
20-2-2018

1

JURIDISCHE ACTUA 2018-02

INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Wet WWW : loopbaansparen
– Zachte landingsbanen
– Wet diverse bepalingen inzake werk

– Varia :
• Loon : vanaf 01/02/2018 stijgen de tarieven van het 

openbaar vervoer
• Vergoeding voor binnenlandse dienstreizen
• Hervorming vennootschapsbelasting
• Wijziging wetgeving jaarlijkse vakantie
• studentenarbeid
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INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Varia :
• Tijdskrediet / Thematisch verlof
• Nieuwe bedragen leerovereenkomsten en 

stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap
• Hoeveel mag een gepensioneerde in 2018 

bijverdienen

– Tip van de maand

INHOUD 

• Sector nieuws :
– PC 100
– PC 118.03
– PC 144
– PC 145
– PC 302
– PC 313
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

LOOPBAANSPAREN

Loopbaansparen

• Loopbaansparen treedt in werking op 01/02/2018

• Wat is loopbaansparen ?
– werknemers de mogelijkheid geven om tijd op te 

sparen, om die later tijdens de duur van hun loopbaan 
als verlof op te nemen.
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Loopbaansparen

• Wat kan een werknemer sparen?
– Tijd :

• De 100 vrijwillige overuren;

• De conventionele verlofdagen voorzien op sector- of 
ondernemingsvlak, op voorwaarde dat  de opname van de 
betrokken vakantiedagen vrij te kiezen is door de WN;

• Het krediet van 12 uren dat overgedragen kan worden in het 
kader van glijdende uurroosters;

• Overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone 
vermeerdering an het werk en onvoorziene noodzakelijkheid

Loopbaansparen

• Wat kan een werknemer sparen?
– Tijd :

• Komen NIET in aanmerkingen : wettelijke verlofdagen 
en de conventionele verlofdagen die vastliggen 

– Geld :
• In de toekomst kan een koninklijk besluit ook voorzien dat 

premies (vb. eindejaarspremie) kunnen opgespaard worden.  
Dit spaartegoed kan dan later als betaald verlof opgenomen 
worden.
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Loopbaansparen

• Geen verplichting 
– Voor werkgever : 

• WG is niet verplicht om een stelsel van loopbaansparen
te organiseren in zijn onderneming

– Voor werknemer :
• WN kan niet verplicht worden om deel te nemen aan 

het stelsel van loopbaansparen.

Loopbaansparen

• Invoeren stelsel loopbaansparen

– Via een sector-CAO : de sectoren hebben vanaf 
01/02/2018 6 maanden te tijd om een sectorale 
CAO af te sluiten over het loopbaansparen
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Loopbaansparen

• Invoeren stelsel loopbaansparen

– Als in de sector geen CAO wordt afgesloten, kan het 
loopbaansparen worden ingevoerd via een 
ondernemings-CAO.

• Procedure :
– Aanhangig maken bij de voorzitter van het 

bevoegd P.C.
– De sector krijgt 6 maanden de tijd om hierover een 

CAO te sluiten.
– Pas na het verstrijken van deze termijn van 6 

maanden, kan de onderneming een 
ondernemingsCAO afsluiten.

Loopbaansparen

• Invoeren stelsel loopbaansparen
– Verplichte vermeldingen sector- of ondernemings-

CAO
• Welke tijdsperiodes gespaard kunnen worden;
• Binnen welke periode de werknemer deze 

tijdselementen kan opsparen;
• De wijze waarop de werknemer zijn spaartegoed kan 

opnemen;
• De waardering die zal worden toegepast wanneer de 

gespaarde tijd wordt opgenomen (of uitbetaald);
• De manier waarop het loopbaansparen wordt beheerd 

en de waarborgen voor de werknemer;
• Het lot van het loopbaansparen wanneer de 

onderneming in vereffening zou gaan.
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Loopbaansparen

• Wie beheert de loopbaanspaarrekening ?
– Drie manieren :

• Hetzij door de werkgever zelf.  In dat geval is hij 
verplicht om de nodige betalingswaarborgen te 
voorzien.

• Hetzij door een externe instelling (bijvoorbeeld een 
bank of verzekeraar).

• Hetzij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector.

Loopbaansparen

• Overdraagbaarheid en uitbetaling

– Indien het een sector-CAO betreft, kan de sociale 
partners voorzien dat het spaartegoed overgedragen 
kan worden naar andere ondernemingen van 
dezelfde sector. De sector-CAO stelt de voorwaarden 
en de modaliteiten van deze overdraagbaarheid 
vast.

– Bij einde arbeidsovereenkomst en de WN kan zijn 
opgespaarde tijd niet meenemen naar nieuwe WG : 
recht op volledige uitbetaling van het spaartegoed.
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Zachte landingsbanen

Zachte landingsbanen

• KB van 09/01/2018 – BS 25/01/2018 
• In werking ?

– vanaf 01/01/2018

• Voor wie ?
– Voor alle private werkgevers en hun oudere werknemers 

vanaf 58 jaar.

• Doel ?
– Oudere werknemers stimuleren om langer aan het werk 

te kunnen blijven
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Zachte landingsbanen

• Begrip “zachte landingsbaan” 
– Toekennen van een compenserende vergoeding aan de 

oudere werknemer naar aanleiding van loonverlies als 
gevolg van een maatregel tot verlichting van de 
werklast.

– Vergoeding vrij van sociale zekerheidsbijdragen mits 
cumulatief voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

– Let op : GEEN landingsbaan (vermindering prestaties 
1/5de of 1/2de )

Zachte landingsbanen

• Geen verplichting
– Deze maatregel creëert geen enkele verplichting voor 

werkgevers of sectoren: 

• Akkoord WG vereist indien oudere werknemer 
werklastverlichting wenst.

• De WG is niet verplicht om een compenserende vergoeding 
te geven.  
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Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
1. Ingevoerd door CAO of arbeidsreglement

• CAO gesloten op niveau van de sector en bij KB algemeen 
verbindend verklaard.  De vergoeding wordt betaald door 
de werkgever of door het Fonds voor Bestaanszekerheid

• Bij gebrek aan dergelijke sector-CAO, mag de onderneming 
zelf een CAO afsluiten of invoeren door een wijziging van 
het arbeidsreglement. (collectieve regeling)

Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
2. In het kader van CAO 104

• Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van 
CAO 104 (werkgelegenheidsplan) vallen, moet de 
ondernemings-CAO of de wijziging van het AR verwijzen 
naar CAO 104

– CAO 104 : ondernemingen met meer dan 20 WNs in 
VTE op de eerste werkdag van het kalenderjaar van 
de opstelling van het werkgelegenheidsplan.

• Voor de kleine ondernemingen die niet onder CAO 104 
vallen, is deze voorwaarde niet van toepassing.
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Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
3. Maatregelen vastleggen

• CAO of AR moet uitdrukkelijk bepalen welke 
maatregelen in aanmerking kunnen komen voor de 
toekenning van de vergoeding zachte landingsbanen:

– Omschakelen van ploegen- en nachtarbeid naar een 
gewoon dagregime;

– Daling van een voltijdse naar een 4/5de

tewerkstelling voor WNs die minstens 60 jaar zijn;
– Uitoefenen van een minder zware job;
– Overgang van een onderbroken naar een 

ononderbroken uurrooster;
– …….

Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
3. Maatregelen vastleggen

• Deze maatregelen moeten tegelijkertijd leiden tot :

– Een vermindering van het inkomen van de 
werknemer;

EN

– Behoud van een betrekking met minstens een 
effectieve 4/5e tewerkstellingsbreuk.
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Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
4. leeftijdsvoorwaarde

• Algemeen : 58 jaar 
– Enkel de vergoeding toegekend aan een werknemer 

die minstens 58 jaar oud is, wordt vrijgesteld van 
sociale zekerheidsbijdragen.

• Let op : bij omschakeling van voltijds naar een 4/5de

tewerkstelling moet de werknemer minimaal 60 jaar oud 
zijn

Als de WN jonger is dan 58 jaar (of 60 jaar), is de compenserende 
vergoeding die de werkgever betaalt gewoon onderworpen aan 
sociale zekerheidsbijdragen

Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
5. Beperkt bedrag

• Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan 
het loonverlies (bruto) dat de werknemer lijdt als 
gevolg van de genomen maatregel

• De vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het 
nettoloon van de werknemer hoger zal liggen dan voor 
de genomen maatregel
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Zachte landingsbanen

• Voorwaarden :
6. Indexatie vergoeding

• Indexatie vergoeding volgens het algemeen geldende 
indexeringsmechanisme dat van toepassing is in de 
onderneming

• Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond op de hogere 
euro

Zachte landingsbanen

• Opbouw sociale rechten:
– Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan is de 

compenserende vergoeding vrij van sociale 
zekerheidsbijdragen.

– De vergoeding wordt dus niet aanzien als loon en 
geeft bijgevolg geen aanleiding tot het opbouwen van 
sociale zekerheidsrechten.
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Zachte landingsbanen

• Belastingen:
– De vergoeding wordt beschouwd als loon. 

– De vergoeding is onderworpen aan de normale 
bedrijfsvoorheffing en telt mee voor de eindbelasting 
bij de werknemer.

– De werkgever zal de betaalde bedragen als 
beroepskosten kunnen aftrekken. 

Wet diverse bepalingen 
inzake werk
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Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Wet van 15/01/2018

• B.S. 05/02/2018

• Treedt in voege vanaf 15/02/2018, mits enkele 
uitzonderingen.

Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Strengere regels economische werkloosheid :
– Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal 

niet langer ingeroepen kunnen worden wanneer de 
werkgever het werk, dat gewoonlijk zijn werknemers 
moesten uitvoeren, uitbesteed heeft aan derden. 
Gebeurt dit toch, zal de werkgever het normale loon aan 
zijn werknemers moeten betalen voor die dagen. 



20-2-2018

16

Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Vervangingsovereenkomst 
progressieve tewerkstelling
– Mogelijkheid om een 

vervangingsovereenkomst af te sluiten 
ter vervanging van een 
arbeidsongeschikte werknemer die de 
toelating heeft gekregen om het werk 
gedeeltelijk te hervatten. De 
vervangingsovereenkomst mag enkel 
betrekking hebben op de werkuren 
die de arbeidsongeschikte werknemer 
niet kan presteren.

Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Outplacement

- Opzeg : 30 weken of 
meer

- Verbrekingsvergoeding : 
30 weken of meer

- Recht op 
outplacement

- VB : inkorting met 4 
weken
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Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Outplacement  
– WN wordt medisch ongeschikt verklaard : 

• dan heeft de WN geen recht op outplacement-
begeleiding

EN
• kan de verbrekingsvergoeding niet ingekort worden. 

– Procedure : 
• De betrokken werknemer zal zijn toestand moeten 

aantonen aan de hand van een medisch attest.  Dit moet 
gebeuren binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de dag 
waarop de WN kennis heeft genomen van zijn ontslag.

• WG kan op zijn initiatief een tweede arts aanstellen.

Wijzigt

Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Aanpassing CAO-wet
– Wanneer werkgevers en werknemers van een paritair 

(sub)comité overgaan naar een ander paritair 
(sub)comité, garandeert de CAO-wet de continuïteit van 
de loon- en arbeidsvoorwaarden.  

• Deze regeling is zowel van toepassing op die werknemers 
die in dienst waren voor de overgang als deze werknemers 
die erna worden aangeworven.

• Deze regeling geldt niet uitsluitend in geval van wijziging 
van een paritair (sub)comité, maar ook bij de oprichting of 
op de opheffing van een paritair (sub)comité.
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Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Interne grens bij nieuwe arbeidsregelingen
– De interne grens van 143 uren moet ook worden 

nageleefd in het kader van een nieuwe arbeidsregeling 
(vb. grote flexibiliteit).  De interne grens beperkt het 
aantal overuren dat kan verricht worden boven de 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. (wet WWW –
05/03/2017)

Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Mystery calls
– Treedt in werking vanaf 01/04/2018

– Sociale inspecteurs kunnen zich onder zeer strikte 
voorwaarden voordoen als (potentiële) klanten of als 
(potentiële) werknemers om na te gaan of een 
onderneming zich niet schuldig maakt aan 
discriminatie.
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Wet diverse bepalingen 
inzake werk

• Enkele maatregelen die nog verdere uitwerking 
vereist :
– Inhoudingen op het loon voor de terbeschikkingstelling 

van voorzieningen aan de werknemer
– Afschaffing van het stelsels van de 1/3e en 1/4e

loopbaanonderbreking (publieke sector)
– Bepalingen inzake elektronische arbeidsovereenkomsten 

en documenten.

VARIA
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Stijging tarieven NMBS en De Lijn

• Op 01/02/2018 wijzigen 
de NMBS en de Lijn hun 

tarieven.

Stijging tarieven NMBS 
en De Lijn

• Impact tussenkomst WG woon-werkverkeer?
• Voor de sectoren die hun tussenkomst berekenen op basis 

van CAO 19octies verandert er niets op 01/02/2018. 

• Wijziging tussenkomst WG :
– Voor de sectoren die hun tussenkomst baseren op een 

percentage van de NMBS-tarieven van de treinkaarten zijn er 
mogelijk wel wijzigingen. 

– Daarnaast kan de werkgeverstussenkomst in sectoren ook 
verhogen volgens het indexmechanisme dat in de sector is 
afgesproken.  

– Derdebetalersysteem (NMBS)
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Stijging tarieven NMBS en De Lijn

Om na te gaan of de prijsstijging van de NMBS 
en De Lijn een impact heeft op de tussenkomst 
in de vervoerskosten, hangt af van sector tot 
sector.

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen
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Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• In de circulaire van 23/01/2018 verduidelijkt de 
fiscus (Fod Financiën) dat de nieuwe 
voorwaarden grotendeels gelden voor de privé-
sector.  Enkel de voorwaarde met betrekking tot 
de minimaal af te leggen afstanden wordt niet 
doorgetrokken.

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Forfaitaire dagvergoeding maaltijden
– Voorwaarden moeten cumulatief voldaan worden:

• de binnenlandse dienstverplaatsing bedraagt minstens 6 
uur;

• Naar aanleiding van de verplaatsing mag geen ander 
voordeel of vergoeding ter compensatie van een 
maaltijdkost worden toegekend.

• de dienstverplaatsing vindt plaats buiten een straal 
van 25 km;

Valt weg
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Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Forfaitaire vergoeding logies
– Voorwaarden moeten cumulatief voldaan worden:

• het gaat niet om een kosteloze logies;
• De WG neemt de kost niet op zich;
• De WN ontvangt geen ander voordeel voor de logies

• De dienstverplaatsing bedraagt meer dan 75 km;Valt weg

Vergoeding 
binnenlandse dienstreizen

• Schema

• 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. 

Vanaf 01/09/2017

Dagvergoeding maaltijden 16,73 euro/dag

Vergoeding logies 125,50 euro/nacht



20-2-2018

24

Hervorming 
vennootschapsbelasting

fiscaal

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Overzicht maatregelen :

– Aanpassing percentage vennootschapsbelasting
– Aanpassing regeling nalatigheidsinterest : wordt 4 % 

vanaf 2018
– Schrapping verhoogde aftrek
– Schrapping economische belastingvrijstelling 

bijkomende personeel KMO’s en vrije beroepen
– Strijd tegen vervennootschappelijking
– Bedrijfswagen : bedrijfswagen duurder vanaf 2020
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Aanpassing percentage vennootschapsbelasting

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Schrapping verhoogde aftrek
– Vanaf aanslagjaar 2021 wordt het gunstige 

aftrekpercentage van 120 % geschrapt voor :

• Autokosten van voertuigen met 0 gr. CO2-uitstoot/km of 
elektrische voertuigen 

• Kosten voor de organisatie van collectief vervoer van 
personeelsleden in het kader van woon-werkverkeer

!!! 120 % aftrek voor fietsen blijft wel bestaan
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Schrapping economische belastingvrijstelling voor 
bijkomend personeel KMO’s en vrije beroepen
– Om de tewerkstelling van laaggeschoolden aan te moedigen, 

voorziet men in een belastingvrijstelling per bijkomend 
aangeworven werknemer met een laag inkomen.  Dit houdt in 
dat de winst of baten voor dit bedrag tijdelijk of definitief 
kunnen vrijgesteld worden van belasting.  Deze vrijstelling 
wordt afgeschaft in de vennootschapsbelasting.  De vrijstelling 
blijft wel bestaan in de personenbelasting.

– De schrapping treedt pas inwerking vanaf aanslagjaar 2021 
(belastbaar tijdperk 2020)

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Strijd tegen vervennootschappelijking
– Elke vennootschap moet aan minstens 1 bedrijfsleider 

(natuurlijke persoon) een bezoldiging uitkeren van minimum 
45.000 euro.  Zo niet, wordt de vennootschap onderworpen 
aan een bijkomende aanslag.

– Uitzonderingen :
• Voor startende vennootschappen
OF
• Belastbare winst bedraagt minder dan 45.000 euro.

– Van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een 
belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 
01/01/2018
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Bedrijfswagen : duurder vanaf 2020

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Aftrekbaarheid autokosten (behalve interesten en 
brandstof)
CO2-uiststoot Diesel CO2-uitstoot Benzine 100 %

Elektrisch
Elektrische 

wagen

0 120% 0 120% 0 120%

0-60 100% 0-60 100%

61-105 90% 61-105 90%

106-115 80% 106-115 80%

116-145 75% 116-145 75%

146-170 70% 146-170 70%

171-195 60% 171-195 60%

>195 50% >195 50%

Huidig systeem
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Aftrekbaarheid autokosten 
– Interesten : 100 % aftrekbaar
– Brandstofkosten : 75 % aftrekbaar
– Eénmanszaken : tot en met 31/12/2017 : in de PB zijn 

de autokosten steeds voor 75 % aftrekbaar (het 
beroepsmatig gebruik).

Huidig systeem

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Vennootschapsbelasting :
– Blijft ongewijzigd tot en met eind 2019

• Personenbelasting (éénmanszaken)
– Vanaf 01/01/2018 : de aftrek voor autokosten wordt geregeld 

volgens de regels die reeds gelden in de 
vennootschapsbelasting.  Voor wagens aangeschaft vóór 2018 
wordt er evenwel een overgangsregeling ingevoerd.

Wijzigingen vanaf 2018
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

– “aangeschaft”:

• Een op 01/01/2018 bestelde maar nog niet geleverde 
wagen

• Een wagen waarvoor men een leasecontract heeft 
afgesloten.  Men kijkt naar de datum van het afsluiten van 
het leasecontract.

Wijzigingen vanaf 2018

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Verstrenging aftrekregels

= 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)

– De coëfficiënt is 1 voor voertuigen met een dieselmotor en 
dieselvarianten

– De coëfficiënt is 0,95 voor voertuigen met een andere motor 
(benzine, LPG, biobrandstof, elektrische motoren)

– De coëfficiënt is 0,90 voor voertuigen met een motor op aardgas 
en een vermogen van < 12 fiscale pk

Wijzigingen vanaf 2020



20-2-2018

30

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Verstrenging aftrekregels

– aftrekpercentage mag niet lager zijn dan 50 % en niet 
hoger dan 100 %

– Voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter dan 200 
gr/km geldt slechts een aftrek van 40 %

Wijzigingen vanaf 2020

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Elektrische wagens :
– de 120 % aftrek wordt verlaagd naar 100 %

• ‘valse’ hybride wagens 
– Aftrekpercentage bepalen – CO2-uitstoot :

• Energiecapaciteit van de batterij >= 0,5 kWh per 100 kg 
autogewicht : CO2 van de hybride versie

• Energiecapaciteit van de batterij < 0,5 kWh per 100 kg 
autogewicht : CO2 van de hybride versie

Wijzigingen vanaf 2020
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Brandstofkosten : 
– Wordt beperkt in functie van CO2-uitstoot.

Wijzigingen vanaf 2020

Conclusie :
Wagens besteld vóór 01/01/2018 : oude regeling blijft van 

toepassing

Wagens besteld vanaf 01/01/2018 : nieuwe regeling waarvan de 
uitwerking pas ingaat vanaf 2020

Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Voorbeeld
– Gegevens :

• Volkswagen Golf
• Cataloguswaarde : 34825,50 euro
• CO2-uitstoot : 103
• Brandstof : diesel
• Leasekost : 8488,20 euro (incl. BTW)
• VAA op jaarbasis : 2165,64 euro
• Wagen zonder tankkaart
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Hervorming 
vennootschapsbelasting

• Voorbeeld

Aftrekbare 
Autokost

Verworpen
Uitgave

Vennootschaps-
belasting

2017 5690,30 € (90 %) 632,26 € (10 %) 214,90 € (33,99 %)

2018 5690,30 € (90 %) 632,26 € (10 %) 187,02 € (29,58 %)

2018 (KMO) 5690,30 € (90 %) 632,26 € (10 %) 128,98 € (20,40 % 
KMO)

2020 4330,95 € (68,5%) 1991,61 € (31,5 %) 497,90 € (25 %)

2020 (KMO) 4330,95 € (68,5%) 1991,61 € (31,5 %) 398,32 € (20 % 
KMO)

Wijziging wetgeving 
jaarlijkse vakantie



20-2-2018

33

Wijziging wetgeving 
jaarlijkse vakantie

• Gelijkstelling halve dagen arbeidsongeschiktheid 
voor de jaarlijkse vakantie

• Voorstel NAR
– Vanaf vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019

– Gelijkstelling onvolledige dagen arbeidsonderbreking  
(cfr. Arbeiders) met gewerkte dagen

– Idem voor beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Studentenarbeid
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Studentenarbeid

• Student als belastingplichtige
– student ontvangt 

• Beroepsinkomsten uit studentenarbeid
OF
• onderhoudsuitkeringen

– Indienen aangifte PB
• Met vermelding van alle belastbare inkomsten, ook het 

gedeelte dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd

• De ongehuwde student wiens jaarlijkse netto-belastbaar 
inkomen in 2018 (AJ 2019) lager ligt dan 7.730 euro zal 
echter geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Studentenarbeid

• Student als persoon ten laste

2018 Bruto-belastbaar 
inkomen 

Netto-belastbaar 
inkomen

Algemeen 4.088 € 3.270 €

Kind van een alleenstaande 
ouder

5.900 € 4.720 €

Gehandicapt kind van een 
alleenstaande ouder

7.488 € 5.990 €
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Studentenarbeid

• Student als persoon ten laste
– Om te bepalen of de inkomsten lager liggen dan de 

grenzen, moet er geen rekening gehouden worden met :

• Van bruto- naar netto-belastbaar :aftrek van 20 % 
forfaitaire beroepskost (met een minimum van 450 €)

• Bestaansmiddelen: geen rekening houden met eerste schijf 
van 2.720 €

• Onderhoudsgeld : geen rekening houden met eerste schijf 
van 3.270 €

Studentenarbeid

• Student als persoon ten laste
– Tewerkstelling bij ouders : 

• loon toegekend aan kind en als bedrijfslast afgetrokken

• Gevolg : kind niet meer ten laste, ongeacht de hoogte van 
het toegekende loon.
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Studentenarbeid

• Student als persoon ten laste
– Voorbeeld :

Brutoloon 6.997,11€

Solidariteitsbijdrage (2,71%) -189,62 €

Totaal bruto-belastbaar 6.807,49€

Niet in aanmerking te nemen deel -2.720,00 €

Bruto-belastbaar 4.087,49 €

Forfaitaire beroepskosten -817,49 € 

Netto-belastbaar 3.270,00 €

Tijdskrediet / Thematisch verlof –



20-2-2018

37

Thematisch verlof –
ouderschapsverlof

• Wetsvoorstel ingediend om de bestaande opname 
vormen uit te breiden
– Opname à rato van 1/10de van een voltijds 

ouderschapsverlof

– Maximumperiode : 40 maanden

– Elke week een halve dag of elke twee weken 1 volledige 
dag

2018

Tijdskrediet

• Tijdskrediet 
– Tijdskrediet met motief

• Zorgkrediet
– Verzorgen kind tot 8 jaar
– Medische bijstand zwaar ziek gezins-
– of familielid
– Palliatief verlof

– Zorg gehandicapt kind (jonger dan 21 jaar)

– Zorg voor een zwaar ziek kind (jonger dan 18 jaar)
• Erkende opleiding

– Tijdskrediet landingsbanen

Vanaf april
2018
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Tijdskrediet

• Zorgkrediet – motief/bewijs
– Zorg voor een gehandicapt kind < 21 jaar

• Werknemer bezorgt aan werkgever een attest dat de  
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66 % 
aantoont of de aandoening die leidt tot een erkenning van 
minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale 
schaal.

Uitgebreid met : 
• Voortaan ook integratie van kind (= pijler 2)
• Belasting op gezin (= pijler 3)
= alle kinderen met aandoening van minstens 9 punten in 3 
pijlers samen

Tijdskrediet

• RVA lanceert BreakatWork (break@work)
– Nieuwe toepassing (online toepassing)

– Overzicht van de reeds opgenomen maanden en dagen 
tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof

– Openstaand saldo (wat nog op te nemen)

– aanmelding via ID-card en pincode of éénmalige code 
aangemaakt via een mobiele applicatie.
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Leerovereenkomsten 
Vlaamse Gemeenschap

Jonger dan 18 jaar

- Tijdens het 1ste jaar van de leertijd 335,44 €

- Tijdens het 2de jaar van de leertijd 447,26 €

- Tijdens het 3de jaar van de leertijd 541,09 €  *

* Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar 
leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens.  Deze grens bedraagt 
momenteel 541,09 €.

Leerovereenkomsten 
Vlaamse Gemeenschap

vanaf 18 jaar

- Tijdens het 1ste jaar van de leertijd 447,26 €

- Tijdens het 2de jaar van de leertijd 503,16 €

- Tijdens het 3de jaar van de leertijd 541,09 €  *

* Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar 
leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens.  Deze grens bedraagt 
momenteel 541,09 €.
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Stageovereenkomsten 
Vlaamse Gemeenschap

- Tijdens het 1ste jaar praktijkstage 761,85 €

- Tijdens het 2de jaar praktijkstage 900,37 €

- Tijdens het 3de jaar praktijkstage 1038,89 €

• Vanaf 01/01/2018 gelden de volgende maandelijkse 
minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse 
stagiairs met en erkende stageovereenkomst betreffende 
ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap :

Bijverdienen gepensioneerde

• Wie ?
– Gepensioneerde geniet een rust- of overlevingspensioen

• Onbeperkt bijverdienen 
– Vanaf het jaar waarin de persoon de leeftijd van 65 jaar 

bereikt
OF
– De persoon kan bij ingang van zijn/haar rustpensioen 

een loopbaan van 45 jaar bewijzen
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Bijverdienen gepensioneerde

• Voor de andere gepensioneerden gelden er wel 
een inkomensgrens.  

• Wat bij overschrijding ?
– Bij overschrijding wordt het pensioenbedrag evenredig 

verminderd met het percentage van de overschrijding : 
vb. 25 % overschrijding = 25 % terug te betalen

Bijverdienen gepensioneerde

• Overzicht : volgende inkomensgrenzen 

Rustpensioen (+ overlevings-
pensioen)

overlevingspensioen

Vóór wett. 
pensioen-

leeftijd

Vanaf wett. 
pensioen-

leeftijd

Vóór wett. 
pensioen-

leeftijd

Vanaf wett. 
pensioen-

leeftijd

Werknemer
Basis 8.022 € Onbegrensd 18.677 € 23.170 €

Kinderlast 12.033 € Onbegrensd 23.346 € 28.184 €

Zelfstandig 
(+ 
werknemer)

Basis 6.417 € Onbegrensd 14.942 € 18.536 €

Kinderlast 9.626 € Onbegrensd 18.677 € 22.547 €
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Tip van de maand

• Ontslag werknemer
– 5 valkuilen :

• Ontslag is niet of onvoldoende gemotiveerd : opmaak 
dossier reden ontslag

• De opzegging gebeurt niet volgens de juiste spelregels : 
aangetekend / opzeggingstermijn

• WN is beschermd : ontslagbescherming
• Een dringend reden blijkt er geen te zijn
• Outplacementverplichting wordt niet nageleefd : 

– Opzeggingstermijn van minstens 30 weken
– CAO 82

SECTOR 
NIEUWS
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PC 100

• CAO 20/10/2017 
– Opleiding (van 01/01/2017 tem 31/12/2018)

• Ondernemingen met minder dan 50 WNs :
– Ondernemingen met 1 tem 4 arbeiders : mogelijkheid om 

beroep te doen op open aanbod fonds vorming.
– Ondernemingen met 5 tem 19 arbeiders : per VTE moet in 

een periode van 2 jaar gemiddeld 2 opleidingsdagen voorzien 
worden op ondernemingsvlak.

– Ondernemingen met minstens 20 arbeiders : per VTE moet in 
een periode van 2 jaar gemiddeld 3 opleidingsdagen voorzien 
worden op ondernemingsvlak.

• Ondernemingen met minstens 50 WNs :
– per VTE moet in een periode van 2 jaar gemiddeld 3 

opleidingsdagen voorzien worden op ondernemingsvlak.

PC 100

• CAO 20/10/2017 
– Wijziging benaming Fonds voor bestaanszekerheid naar 

Fonds voor de vorming

– Tijdskrediet : 
• Volledig of halftijds tijdskrediet met motief mogelijk met 

een maximum van 36 maanden voor arbeiders met 
minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming. (duurtijd 
CAO : periode 01/01/2018 tem 31/12/2019)

• Landingsbaan : leeftijd oudere werknemers wordt op 55 
jaar gebracht. (duurtijd CAO : 01/01/2017 tem 
31/12/2018 – CAO 127)
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PC 100

• CAO 20/10/2017 
– Verhoging interne overurengrens 

• Voor ondernemingen minder dan 50 arbeiders
– Verhoging van 143 naar 156 uren
– Het aantal overuren waarvoor de WN kan afzien van 

inhaalrust bedraagt 143 uren
(looptijd CAO : 01/01/2018 tem 31/12/2019)

• Voor ondernemingen met 50 of meer arbeiders
– Verhoging van 143 naar 156 uren
– Het aantal overuren waarvoor de WN kan afzien van 

inhaalrust bedraagt 143 uren voor zover een ondernemings-
CAO werd afgesloten.

(looptijd CAO : vanaf 01/01/2018 voor onbepaalde tijd)

PC 118.03

• KB 14/01/2018 – BS 24/01/2018
– Arbeid op zondag / feestdagen voor jeugdige 

werknemers
• In de kleine (banket)bakkerijen is het voortaan mogelijk 

om jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar), één zondag 
op twee te werk te stellen zonder voorafgaande 
meldingsplicht.  

• De jeugdige werknemers mogen bovendien meer dan één 
zondag op twee tewerkgesteld worden mits voorafgaande 
toelating van het Toezicht Sociale Wetten.
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PC 144 

• Seizoen- en gelegenheidsarbeiders

– Wijziging bedrag forfaitaire premie vanaf 
01/01/2018 :

• Referte periode : 01/01/2018 tel 31/12/2018 van 
hetzelfde kalenderjaar

• Minstens 25 dagen aangegeven op de landbouwkaart : 
recht op 5,20 euro

• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van 
de maand waarin de 25 dagen bereikt zijn.

PC 145 

• Seizoen- en gelegenheidsarbeiders

– Wijziging bedrag forfaitaire premie vanaf 
01/01/2018 :

• Referte periode : 01/01 tel 31/12 van hetzelfde 
kalenderjaar

• Minstens 50 dagen aangegeven op de kaart seizoenarbeid : 
recht op 10,38 euro

• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van 
de maand waarin de 50 dagen bereikt zijn.
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PC 302

• Wet van 15/01/2018 – B.S. 05/02/2018
– Bruto/netto overuren – voltijdse tewerkstelling

* Per periode van 4 maanden mogen slechts 143 overuren uitbetaald 
worden

Sinds 01/12/2015

Ondernemingen met een 
geregistreerde kassa

360 overuren per 
kalenderjaar

Ondernemingen zonder een 
geregistreerde kassa

300 overuren per 
kalenderjaar

PC 302

• Wet van 15/01/2018 – B.S. 05/02/2018
– Vanaf 15/02/2018 : verhoging vrijwillige overuren

Wijzigt naar100 vrijwillige 
overuren per 
kalenderjaar

360 vrijwillige overuren per 
kalenderjaar : 
- enkel indien de WG de 

witte kassa correct 
gebruikt

- Geen toeslag 
verschuldigd. (uitbetaling 
aan 100 %)

- Vrij van RSZ en BV
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PC 302

• Overzicht      

WG met geregistreerde kassa (witte 
kassa)

WG zonder geregistreerde kassa

360 goedkope overuren (bruto/netto 
overuren) :
- wegens buitengewone vermeerdering 

van het werk
OF
- Onvoorziene noodzakelijkheid
OF
- Vrijwillige overuren (zonder 

motivatie)

300 goedkope overuren (bruto/netto 
overuren) :
- wegens buitengewone vermeerdering 

van het werk
OF
- Onvoorziene noodzakelijkheid

PC 313

• CAO 20/12/2017
– Klein verlet

• Het klein verlet dat van toepassing is op gehuwden is 
eveneens van toepassing op wettelijk samenwonenden en 
de feitelijke samenwonenden die een officieel attest onder 
hetzelfde dak als de werkne(e)m(st)er kunnen voorleggen.

• Van toepassing vanaf 01/01/2018 
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PC 313

• CAO 20/12/2017
– Jaarlijkse bruto premie

• vanaf 2018 heeft de voltijdse werknemer recht op een 
extra recurrente jaarlijkse bruto premie van 352 euro 
betaalbaar voor 31 december.

– De helft van de premie wordt betaald op 01 juli
– De andere helft op 31/12

• Voltijdse tewerkstelling : 352 euro
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling
• Studenten hebben geen recht op de premie

PC 313

• CAO 20/12/2017
– Jaarlijkse bruto premie

• Referteperiode :
– van 01/01 tem 30/06 : premie betaalbaar op 01/07
– van 01/07 tem 31/12 : premie betaalbaar op 31/12

• Berekening : 
– Rekening houden met de normale arbeidsdagen (cfr. 

TW) en gelijkgestelde dagen (de wettelijke feestdagen, 
het anciënniteitsverlof, recuperatiedagen, klein verlet, 
de vormingsdagen en jaarlijkse vakantie)
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PC 313

• CAO 20/12/2017
– Jaarlijkse bruto premie

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :
– Via een bedrijfsakkoord kan de premie worden 

toegekend in de vorm van een nieuw evenwaardig 
voordeel of een combinatie van voordelen met een 
gelijke totaalwaarde aan het bedrag.

– Bij gebrek aan een bedrijfsakkoord voor 01 juli van elk 
jaar, zal de helft van de premie automatisch toegekend 
worden op 01 juli en de andere helft op 31 december.

PC 313

• CAO 20/12/2017

– Tijdskrediet
• Vanaf 01/01/2018

– Halftijds tijdskrediet is mogelijk tot 51 maanden.
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VRAGEN ?


