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JURIDISCHE ACTUA april 2017

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Wet Werkbaar Wendbaar Werk
– Loonmatiging
– Detachering

• detachering naar Frankrijk : bouwsector

– Varia :
• Landingsbaan
• Vrijstelling doorstorting BV voor nachtarbeid
• innovatiepremie
• Facturatie dossiers (mail Frederiek 30/03)

INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

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

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
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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

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 01/04/2017 

- Hervorming werkgeversgroepering 01/02/2017

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

INVESTEREN 
IN 

VORMING

Investeren in vorming

Wat was er?

• Opleidingsinspanningen : 
– tenminste 1,9 % van de totale loonmassa op jaarbasis 

(interprofessioneel)
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Investeren in vorming

Wat geldt er nu?

• Opleidingsinspanningen : 
– een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 

dagen vorming per voltijds equivalent per jaar.

– Deze hervorming mag geen aanleiding geven tot een 
loonkostverhoging.

Investeren in vorming

Wat geldt er nu?

• Toepassingsgebied: 
– Afwijkende regels voor KMO’s :

• WGs < 10 FTE : nieuwe regel niet van toepassing
• WGs minimum 10 FTE en minder dan 20 FTE : afwijkende 

regeling per KB

Investeren in vorming

Wat geldt er nu?
• Definities van vorming: 

– Formele opleidingen :
• Cursus of stage
• Opleiding gaat door op een plaats duidelijk gescheiden van 

de werkplek
• Afleveren van een attest 

– Informele opleidingen
• Een opleiding die gekozen wordt volgens de individuele 

behoeften van de WN op de werkplek

– Opleidingsaanbod inzake welzijnsbeleid : preventie van 
stress en burn-out.
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Investeren in vorming

Wat geldt er nu?
• Procedure: 

– Mogelijkheid om opleidingen te organiseren
• Via sectorale CAO : nieuwe CAO of verlenging CAO 

2013-2014 of 2015-2016 (sector cao : uiterlijk tegen 
30/11/2017 neergelegd op de FOD WASO)

OF
• Op het niveau van de onderneming door de creatie 

van een individuele opleidingsrekening

ZONIET : vormingsrecht van 2 dagen per voltijds 
equivalent per jaar (per KB verhoging mogelijk vanaf 
01/01/2019)

Investeren in vorming

Wat geldt er nu?
• Inhoud sectorale CAO/individuele 

opleidingsrekening:

– Inspanning gelijkwaardig aan 2 dagen/FTE/jaar of aan 
de bestaande opleidingsinspanning op sectoraal niveau 
(uitgedrukt in dagen)

– Groeipad om tot doelstelling van 5 dagen/FTE/jaar te 
komen

Investeren in vorming

Wat geldt er nu?

• Controle opleiding:

– Via het invullen van de sociale balans.
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

OCCASIONEEL TELEWERK

Occasioneel telewerk

Wat was er?

• CAO 85 : een vorm van organisatie van het werk 
waarbij, in het kader van een arbeids-
overeenkomst en met gebruikmaking van 
informatietechnologie, werkzaamheden die ook 
op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd 
zouden kunnen worden, op regelmatige basis
en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie 
worden uitgevoerd.

Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?

• Occasioneel telewerk : een vorm van organisatie 
van het werk waarbij, in het kader van een 
arbeidsovereenkomst en met gebruikmaking van 
informatietechnologie, werkzaamheden die ook 
op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd 
zouden kunnen worden, incidenteel en niet op
regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie 
worden uitgevoerd.
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Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?

• De werknemer kan aanspraak maken in geval 
van = recht :
– Overmacht : vb. onvoorziene treinstaking, autopech, …
– Persoonlijke redenen : vb. tandartsbezoek, het vervullen 

van administratieve formaliteiten, het bezoek van een 
technicus, …

Enkel mogelijk voor zover de functie en/of activiteit van de 
WN hiermee verenigbaar is. 

Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?
• Procedure

– Aanvraag door WN : voorafgaandelijk en binnen een 
redelijke termijn met vermelding reden (zeer korte 
termijn ingeval van overmacht).

– Geen wettelijke formaliteiten : aanvraag kan per 
telefoon, e-mail, mondeling, …

• De werkgever kan de aanvraag weigeren 
– Redelijke motieven
– schriftelijk

Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?

• Modaliteiten

– Een afspraak tussen werkgever en werknemer over de 
bereikbaarheid van de werknemer tijdens het 
occasioneel telewerk
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Occasioneel telewerk
• Kostenvergoeding 

Structureel telewerk Occasioneel telewerk

Artikel 9 tot 13 van CAO 85:
- Nodige apparatuur en faciliteiten
- Verbindings- en communicatiekosten
- Bij gebruik eigen apparatuur WN, 

kosten installatie, werking en 
onderhoud

De werknemer en werkgever moeten 
afspraken maken over :
- De eventuele terbeschikkingstelling 

door de WG van de nodige 
apparatuur en technische 
ondersteuning

- Eventuele vergoeding door de WG 
van de kosten verbonden aan het 
occasioneel telewerk

Kostenregeling moet vastliggen voor 
aanvang structureel telewerk

Occasioneel telewerk
• Kostenvergoeding 

Structureel telewerk Occasioneel telewerk

1. Sociale zekerheid : telewerk moet 
structureel zijn.
- Bureaukosten : 10 % van loon telewerk
- Bureaukosten : 122,01 euro/mnd
- Tussenkomst gebruik eigen 
PC/abonnement internet 

2. Fiscus : zowel structureel en occasioneel telewerk
- Tussenkomst gebruik eigen PC / abonnement internet
- WG stelt materiaal ter beschikking WN

* enkel professioneel gebruik
* ook privé-gebruik : VAA (180 euro/jaar – 60 euro/jaar)

Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?
• Arbeidsduur

– De werknemer organiseert zelf zijn werk, maar wel 
binnen het kader van de in de onderneming geldende 
arbeidsduur.

– Dit houdt in dat de werknemer het aantal uren voorzien 
in zijn uurrooster moet presteren, zonder hierbij 
gebonden te zijn door zijn uurrooster. Vb. wegens een 
tandartsbezoek 1 uur niet gewerkt, zal de WN dit uur 
later op de dag moeten inhalen buiten het kader van zijn 
gewoon uurrooster.
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Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?

• Kader
– Het is aanbevolen om een kader voor occasioneel 

telewerk vast te leggen.
• OndernemingsCAO
• AR
• Policy

Occasioneel telewerk

Wat komt er bij?
• Kader

– Het kader moet minstens volgende elementen bevatten :
• Functie en/of activiteiten binnen de onderneming die 

verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
• Procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe 

te staan;
• De ev. terbeschikkingstelling door de WG van de nodige 

apparatuur en technische ondersteuning;
• Ev. bereikbaarheid van de werknemer tijdens het occasioneel 

telewerk;
• Ev. vergoeding door de WG van de kosten verbonden aan het 

occasioneel telewerk.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

UITZENDARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
VOOR 

ONBEPAALDE DUUR
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Uitzendarbeidsovereenkomsten voor 
onbepaalde duur

De Wet WWW brengt ….
• Tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht 

kan voortaan een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur worden afgesloten

• Doelstelling : uitzendkantoren de mogelijkheid 
bieden om pools van werknemers te maken voor 
beroepsprofielen waar veel vraag naar bestaat

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

LOOPBAANSPAREN

Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….

• ‘werkbaar’ werk : werknemers de kans geven om 
hun loopbaan zelf te sturen en om een 
adempauze te nemen.
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Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….
• Welke “tijd” kan opgespaard worden ?

– Krediet van vrijwillige overuren (zie vorige JA) – (100 
uren tot max. 360 uren)

– Conventionele verlofdagen voorzien in een CAO (vrij te 
kiezen dagen)

– De te veel gepresteerde uren in het kader van glijdende 
uurroosters (max. 12 uur)

– De overuren waarvan de WN de keuze heeft om ze al 
dan niet in te halen (nl. in het kader van een quotum 
overuren bij buitengewone vermeerdering van het werk 
of onvoorziene noodzaak).

Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….
• Welke “geld” kan opgespaard worden ?

– Per KB zal er een mogelijkheid voorzien worden om 
geldpremies (vb. eindejaarspremies) op te sparen

– Omzetting in tijd en loon zal geregeld worden in het KB 
(gevolgen sociale zekerheid).

Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….

• Belangrijke noot !
– Geen verplichting voor werknemer

– Bij het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de WN 
recht op de volledige uitbetaling van zijn spaartegoed.  
(ook al is sectorale overdraagbaarheid voorzien).
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Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….

• Invoering loopbaanverlof?
– Sectorale CAO
– Bij gebrek van sectorale CAO : aanhangig maken bij PC 

door representatieve organisatie of individuele WG 

indien na 6 maanden geen sectorale CAO : 
opmaak ondernemingsCAO

Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….
• Invoering loopbaansparen?

– De CAO bepaalt :
• Welke tijdsperiodes kunnen worden opgespaard;
• De periode waarbinnen deze opgespaard kunnen worden;
• De wijze van opname van deze dagen door de WN;
• Of het spaartegoed overdraagbaar is binnen de sector en 

met welke modaliteiten en voorwaarden (enkel in een 
sectorale CAO);

• Hoe de waardering van het spaartegoed gebeurt;
• Het beheer en de garanties voor de werknemer;
• De regeling ingeval van een vereffening van de 

onderneming.

Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….

• Beheer loopbaansparenstelsel?
– Kan beheerd worden :

• Door de WG zelf; of
• Door een externe instelling; of
• Door het Fonds voor bestaanszekerheid van het betrokken 

PC.
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Loopbaansparen

De Wet WWW brengt ….

• Inwerkingtreding ?
– Deze maatregel treedt in werking ten vroegste op 

01/08/2017, tenzij een CAO op niveau van de NAR 
wordt gesloten

– Per KB kan de termijn verlengd worden met 6 maanden 
om de sociale partners meer tijd te geven voor het 
uitwerken van de CAO.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

SCHENKING VAN 

CONVENTIONEEL 

VERLOF

Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….

• ‘werkbaar’ werk : werknemers kunnen anoniem 
en vrijwillig, alle of sommige van hun 
conventionele vakantiedagen geven aan een 
collega die een zwaar ziek kind opvangt 
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Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….
• Wie komt in aanmerking ?

– Werknemer staat in voor
• Een kind jonger dan 21 jaar

• Dat getroffen is door een ziekte, een handicap of een 
zeer ernstig ongeval

• Dat een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt
noodzakelijk zorg vergt.

Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….

• Belangrijke noot !
– Enkel conventionele verlofdagen komen in aanmerking

• Aanvullende vakantiedagen
• Dagen arbeidsduurvermindering

Wettelijke vakantiedagen zijn uitgesloten !!

Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….

• De schenking gebeurt vrijwillig, anoniem en 
zonder tegenprestatie

EN

• Akkoord WG vereist
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Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….
• Volgens welke modaliteiten?

– Werknemer informeert werkgever
– Aanvraag WN vereist  
– maximum periode van twee weken (hernieuwbaar)
– Bezorgt medisch attest aan WG
– Voorafgaande opname van eigen verlof- en rustdagen
– Vervolgens informeert WG alle WNs over het bestaan 

van een dergelijke aanvraag.

Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….

• Tijdens de afwezigheidsperiode wordt de 
arbeidsovereenkomst van de werknemer 
(begunstigde) geschorst met behoud van zijn 
loon.

Schenking van 
conventioneel verlof

De Wet WWW brengt ….

• Invoering schenking van conventioneel verlof ?
– Sectorale CAO
– Bij gebrek van sectorale CAO : aanhangig maken bij PC 

door werkgevers- of werknemersorganisaties                    
indien na 6 maanden geen sectorale CAO:

• ondernemingsCAO
• Wijziging AR : indien geen vakbondsafvaardiging
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

UITBREIDING

PALLIATIEF VERLOF

Uitbreiding 
palliatief verlof

Wat geldt er nu?

• Het palliatief verlof wordt uitgebreid met 1 
maand.  De schorsing van 1 maand kan twee 
keer verlengd worden met 1 maand, zodat het 
totaal op maximum 3 maanden komt.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

UITBREIDING

TIJDSKREDIET 
MET 

MOTIEF
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Tijdskrediet

• Nieuwe CAO (CAO 103ter) op 20/12/2016 

• Inhoud : (zie JA van 2017-02)
– Afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd TK
– Uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief
– Aanrekeningsregels vroegere periodes tijdskrediet
– Het recht op 1/5de TK voor WN met 2 deeltijdse contracten
– Berekening beroepsloopbaan bij landingsbaan
– TK medische bijstand : misbruik tegengaan
– Tewerkstellingsvoorwaarde landingsbaan : gelijkstelling 

ontslagcompensatievergoeding en verbrekingsvergoeding

Tijdskrediet

• Inwerkingtreding 
– op 01/04/2017

– Discrepantie blijft bestaan
• Tussen uitkeringen en recht op afwezigheid TK met 

motief
• Tussen uitkeringen en recht op afwezigheid voor de 

landingsbanen.

Tijdskrediet

CAO 103ter
Recht op afwezigheid

KB 30/12/2014
Uitkeringen

Tijdskrediet zonder motief

Tijdskrediet met motief
Duurtijd : 
1. Zorg : 51 maanden
2. Opleiding : 36 maanden

Tijdskrediet met motief
Duurtijd
1. Zorg : 48 maanden                51 maanden ?
2. Opleiding : 36 maanden

?? Zou in werking treden op 01/06/2017 ??
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

HERVORMING
WERKGEVERSGROEPERING

Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….
• ‘wendbaar’ werk : terbeschikkingstelling van 

werknemers op het niveau van de 
werkgeversgroepering toelaten

grote flexibiliteit voor de werkgevers.

• Afwijking op verbod terbeschikkingstelling 
werknemers

Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….
• Procedure :

– Voorafgaande toelating van de minister

– Beslissing minister : binnen de 40 dagen na aanvraag

• Geldigheidsduur toelating :
– Toelatingsperiode : onbepaalde duur
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Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….

• Formaliteiten:
– Jaarlijks een activiteitenverslag bezorgen aan FOD 

WASO

– Huishoudelijk reglement

Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….
• Drempels en arbeidsvoorwaarden:

– Maximum 50 werknemers (verhoging mogelijk bij KB)

– Niet bij staking of lock-out

– Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale 
schulden

Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….
• De bepaling van het paritair comité

– Werkgeversgroepering waarvan de leden behoren tot 
dezelfde paritair comité : paritair comité van de leden

– Werkgeversgroepering waarvan de leden behoren tot 
verschillende paritair comités :
• Minister zal zich baseren op

– Ofwel PC van één of meerdere leden met het grootste 
urenvolume in de terbeschikkingstelling

– Ofwel PC van één of meerdere leden met het grootste 
werkgelegenheidsvolume van vaste werknemers.
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Hervorming 
werkgeversgroepering

De Wet WWW brengt ….

• Nieuwe toelatingsaanvraag :

– Nieuwe toelatingsaanvraag indienen als een nieuw lid 
zich bij de groepering aansluit en dat lid niet ressorteert 
onder één van de paritair comités waartoe de stichtende 
leden behoren.

Loonnormwet

Loonnormwet

• CAO 119 van 21/03/2017 heeft de maximale 
marge voor loonkostontwikkeling voor de periode 
2017-2018 vastgelegd op 1,1 %

• De indexeringen en baremieke verhogingen 
blijven gegarandeerd.
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Loonnormwet

• Wijzigingen loonnormwet
– Bepalen van de maximale marge : er wordt niet langer 

alleen gekeken naar de toekomstige loonevolutie, 
maar ook naar de loonevolutie uit het verleden.  Hierbij 
geldt bovendien een veiligheidsmarge en 
correctieterm.

– Het begrip “loonkost” wordt ingevoerd en 
gedefinieerd.  De loonkost omvat de totale vergoeding, 
in geld of in natura, die door een werkgever aan een 
werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze 
tijdens een periode heeft verricht.

Loonnormwet

• Wijzigingen loonnormwet
– Wijziging sanctioneringsmechanisme : de werkgever 

die de loonnorm niet respecteert, riskeert een 
administratieve geldboete van 250 € tot 5.000 € per 
werknemer. (met een maximum van 100 werknemers)  
Nieuw is dat de geldboete zal vermenigvuldigd worden 
met het aantal in dienst zijnde werknemers zelfs als is 
er voor een bepaalde individuele werknemer geen 
overschrijding van de marge.

Detachering naar Frankrijk
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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

• Nieuwe verplichting vanaf 22/03/2017 voor de 
bouwsector
– Aanvraag van de carte d’identification

professionnelle bij de Franse bouwkas voor elke
gedetacheerde WN

– Aanvraag dient te gebeuren door de 
bouwonderneming/werkgever bij de Franse bouwkas via 
de website https://www.cartebtp.fr.

Detachering naar Frankrijk

• Nieuwe verplichting vanaf 22/03/2017 voor de 
bouwsector
– Enkele uitzonderingen :

• Architecten
• Energie auditor
• Opmeter
• Veiligheidscoördinator
• Chauffeur voor de levering van goederen
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Detachering naar Frankrijk

• Nieuwe verplichting vanaf 22/03/2017 voor 
de bouwsector
– De aanvraag moet gebeuren vóór aanvang van het 

werk

– Er is aan deze kas een financiële bijdrage van 
10,80 euro per kaart verschuldigd.

Landingsbanen –
uitkeringen vanaf 55 jaar

Landingsbanen –
uitkeringen vanaf 55 jaar

Recht op afwezigheid Recht op uitkeringen (KB 30/12/2014)

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
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Landingsbanen –
uitkeringen vanaf 55 jaar

• Geleidelijke evolutie van de leeftijd die toegang 
geeft tot de afwijkende voorwaarden
– 56 jaar vanaf 01/01/2016
– 57 jaar vanaf 01/01/2017
– 58 jaar vanaf 01/01/2018
– 60 jaar vanaf 01/01/2019

Tenzij NARCAO 
- CAO 118 voor 2015-2016
- CAO 127 voor 2017-2018

Landingsbanen –
uitkeringen vanaf 55 jaar

• CAO 127 is een kader-CAO
– Een bijkomende CAO moet gesloten om de 

leeftijdsgrens daadwerkelijk op 55 jaar te handhaven :

• Op sectorniveau wat betreft de uitzondering voor zware 
beroepen, nachtarbeid, lange loopbaan en 
arbeidsongeschikte WN in de bouwsector

• Op ondernemingsniveau wat betreft de uitzondering 
voor ondernemingen in herstructurering of in 
moeilijkheden. 

Vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties
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Vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties

• Schrijven van FOD Financiën

• Case : WN werkt 5 dagen in de week telkens van 
20 uur tot 1 uur ‘s nachts.  Nachttoeslag pas 
verschuldigd vanaf 24 uur.

• Vraag : vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties

Vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties

• Antwoord : 
– Indien WN gedurende de hele maand arbeidsprestaties 

levert vanaf 20u tot 1u ‘s nachts, bedraagt de 1/3de

norm 1 (berekend op dagbasis of uurbasis)

– Ongeacht het feit dat er slechts een toeslag toegekend 
wordt voor de uren gewerkt tussen 24u en 5u, mag de 
WG de totaliteit van de belastbare bezoldigingen van die 
WN in die maand, in aanmerking nemen voor de 
vrijstelling van doorstorting van de BV voor nachtarbeid.

Vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties

• Antwoord : 
– Er is geen sprake van nachtarbeid wanneer de WN werkt 

van 20u tot 24u (geen nachttoeslag)           dus ook 
geen recht op vrijstelling doorstorting BV voor 
nachtprestaties.  
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Innovatiepremie

Innovatiepremie

• In het IPA-akkoord vragen de sociale partners 
een verlenging van deze maatregel.

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

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

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

Innovatiepremie

• Vrijstellingsvoorwaarden
– RSZ-vrijstelling :

• Innovatie : kosten- of tijdbesparende maatregel of een 
organisatorische nieuwigheid tot een ecologisch project.

• Premie :
– De premie vervangt het loon niet
– De premie wordt enkel toegekend aan de WNs die 

aangeworven zijn in het kader van een AO.
– Het bedrag per WN overschrijdt zijn maandelijkse 

brutoloon niet
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Innovatiepremie

• Vrijstellingsvoorwaarden
– RSZ-vrijstelling :

• Premie :
– Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet 

groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.
– De premie wordt toegekend aan maximaal 10 WNs per 

innovatieproject.
– Het aantal WNs dat de premie geniet:

» Minder dan 30 WNs : maximum 3
» 30 WNs of meer : beperkt tot 10 % van het aantal 

WNs tewerkgesteld door de onderneming per 
kalenderjaar.

Innovatiepremie

• Vrijstellingsvoorwaarden
– RSZ-vrijstelling :

• Hoe de premie bekomen :
– Interne transparantie : WG informeert WNs

– Mededeling aan de FOD Economie : via een 
gestandaardiseerd document licht de WG de FOD 
Economie in.

– Mededeling door de werkgever aan de RSZ : de WG 
deelt de bedragen en namen van de begunstigden aan 
de RSZ via innovatiepremie@rsz.fgov.be mee in de 
maand die volgt op de toekenning ervan. 

Innovatiepremie

• Vrijstellingsvoorwaarden

– Fiscale vrijstelling :

• Indien de innovatiepremie aan alle vermelde voorwaarden 
beantwoordt, is de premie voor de WN vrijgesteld van 
personenbelasting of belasting van niet-inwoners.
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Innovatiepremie

- Bovenop het loon

- Vrij van RSZ

- Vrij van belastingen

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

• Electronisch afsluiten dossier PRISMA

SECTOR 
NIEUWS
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VRAGEN ?


