• Bijkomende voorwaarden moeten cumulatief voldaan 
worden:

– De binnenlandse dienstverplaatsing bedraagt minstens 
6 uur;

– De dienstverplaatsing vindt plaats buiten een straal van 
25 km;

– Naar aanleiding van de verplaatsing mag geen ander 
voordeel of vergoeding ter compensatie van een 
maaltijdkost worden toegekend.
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Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Nieuwe regeling vanaf 01/09/2017
– Dagvergoeding :

• Mogelijkheid om een maandelijkse forfaitaire 
kostenvergoeding toe te kennen (beperkt tot 16 keer het 
bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding), zonder 
voorwaarden wat betreft de duurtijd en omvang van de 
verplaatsing, indien de aard van de functie zelf impliceert dat men 
regelmatig extern prestaties levert.

Tem 31/08/2017 Vanaf 01/09/2017

Maaltijd- of 
dagvergoeding

3,98 euro / 
19,99 euro

16,76 euro

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Nieuwe regeling vanaf 01/09/2017
– Logies :

• Bijkomende voorwaarden moeten cumulatief voldaan 
worden:

– Het gaat niet om een kosteloze logies;
– De dienstverplaatsing bedraagt meer dan 75 km;
– De WG neemt de kost niet op zich;
– De WN ontvangt geen ander voordeel voor de logies.

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Nieuwe regeling vanaf 01/09/2017
– Logies :

• Let op !
• RSZ-instructies ivm vastgestelde forfaits en voorwaarden : 

35 euro/nacht als de WN voor de nacht niet naar huis kan 
komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is. 

Tem 31/08/2017 Vanaf 01/09/2017

Logies 45,54 euro /
23,97 euro

125,51 euro
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Educatief verlof

Educatief verlof

• Loongrens betaald educatief verlof 2017-2018

– Aanpassing maximum bedrag brutoloon

– De grens van het loon zou stijgen van 2815 euro naar 
2871 euro

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 01/10/2017
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Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Onderscheid tussen dienstreizen langer of korter dan 30 

kalenderdagen
• Dienstreis : opdracht van korte duur in het buitenland in 

opdracht van WG of vennootschap waarin men werknemer 
of bedrijfsleider is.

• Korte duur : dienstreis van maximum 30 kalenderdagen.  
Wanneer de periode van 30 dagen wordt overschreden, kan 
enkel de terugbetaling van de kosten gebeuren door het 
voorleggen van bewijsstukken.

Opgelet : bijzonder regeling voor transportsector

Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Dienstreizen max. 30 kalenderdagen

• Onderscheid tussen dagelijkse forfaitaire vergoedingen en 
logementsvergoedingen

• Dagelijkse forfaitaire vergoedingen
– Vergoeding van maaltijden en andere kleine uitgaven 

(plaatselijk vervoer, versnaperingen, …) (dekt niet 
overnachtingskosten noch de reiskosten naar het 
buitenland)

– Algemeen forfaitair bedrag : €37,18 – mag altijd 
toegepast worden voor landen waarvoor op basis van 
de landenlijst een lager bedrag van toepassing zou zijn.

Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Dienstreizen max. 30 kalenderdagen

• Dagelijkse forfaitaire vergoedingen
– Het volledig forfait mag toegepast worden :

» Voor elke volle dag van afwezigheid (= dag tussen 2 
overnachtingen op dienstreis)

» Voor dienstreizen met vertrek en terugkeer binnen 
hetzelfde etmaal met een afwezigheid van minstens 10 uur

– Wanneer in de overnachtingskost ook uitgaven voor maaltijden 
of klein kosten bevatten, dan moet het forfaitair bedrag 
verminderd worden :

» 15 % als het ontbijt in de overnachtingskost inbegrepen is;
» 35 % voor het middagmaal
» 45 % voor het avondmaal
» 5 % voor de kleine uitgaven
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Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Dienstreizen max. 30 kalenderdagen

• Dagelijkse forfaitaire vergoedingen
– Voor dienstreizen die langer dan 24 uur duren, wordt de 

dagvergoeding voor de dagen van vertrek en terugkeer, 
ten belope van de helft als kosten eigen aan WG in 
aanmerking genomen. 

• logementsvergoedingen
– Vergoedingen voor huisvesting of overnachting.
– De fiscus laat echter niet toe om deze forfaits te 

gebruiken zonder bewijs (factuur hotel, factuur 
reiskosten, ….)

Vergoeding 
buitenlandse dienstreizen

• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen

• Toekenning kostenvergoeding onder volgende voorwaarden :
– Vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van meer 

dan 30 kalenderdagen tot een maximum van 24 
maanden

– Van zodra de WN of de bedrijfsleider zich vestigt in het 
buitenland, moet de betaling gestaakt worden

– De tabel die gebruikt moet worden, is deze voor 
“categorie 2 : de naar het buitenland uitgezonden 
agenten”.

SWT

• Aanpassing werkloosheidsuitkeringen
– Algemene regel : wanneer WNS het SWT genieten, 

ontvangen zij een maandelijkse werkloosheids-
uitkeringen en een aanvullende vergoeding.  

– Vanaf 01/09/2017 stijgt de werkloosheidsuitkering van 
1314,82 euro (€ 50,57 x 26) naar 1321,32 euro (€50,82 
x 26)

– Deze stijging geldt zowel voor de lopende als voor de 
nieuwe dossiers
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SWT

• Aanpassing werkloosheidsuitkeringen

– Bedrag aanvullende vergoeding wijzigt niet.

– Impact : de sociale en fiscale inhoudingen worden 
berekend op het totaalbedrag van WLHs-uitkering en 
aanvullende vergoeding.  Aangezien dit totaal verhoogt, 
kunnen ook de inhoudingen licht wijzigen.

SECTOR 
NIEUWS

PC 144 - 145

• Uitbetaling loon in cash
– Vanaf 01/10/2016 uitbetaling loon in cash niet meer 

mogelijk 

– Uitzondering :
• PC 144 – 145 : uitbetaling loon seizoens- en 

gelegenheidsarbeiders 
• Sector akkoord 2017-2018 : uitdoofscenario

– Uitbetaling van voorschotten en eindafrekening : nog 
mogelijk tem 31/12/2020
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PC 302

• Flexi-job en bruto-netto overuren
– Grondwettelijke Hof : 28/09/2017 verwerpt klacht tot 

vernietiging van de flexi-jobs en de bruto-netto overuren

– Zomerakkoord

• Uitbreiding vanaf 01/01/2018 : gepensioneerden

PC 302

• Protocolakkoord 2017-2018
– Klein verlet

Reden afwezigheid Duur van de afwezigheid

Overlijden van echtgeno(o)t(e), van een 
wettig, gewettigd, geadopteerd of 
erkend kind van de werknemer of van de 
echtgenoot van de werknemer 

5 dagen door de werknemer te kiezen 
tijdens de periode die begint met de dag 
van het overlijden en eindigt 30 dagen 
na de  dag van het overlijden

Overlijden van vader, moeder, 
schoonvader, schoonmoeder, stiefvader 
of stiefmoeder van de werknemer

4 dagen door de werknemer te kiezen 
tijdens de periode die begint met de dag 
van het overlijden en eindigt 30 dagen 
na de  dag van het overlijden

PC 302

• Protocolakkoord 2017-2018
– Ecocheques

• CAO van 30/11/2015 verlengd voor onbepaalde duur door 
protocolakkoord 2017-2018

• Ecocheques niet van toepassing voor tewerkstelling van 
studenten 
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PC 302

• Protocolakkoord 2017-2018
– 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.

PC 302

• Protocolakkoord 2017-2018

– Terugbetaling woon-werkverkeer : vanaf 01/02/2018 
wordt de terugbetalingspercentages voor openbaar 
vervoer anders dan de trein opgetrokken tot 80 % 
(ipv respectievelijk 75 % en 71,8%)

PC 302

• Protocolakkoord 2017-2018

– Aanvullende vergoeding bij gebrek aan werk wegens 
economische oorzaken : CAO wordt verlengd voor 1 
jaar (periode 01/01/2018 tem 31/12/2018).  Bedrag 
van de vergoeding blijft 0,5187 euro per uur te 
vermenigvuldigen met het aantal uren (en minstens 
2 euro/dag).
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VRAGEN ?


