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JURIDISCHE ACTUA 2017-06

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Doelgroepvermindering
• Federale overheid
• Vlaams Gewest
• Brussel Hoofdstedelijke Gewest

INHOUD 

• SECTOR NIEUWS
– PC 111
– PC 112
– PC 116
– PC 118
– PC 126
– PC 149.01
– PC 149.02
– PC 149.04
– PC 200
– PC 207
– PC 209
– PC 226
– PC 302
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Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid

• Zesde staatshervorming
• Federale overheid blijft bevoegd :

– Structurele RSZ-vermindering
– Werkbonus (sociaal en fiscaal)
– Sociale Maribel
– Doelgroepvermindering

• Vermindering eerste aanwervingen
• Vermindering horeca
• Vermindering collectieve ADV-vermindering

Doelgroepenbeleid

• Gewesten worden bevoegd voor :

Doelgroepverminderingen

Criterium : vestigingseenheid WG
• Jongere WN
• Oudere WN
• Langdurige werkzoekende
• Mentoren
• structurering
• Onthaalouders
• Huispersoneel
• Kunstenaars
• Sociale economie

Activering WLH-uitkering

Criterium : woonplaats WN
• Jonge WN
• Langdurige werkzoekende
• Persoon met handicap
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Doelgroepenbeleid - Federaal

Doelgroepenbeleid - Federaal

• Structurele RSZ-vermindering 2de KW 2017

Categorie R = F
+ α x (S0 – S) of
+ δ x (W – S1)

1 R = 438,00
+ 0,1369 x (7.038,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 13.669,09)

2 R = 24,00
+ 0,2557 x (7.252,20 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.734,50)

3
(mindervalide WN)

R = 420,00
+ 0,1785 x (8.348,70 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.734,50)

3
(valide WN)

R = 438,00
+ 0,1369 x (7.650,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.734,50)

Doelgroepenbeleid - Federaal

• Sociale werkbonus

– Enkel werknemers uit de privé-sector en uit de openbare 
sector onderworpen aan het geheel van sociale zekerheid voor 
werknemer (13,07%) kunnen in aanmerking komen voor een 
vermindering van persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

– De vermindering van de persoonlijke sociale 
zekerheidsbijdragen wordt berekend per maand in functie van 
de hoogte van het maandelijkse brutoloon van de werknemer 
en in functie van de prestatiebreuk van de werknemer.
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Doelgroepenbeleid - Federaal

• Sociale werkbonus

– Vanaf 01/06/2017 bedraagt de sociale werkbonus voor 
voltijdse werknemers met volledige prestaties :

Maandelijkse brutoloon Vermindering persoonlijke bijdragen

< of = 1609,47 euro - Forfait van 197,67 euro voor bedienden
- Forfait van 213,48 euro voor arbeiders

> 1609,47 en <= 2510,47 euro 197,67 – (0,2194 x (S – 1609,47)) bedienden
213,48 – (0,2369 x (S – 1609,47)) arbeiders

> 2510,47 euro 0 euro

Doelgroepenbeleid - Federaal

• Fiscale werkbonus

– De fiscale werkbonus is een belastingvermindering voor 
werknemers met een laag loon die recht hebben op een 
sociale werkbonus.  De fiscale werkbonus omvat een 
percentage van de effectieve sociale werkbonus.

Doelgroepenbeleid - Federaal

• Fiscale werkbonus

– Vanaf 01/01/2016

Fiscale werkbonus Grensbedrag PB

01/01/2016 28,03% 420 euro

01/01/2019 33,14 % 500 euro



29-6-2017

5

Doelgroepvermindering
Eerste

aanwervingen

DGV eerste aanwervingen

• vanaf 01/01/2016
– Eerste aanwerving : volledige vrijstelling van de gewone

basis bijdrage voor de volledige duur van de 
tewerkstelling

– Versterking vermindering 2de tot 5de WN

– Nieuw : DGV bij aanwerving 6de werknemer

DGV eerste aanwervingen

• Toepassingsgebied werkgever
– Nieuwe werkgever 

• Nooit onderworpen geweest aan RSZ voor tewerkstelling 
WN

• Sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het 
kwartaal van indienstneming voorafgaan, niet meer 
onderworpen geweest zijn aan RSZ voor tewerkstelling WN

• Geen rekening houden met :
» Leer-, stage- en opleidingsovereenkomsten
» Dienstboden
» Jongeren tot 31/12 van het jaar dat zij 18 worden
» Gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw
» Alle niet-RSZ onderworpenen (vb. studenten met 

solidariteitsbijdrage, vrijwilligers, ….)
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DGV eerste aanwervingen

• Toepassingsgebied werkgever

Let op!

 Een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht (dit is 
belangrijk om te weten vanaf wanneer de periode van 20 kwartalen begint te 
lopen en om te bepalen of het recht op een 1ste, respectievelijk 2de, 3de .... 
werknemer al werd geopend), maar omdat zij geen gewone werkgevers-
bijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor zulk een 
tewerkstelling. (website : www.socialsecurity.be)

 Moet gaan om een extra aanwerving t.o.v. de TBE (niet voor de vervanging 
van een WN binnen éénzelfde TBE)

DGV eerste aanwervingen

• Toepassingsgebied werkgever

Criteria technische bedrijfseenheid :
• Twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn 

door minstens één gemeenschappelijke persoon

• En deze juridische entiteiten een gemeenschappelijke 
socio-economische basis hebben :

– Plaats : wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden 
uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen;

– Activiteiten : gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten;
– Bedrijfsmateriaal : geheel of gedeeltelijk hetzelfde;
– Zelfde cliënteel; 
– ….

DGV eerste aanwervingen

• Toepassingsgebied werknemer

– Eerste 6 werknemers
– Geen specifieke voorwaarden
– Niet persoonsgebonden
– Onderworpen aan RSZ

• Geen rekening houden met :
» Leer-, stage- en opleidingsovereenkomsten
» Dienstboden
» Jongeren tot 31/12 van het jaar dat zij 18 worden
» Gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw
» Alle niet-RSZ onderworpenen (vb. studenten met 

solidariteitsbijdrage, vrijwilligers, ….
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DGV eerste aanwervingen

• Verhoging en gelijkschakeling RSZ-korting 
aanwerving derde tem zesde WN

– Voor alle nieuwe aanwervingen vanaf 01/01/2017

– Voor de werknemers die in dienst getreden zijn voor 
die datum blijven de huidige verminderingsbijdragen 
en de huidige looptijd van toepassing

Aanwerving WN Sinds 01/01/2016 Vanaf 01/01/2017

Eerste WN Volledige vrijstelling basis werkgeversbijdragen voor onbepaalde duur 
(voor alle ID tussen 01/01/2016 tem 31/12/2020)

Tweede WN - 1.550 € x 5 KW
- 1.050 € x 4 KW
- 4.50 € x 4 KW
Totaal bedrag = 13.750 €

- 1.550 € x 5 KW
- 1.050 € x 4 KW
- 4.50 € x 4 KW
Totaal bedrag = 13.750 €

Derde WN - 1.050 € x 5 KW
- 450 € x 8 KW
Totaal bedrag = 8.850 €

- 1.050 €x 9 KW
- 450 € x 4 KW
Totaal bedrag = 11.250 €

Vierde WN - 1.050 € x 5 KW
- 450 € x 4 KW
Totaal bedrag = 7.050 €

- 1.050 €x 9 KW
- 450 € x 4 KW
Totaal bedrag = 11.250 €

Vijfde WN - 1.000 € x 5 KW
- 400 € x 4 KW
Totaal bedrag = 6.600 €

- 1.050 €x 9 KW
- 450 € x 4 KW
Totaal bedrag = 11.250 €

Zesde WN - 1.000 € x 5 KW
- 400 € x 4 KW
Totaal bedrag = 6.600 €

- 1.050 €x 9 KW
- 450 € x 4 KW
Totaal bedrag = 11.250 €

Doelgroepvermindering
Horeca
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Doelgroepvermindering Horeca

• Toepassingsgebied werkgever
– Ressorteren onder PC 302 
– Maximum 49 werknemers tewerkstellen
– Werken met een geregistreerd kassasysteem (GKS) in 

alle vestigingseenheden
– Voor alle personeelsleden dagelijks begin- en einduur

van de aanwezigheid registreren via het GKS of het 
alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie 
(ASA).

Opgelet : GKS en ASA vervangen de Dimona NIET

Doelgroepvermindering Horeca

• Toepassingsgebied werknemer
– Maximaal 5 vaste voltijdse werknemers die onder het 

PC 302 vallen. 

– Deze werknemers moeten een voltijdse 
arbeidsovereenkomst hebben, maar moeten niet het 
hele kwartaal in dienst zijn.

– De vermindering kan niet worden toegepast voor 
gelegenheidswerknemers, zelfs voor de dagen waarop 
de bijdragen worden betaald op het reële loon of het 
normale forfaitair loon.

Doelgroepvermindering Horeca

• Bedrag van de vermindering

– 500 euro per kwartaal

– Wordt verhoogd naar 800 euro per kwartaal (voor 
werknemers jonger dan 26 jaar op het einde van het 
kwartaal)

De vermindering : onbeperkt in tijd
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Doelgroepvermindering Horeca

• Bedrag van de vermindering

Concreet betekent dit dat een bedrijf met vijf 
vaste voltijdse werknemers een jaarlijkse 
lastenverlaging van 10.000 € tot 16.000 € kent.

Cumulatie met andere doelgroepverminderingen niet mogelijk, 
uitgezonderd structurele RSZ-vermindering

Doelgroepvermindering
werkgeversdossier

Concreet in Prisma

• Kwartaalconstanten
– Forfaits doelgroepvermindering
– Uitgesloten werknemers/nieuwe aanwervingen
– Kwartaalconstanten

• Werkgeversgegevens
– Tabblad “DATA” vinkjes uitz. 1ste tot 6de aanwerving
– Tabblad “bijkomende gegevens” uitzondering doelgroep
– Tabblad “bijkomende gegevens “ gegevens DMFA

• Werknemersgegevens
– Tabblad “Contract-vermindering” Eerste aanwervingen
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Via kwartaalconstanten
Forfaits doelgroepvermindering

• basisbedragen voor o.a. de verminderingen voor eerste aanwervingen 
worden beheerd in het mapje "Forfaits doelgroepverminderingen" op het 
tabblad "Algemeen" van het programma kwartaalconstanten.

Uitgesloten werknemers nieuwe aanwervingen

• Werknemers die geen recht hebben op deze vermindering(en) kunnen 
uitgesloten worden door de RSZ-categorie en/of het werknemerskengetal 
toe te voegen bij "Uitgesloten wns. nieuwe aanwervingen" op het tabblad 
"Algemeen" van de kwartaalconstanten. 

• Om te weten over welke types het gaat, zie "Instructies RSZ" 
(www.socialsecurity.be > Onderneming > DMFA > Administratieve 
instructies RSZ (Go!) > De bijdrageverminderingen > De structurele 
vermindering en de doelgroepverminderingen > Eerste aanwervingen). 

Werkgeversdossier
Tabblad “data”

WERKGEVERSDOSSIER
Tabblad “data”

• Werkgever sluit aan maar geen vermindering 1ste aanwerving:
– Alle reeds toegepaste verminderingen aanvinken

• Werkgever sluit aan maar nog geen gegevens beschikbaar:
– Verminderingen uitsluiten door vinkjes aan te vinken.  Prisma past dan de 

verminderingen niet toe indien aangevinkt

Vinkjes "Uitzondering 
1ste,2de,3de,4de,5de,6de
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Werkgeversdossier
Tabblad “bijkomende gegevens”

• Gegevens DMFA
– Voor bestaande dossiers: automatisch aangeduid of 

vermindering gerekend werd + hoeveel werknemers er 
in dienst zijn in dat kwartaal. Bij opbouw van de DMFA

– Nieuw dossiers: manueel in te vullen/reeds toegepaste 
verminderingen opvragen bij RSZ. 

• Op basis van gegevens DMFA zal het systeem weten:
– Nieuw recht mag geopend worden
– Hoelang toepassingsperiode duurt
– Tijdens hoeveel kwartalen/ voor hoeveel kwartelen gerekend

Werkgeversdossier
Tabblad “bijkomende gegevens” 

gegevens DMFA Tabblad 
bijkomende 
gegevens

Mapje 
Gegevens 
DMFA

Werkgeversdossier
Tabblad “bijkomende gegevens”

• Uitzondering doelgroepvermindering:
– Via het mapje "Uitzondering doelgroepvermindering" kunnen bepaalde 

verminderingen geblokkeerd worden. Selecteer hier de vermindering die u wenst 
te blokkeren ("1ste wnr.", "2de wnr.", "3de wnr.", "4de wnr.", "5de wnr." of "6de 
wnr.") en vul één of meerdere kwartalen in waarin u de berekening ervan wil 
blokkeren. 

Toevoegen 
nieuwe 
uitzondering
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Werkgeversdossier
Tabblad “gegevens DMFA”

Let op! Een kwartaal dat niet in de lijst voorkomt, wordt gezien als een kwartaal waarin 0 
werknemers in dienst waren.

Werkgeversdossier 
RSZ-vermindering Horeca

• Besox ontvangt brief van de RSZ met melding dat 
onderneming met een GKS werkt

• Brief wordt verstuurd naar WG

• WG stuurt de brief ondertekend terug + 
vermelding datum vanaf wanneer de prestaties 
geregistreerd worden met de GKS

Werkgeversdossier 
RSZ-vermindering Horeca

Tabblad “data”
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Werkgeversdossier 
RSZ-vermindering Horeca

Tabblad “data”

Datum 
invoegen en 
vanaf het 
kwartaal 
daarop 
volgende zal 
de RSZ-
vermindering 
toegepast 
worden

Doelgroepvermindering
werknemersgegevens

Werknemersgegevens
Tabblad “contract”  vermindering

= verminderingen die niet werden geregionaliseerd of waarvan de regio afwijkt

= verminderingen voor het Vlaamse Gewest

= verminderingen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest

= verminderingen voor het Waals gewest, Zonder het Duitstalig gedeelte

= verminderingen van het Waals gewest, Duitstalig gebied

= verminderingen vóór 2014
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Werknemersdossier
Tabblad “contract”  vermindering

Enkel van 
toepassing bij de 
1ste – 6de

aanwerving (wordt 
automatisch 
ingevuld op federaal 
niveau en niet 
regionaal) dit op 
basis van de 
gegevens ingevuld 
op de 
werkgeversfiche

Werknemersdossier
eerste aanwervingen

• Verminderingen die niet werden 
geregionaliseerd

• Deze vermindering staat standaard voor iedereen 
aangevinkt. Wanneer ze van toepassing is, zal ze dan 
automatisch gerekend worden. Als u op de 
vermindering klikt, kunt u bovendien zien of ze gerekend 
werd, wanneer en voor wie. 

• Mocht u de vermindering voor één of andere reden willen 
blokkeren voor een bepaalde werknemer, dan kunt u dit 
doen door de vermindering uit te vinken:

Doelgroepenbeleid – Vlaams Gewest
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Jonge werknemers

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren

– < 25 jaar op de laatste dag van kwartaal
– Laaggeschoold of midden geschoold
– Niet meer leerplichtig
– Binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma 

behalen waardoor jongere niet langer laag- of midden 
geschoold is

– Maximum loongrens op kwartaalbasis :
• 1ste jaar : maximum 7500 euro/kw
• 2de jaar : maximum 8100 euro/kw

– Verplicht elektronisch loopbaanportfolio bij VDAB

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren

– Ook voor leerlingen / jongeren in alternerende opleiding 
(leren en werken)

• Niet gebonden aan de loongrens
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren
– Verplicht elektronisch dossier bij VDAB

• Loopbaanportfolio : invullen van alle opleidingsgegevens 
van de jongere

• Aanvulling zal gebeuren uit de LED-databank (Leer- en 
ervaringsbewijzen Databank)

• Raadpleegbaar via www.socialsecurity.be / ecaro

Let op : laattijdige aanmaak van het elektronisch dossier 
leidt tot inkorting van het voordeel voor de WG

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren

• Bij elke indiensttreding vanaf 01/07/2016.

• WG behoudt het recht op de doelgroepvermindering indien de 
jonge WN in de loop van zijn tewerkstelling een hoger diploma 
behaalt.

• Als de jonge WN wijzigt van WG, zal de nieuwe werkgever ook een 
beroep kunnen doen op de RSZ-korting.

• Als de WG na de opleiding als leerling de WN definitief aanwerft, 
wordt het recht op de RSZ-korting opnieuw voor twee jaar 
heropend mits de jongere aan alle voorwaarden voldoet.

• Niet gekoppeld aan de startbaanverplichting.

Vlaams doelgroepenbeleid

Bedrag
doelgroepvermindering

Periode

Laaggeschoolden < 25 j Max. 1150 euro/kwartaal Kwartaal van 
indiensttreding + 7 
volgende kwartalen

Middengeschoolden < 25 j Max. 1000 euro/kwartaal Kwartaal van 
indiensttreding + 7 
volgende kwartalen

Leerlingen Max. 1000 euro/kwartaal Tijdens duur tewerkstelling

• Jongeren
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Oudere werknemers

Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen
– WN behoort tot de categorie 1 van de structurele RSZ-

vermindering
– WN heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal 

de leeftijd van 55 jaar bereikt
– Maximum loongrens op kwartaalbasis :

• Maximum 13.400 euro/kwartaal

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

Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen
– Onderscheid tussen

• Niet-zittende oudere WN (=nieuwe aanwerving)

EN

• Zittende oudere WN (=reeds in dienst zijnde WN)
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen
– Bijkomende voorwaarden bij niet-zittende oudere WN 

(nieuwe aanwerving) :

• Ingeschreven bij VDAB als werkzoekende : 1 dag is 
voldoende

• Geen tewerkstelling in de afgelopen 4 kwartalen bij de WG 
die vermindering vraagt

Na afloop doelgroepvermindering niet-zittende oudere kan de 
WG genieten van de doelgroepvermindering zittende oudere

Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen

– Voor de oudere WN kan het inschrijvingsbewijs bij de 
VDAB (max. 1 maand oud) als bewijs gelden dat 
betrokkene voldoet aan de voorwaarde om recht te 
geven op de verhoogde RSZ-vermindering bij een 
nieuwe aanwerving.

Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen 
– Zittende oudere WN (= reeds in dienst)

Leeftijd doelgroepvermindering

Oudere 55 jaar – 59 jaar Max. 600 euro/kwartaal

Vanaf 60 jaar Max. 1150 euro/kwartaal
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen
– Niet-zittende oudere WN (nieuwe aanwerving) tussen 

leeftijd 55 jaar tot 60 jaar

– Na afloop doelgroepvermindering niet-zittende oudere 
WN geniet de WG van de doelgroepvermindering
zittende ouder WN

Leeftijd doelgroepvermindering

Oudere 55 jaar tot 60 jaar Max. 1150 euro/kwartaal van 
aanwerving en de 7 volgende 
kwartalen

Vlaams doelgroepenbeleid

• Ouderen
– Niet-zittende oudere  WN (nieuwe aanwerving) leeftijd 

vanaf 60 jaar

– Na afloop doelgroepvermindering niet-zittende oudere 
WN geniet de WG van de doelgroepvermindering
zittende ouder WN

Leeftijd doelgroepvermindering

Oudere 60 jaar of ouder Max. 1500 euro/kwartaal 
van aanwerving en de 7 
volgende kwartalen

Vlaams doelgroepenbeleid

• Vaak gestelde vragen
– Geniet een WG met vestiging in het Vlaams Gewest van de 

vermindering ‘oudere WN’ indien de WN niet woont in het 
Vlaams Gewest?

JA 

– Wat indien de oudere WN in de 4 voorgaande kwartalen 
tewerkgesteld was bij WG?  Verlies de werkgever dan de 
vermindering?
Nee, WG opent geen recht op de verhoogde vermindering 
maar opent eventueel wel het recht op de vermindering 
zittende oudere WN
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Doelgroepvermindering
werknemersgegevens

Werknemersgegevens
Tabblad “contract”  vermindering

= verminderingen die niet werden geregionaliseerd of waarvan de regio afwijkt

= verminderingen voor het Vlaamse Gewest

= verminderingen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest

= verminderingen voor het Waals gewest, Zonder het Duitstalig gedeelte

= verminderingen van het Waals gewest, Duitstalig gebied

= verminderingen vóór 2014

Regionale verminderingen – Vlaams gewest

• Klik in het werknemersdossier (Beheer > Basisgegevens > Werknemers) 
op het TB "Contract", daarna "Vermindering". Klik op de vlag van het 
Vlaams Gewest. Vink "Jonge werknemers" aan.

Vlaams Gewest

Op regionaal 
niveau: de 
vermindering aan 
klikken en dan 
opent zich 
volgende kader
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Jonge werknemers 

• Laaggeschoold/midden geschoold/leerlingen: 

– Duid de scholingsgraad  

Afhankelijk van welk 
type (laaggeschoold 
/midden geschoold of 
leerlingen) dient men 
dit vak te wijzigen.  
Hiervan is tevens het 
bedrag van de 
vermindering 
afhankelijk.

Oudere werknemers
• Klik in het werknemersdossier (Beheer > Basisgegevens > 

Werknemers) op het TB "Contract", daarna "Vermindering". Klik op de 
vlag van het Vlaams Gewest. Vink "Oudere werknemers" aan.

Vlaams Gewest

Keuze tussen 
zittende oudere 
werknemer of 
oudere 
werknemers

Doelgroepenbeleid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Doelgroepvermindering oudere WN vanaf 
01/10/2016
– Betrokken werkgevers : alle werkgevers die werknemers 

tewerkstelling die onderworpen zijn aan RSZ.

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

vermindering
• Oudere werknemers waarvan het refertekwartaalloon niet 

hoger is dan 12.000 euro
• Leeftijd oudere werknemers : 55 jaar tot en met 64 jaar

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• De andere bestaande doelgroepverminderingen
blijven voorlopig van kracht zoals ze op federaal 
niveau zijn uitgewerkt :
– Jonge werknemer
– Langdurig werkzoekenden
– WN in herstructurering
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Doelgroepvermindering
werknemersgegevens

Werknemersgegevens
Tabblad “contract”  vermindering

= verminderingen die niet werden geregionaliseerd of waarvan de regio afwijkt

= verminderingen voor het Vlaamse Gewest

= verminderingen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest

= verminderingen voor het Waals gewest, Zonder het Duitstalig gedeelte

= verminderingen van het Waals gewest, Duitstalig gebied

= verminderingen vóór 2014

Oudere werknemers
• Klik in het werknemersdossier (Beheer > Basisgegevens > 

Werknemers) op het TB "Contract", daarna "Vermindering". Klik op de 
vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vink "Oudere 
werknemers" aan.

Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest

Aanvinken 
oudere 
werknemers
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SECTOR 
NIEUWS

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018 (24/04/2017)
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Mogelijkheid alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017 (tenzij afwijkend 
akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

– Inhoudelijk :
» Vrije recurrente invulling
» Geen vergroting van de verschillen tussen arbeider 

en bedienden, en maximale inzet op harmonisatie 
arbeiders en bedienden

» Aandacht voor de uitzendkrachten

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/06/2017 
dan wel 30/09/2017: verhoging van alle lonen met 1,1 % 
op datum van 01/07/2017

• Alternatieve besteding ecocheques
– Mogelijkheid om deze in een alternatief om te zetten 

volgens zelfde principes als enveloppe.(via een 
ondernemingsCAO zowel voor onderneming met of 
zonder SD tegen 30/06/2017 of in geval van een 
afwijkend akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)
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PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018
– Eindejaarspremie :

• Recht op pro rata ongeacht de wijze waarop er een einde 
komt aan de arbeidsovereenkomst (behalve ingeval van 
dringende reden in hoofde van de WN) vanaf 01/07/2017.

• Gelijkstellingen en andere voorwaarden worden bekeken 
met het oog op nationale geharmoniseerde regeling 
arbeiders en bedienden voor wat betreft de 
eindejaarspremie vanaf 2018.

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Eindejaarspremie :

• Provincies waar er nog geen of geen volwaardige 
eindejaarspremie bestaat : verhoging van de provinciale 
regelingen met 1,1%  ipv enveloppe/loonsverhoging van 
1,1 % vanaf de EP 2017. (Bekken van Charleroi, Luik-
Luxemburg, Namen)

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Aanvullend pensioen : verhoging met 0,1 % vanaf 
01/07/2017 via herschikking bijdragen FBZMN

– Tegelijkertijd wordt de globale bijdrage voor de 
financiering van de algemene werking van het FBZMN 
verlaagd van 0,76 % naar 0,66 %.
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PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Verhoging vergoedingen Fonds voor bestaanszekerheid
• Tijdelijke werkloosheid wordt vanaf 01/07/2017 de 

aanvullende vergoeding verhoogd naar 11,55 euro voor 
voltijdsen en 5,77 euro voor deeltijdsen

• Volledige werkloosheid wordt vanaf 01/07/2017 de 
aanvullende vergoeding verhoogd naar 5,92 euro voor 
voltijdsen en 2,96 euro voor deeltijdsen (sociale index 
2%)

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018
– Aanvullend vergoeding

• Bedrag aanvullende vergoeding SWT wordt vanaf 
01/07/2017 verhoogd naar 78,54 euro voor een voltijdse 
betrekking en naar 39,27 euro voor een deeltijdse 
betrekking

• Aanvullende vergoeding bij ziekte en oudere zieken wordt 
vanaf 01/07/2017 verhoogd naar 89,25 euro voor een 
voltijdse tewerkstelling en 44,63 euro voor een deeltijdse 
tewerkstelling en de duurtijd van de periode van recht op 
aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte 
wordt verlengd van 11 maanden naar 14 maanden.

PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Tijdskrediet/landingsbaan
• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 

“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

• Landingsbanen 50 jaar/28 jaar : verlenging

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar (lange loopbaan 
en zware beroepen) voor 2017-2018 door het sectoraal 
intekenen op de NAR-kadercao.
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PC 111.01/ PC 111.02

• Nationaal akkoord 2017-2018
– arbeidsorganisatie

• Verlenging kleine flexibiliteit tot 06/2019

• Plus minus conto – Vlaanderen en Brussel :
– Toepassingsgebied : ondernemingen actief in :

» Het bouwen en de assemblage van autovoertuigen, 
vrachtwagens en autobussen en in de fabricage van 
onderdelen en toebehoren voor deze voertuigen.

» In het bouwen van machines, apparaten en 
werktuigen.

PC 112

• Ontwerp protocolakkoord 15/05/2017
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Mogelijkheid alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017 (tenzij afwijkend 
akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

– Inhoudelijk :
» Vrije recurrente invulling

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/06/2017 
dan wel 30/09/2017: verhoging van alle lonen met 1,1 % 
op datum van 01/07/2017

PC 112

• Ontwerp protocolakkoord 15/05/2017

– Fonds voor bestaanszekerheid :

• Indexering aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 
01/01/2018

• Toekenning aanvullende vergoeding van 68,25 euro voor 
1/2de landingsbaan en 27,30 euro voor 1/5de landingsbaan 
vanaf 60 jaar voor iedereen en 55 jaar in gevallen van CAO 
127 tot 31/12/2018.
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PC 112

• Ontwerp protocolakkoord 15/05/2017

– Tijdskrediet:

• Recht op halftijds/voltijds tijdskrediet met motief tot 24 
maanden, verhoging tot 51 maanden is mogelijk mits CAO 
op ondernemingsvlak.

• Landingsbaan : behoud leeftijd op 55 jaar bij lange 
loopbaan en zware beroepen voor periode 2017-2018 
(intekenen op NAR-kadercao)

PC 112

• Ontwerp protocolakkoord 15/05/2017

– flexibiliteit:

• Sectorale CAO flexibiliteit komt tot 30/06/2019 overeen 
met wettelijke regeling.

PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Koopkracht : 

• Verhoging minimum aanvangsuurloon en minimum uurloon 
vanaf 12 maanden anciënniteit met 0,12 EUR (in stelsel 40 
u/week) van toepassing op arbeiders die aan schaalloon 
worden betaald. 

• Deze CAO-verhoging geldt ook voor de arbeiders die op 
31.03.2017 minder dan 0,12 EUR (in stelsel 40u/week) 
hoger dan het schaalloon worden betaald.
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PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Koopkracht : 

• Ploegenpremie : verhoging met 1,1 %

• Verhoging aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid : 
vanaf 01/05/2017 10,50 euro/dag (voor de eerste 60 
dagen/jaar – na de 60ste dag : algemene regel van 
toepassing) 

PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Opleiding
• Een opleidingsinspanning van gemiddeld 3 dagen per jaar 

per voltijds equivalent.

– Eindejaarspremie :
• Zwangerschapsverlof wordt nu volledig gelijkgesteld voor 

berekening EP

PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018
– Tijdskrediet

• TK motief “opleiding” : max. 36 maanden 1/5de

loopbaanvermindering.  Indien arbeider minstens 5 jaar anc. in de 
onderneming kan hij ook genieten van voltijds of 1/2de

loopbaanvermindering.

• TK motief “zorg” (zorg kind < 8 jaar, MB en PV) :  max. 51 
maanden 1/5de loopbaanvermindering.  Indien arbeider minstens 5 
jaar anc. in de onderneming kan hij ook genieten van voltijds of 
1/2de loopbaanvermindering.

• TK motief “zorg” (zorg gehandicapt kind < 21, zorg eigen 
minderjarig zwaar ziek kind) :  max. 51 maanden 1/5de

loopbaanvermindering, voltijds of halftijds.  
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PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Landingsbaan
• Landingsbanen 50 jaar/28 jaar : verlenging

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar voor 2017-2018 
door het sectoraal intekenen op de NAR-kadercao.

PC 116

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Berekening verbrekingsvergoeding
• Voor de berekening van de verbrekingsvergoeding dient 

rekening te worden gehouden met arbeidsregime van vóór 
tijdskrediet of thematisch verlof.

– Verhoging vervoerskosten (privé-vervoer)
• De tussenkomst van de WG in het woon-werkverkeer wordt 

verhoogd naar gemiddeld 70 % vanaf 01/05/2017 

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017

– Koopkracht :
• Per 01/07/2017 zullen de sectorale minimumlonen 

verhogen met 0,9%

• Mogelijke alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017

• Bij gebrek aan een ondernemingsCAO uiterlijk op 
30/06/2017, zullen de reële lonen met 0,9% verhogen op 
01/07/2017. 
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PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 

– Jaarlijkse premie :

• Bij gebrek aan een ondernemingsCAO zal een bruto premie 
van 55,00 euro toegekend worden :

– Referteperiode 01/01 tem 31/12/2017
– Zelfde modaliteiten als de eindejaarspremie
– Eerste keer in 2017

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017

– ploegenpremies:

• Per 01/01/2018 worden de minimumbedragen vastgelegd :
– 0,10 euro/uur voor de ploegenpremie in de grote 

bakkerijen (PC 118.03)
– 0,50 euro/uur voor de ochtendploeg, uitgezonderd in 

de bakkerijen
– 0,56 euro/uur voor de namiddagploeg, uitgezonderd 

in de bakkerijen.

PC 118
• Protocolakkoord 16/05/2017

– nachtpremie:
• Per 01/01/2018 wordt het minimumbedrag van de 

sectorale nachtpremie vastgesteld op 1,95 euro/uur.

– Aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke 
werkloosheid

• Vanaf 01/01/2018 bedraagt de aanvullende vergoeding
– 8,32 euro voor de eerste 5 dagen tijdelijke 

werkloosheid
– 11,44 euro vanaf de 6de tot de 60ste dag tijdelijke 

werkloosheid
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PC 118
• Protocolakkoord 16/05/2017 

– Aanvullende vergoeding bij beëindiging AO medisch 
overmacht

• De aanvullende vergoeding bedraagt vanaf 01/01/2018 
10,87 euro/dag

– Verhoging dagbedrag bij langdurige ziekte
• de aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte 

ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds zal 7,23 euro 
per dag bedragen vanaf 01/01/2018

PC 118
• Protocolakkoord 16/05/2017 

– Kledijvergoeding

• De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te 
stellen en te onderhouden.  Indien dit niet gebeurt, wordt 
vanaf 01/01/2018 de wekelijkse kost geschat op :

– 3,78 euro voor het ter beschikking stellen van de 
werkkledij.

– 4,47 euro voor het onderhoud.

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 

– Tijdskrediet/landingsbaan
• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 

“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

• Landingsbanen 50 jaar/28 jaar : verlenging

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar (lange loopbaan 
en zware beroepen) voor 2017-2018 door het sectoraal 
intekenen op de NAR-kadercao.
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PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 

– Eindeloopbaandagen :

• Vanaf 01/07/2017 wordt de loopbaanvoorwaarde van 35 
jaar (op basis van RVP attest of gelijkwaardig attest) 
afgeschaft.

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 
– Eindeloopbaandagen (uitgezonderd PC 118.03):

• Werknemers die voldoen aan volgende voorwaarden
– 10 jaar anciënniteit in de onderneming

Hebben recht op :
- 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vf 56 jaar
- 6 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vf 58 jaar
- 9 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vf 60 jaar
(de 3, 6 en 9 dagen mogen niet gecumuleerd worden)

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 
– Eindeloopbaandagen (uitgezonderd PC 118.03):

• De eindeloopbaandagen worden pro rata berekend :
– Deeltijdse tewerkstelling

– Arbeider die pas in de loop van het kalenderjaar aan de voorwaarden voor 
de toekenning van de eindeloopbaandagen voldoet en dit in verhouding 
tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar ;

– Arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het 
kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken 
dat hij in dienst blijft.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.
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PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 
– Eindeloopbaandagen (uitsluitend PC 118.03):

• Werknemers die voldoen aan volgende voorwaarden
– 10 jaar anciënniteit in de onderneming

Hebben recht op :
- 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vf 60 jaar

PC 118

• Protocolakkoord 16/05/2017 
– Eindeloopbaandagen (uitsluitend PC 118.03):

• De eindeloopbaandagen worden pro rata berekend :
– Deeltijdse tewerkstelling

– Arbeider die pas in de loop van het kalenderjaar aan de voorwaarden voor 
de toekenning van de eindeloopbaandagen voldoet en dit in verhouding 
tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar ;

– Arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het 
kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken 
dat hij in dienst blijft.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.

PC 126

• Protocol akkoord 2017-2018
– Koopkracht : 

• verhoging van alle bruto uurlonen met 1,1 % vanaf 
01/07/2017

• Ploegenpremie : verlenging toeslag voor arbeid in 
opeenvolgende ploegen

Arbeidsuren tussen Toeslag per uur

05.00u – 21.00u of 06.00u – 22.00u 7,5 %

21.00u – 05.00u of 22.00u – 06.00u 
(nachtarbeid)

22,5 %
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PC 126

• Protocol akkoord 2017-2018
– ecocheques : gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid 

om economische redenen

– Aanvullende werkloosheidsuitkeringen ten laste van het 
Fonds : 

• Verhoging van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke 
werkloosheid om technische, economische reden van 6 euro 
naar 6,25 euro per dag vanaf 01/07/2017

PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen
– Aanvullende vergoedingen aan te vragen a.h.v. een 

aanvraagformulier (N) bij het Fonds voor 
bestaanszekerheid  (www.fbz-fse-elec.be) 

– Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid :          
11 euro/dag (N1)

• WN geniet werkloosheidsuitkering

Reden Maximum Betaald door
FBZ

Betaald door 
WG

Economische WLH 150 dagen Dag 1 tem 60 Dag 61 tem 150

Sluiting jaarlijkse vakantie, weer-
verlet, overmacht, technische stoornis

onbeperkt, betaald door FBZ

PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen

– Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid : 
• De schoolverlaters die nog geen recht hebben op 

werkloosheidsuitkeringen, hebben tijdens hun 
wachtperiode wel recht op 10 euro per werkloosheidsdag
bij tijdelijke werkloosheid omwille van :

– Sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie
– Economische redenen (gebrek aan werk)
– overmacht
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PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen

– Aanvullende vergoeding i.k.v. SWT (N3) :

• Aanvullende vergoeding van  minimum 5,79 euro/dag
– Voorwaarden :

» Ontslag door WG
» WN geniet werkloosheidsuitkeringen
» WN heeft 5 jaar anciënniteit in de sector opgebouwd op 

het ogenblik van ontslag

PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen
– Aanvullende ziektevergoeding (N5) :

• WN geniet ziekte-uitkeringen
• Wachttijd van 30 kalenderdagen (carenstijd)

Bedrag Maximum aantal per 
kalenderjaar

Leeftijd*

Volledige dag Halve dag

1,63 euro 0,82 euro 36 maanden < 55 jaar

8,00 euro 4,00 euro Tot aan het wettelijk pensioen >= 55 jaar

* Op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, d.w.z. er is geen overgang van 
het ene regime naar het andere

PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen

– Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet (N6) :
• WN geniet RVA-uitkeringen

Bedrag Aantal Leeftijd Duur

71,88 euro Per maand >=53 jaar 60 maanden



29-6-2017

37

PC 149.01

• Overzicht aanvullende vergoedingen

– Aanvullende vergoeding bij sluiting onderneming (N7) :
• WN is tenminste 5 jaar in de onderneming op het ogenblik 

van de sluiting

Bedrag Per jaar
anciënniteit

Maximum 
bedrag

Leeftijd anciënniteit

287,53 euro +14,48 euro 948,32 euro >= 45 jaar >= 5 jaar

PC 149.02

• Ontwerp protocolakkoord 23/05/2017
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Mogelijkheid alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017 (tenzij afwijkend 
akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

– Inhoudelijk :
» Vrije recurrente invulling

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/06/2017 
dan wel 30/09/2017: verhoging van alle lonen met 1,1 % 
op datum van 01/07/2017.

PC 149.02

• Ontwerp protocolakkoord 23/05/2017

– Fonds voor bestaanszekerheid :

• Indexering aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 
01/01/2018

• Toekenning aanvullende vergoeding van 74,81 euro voor 
1/2de landingsbaan en 29,92 euro voor 1/5de landingsbaan 
vanaf 60 jaar voor iedereen en 55 jaar in gevallen van CAO 
127, vanaf 01/07/2017 tot 30/06/2019.



29-6-2017

38

PC 149.02

• Ontwerp protocolakkoord 23/05/2017

– Eindejaarspremie:

• Recht op pro rata ongeacht wijze waarop er einde komt aan 
arbeidsovereenkomst vanaf 01/07/2017, behalve bij

– Dringende reden in hoofde van werknemer
– Opzegging door werknemer met minder dan 3 jaar 

anciënniteit.

PC 149.02

• Ontwerp protocolakkoord 23/05/2017

– Tijdskrediet:

• Recht op halftijds tijdskrediet met motief tot 51 maanden 
is mogelijk mits CAO op ondernemingsvlak, vanaf 
01/07/2017 tot 30/06/2019.

• Landingsbaan : behoud leeftijd op 55 jaar bij lange 
loopbaan en zware beroepen voor periode 2017-2018 
(intekenen op NAR-kadercao)

PC 149.04

• Ontwerp protocolakkoord 31/05/2017
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Mogelijkheid alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017 (tenzij afwijkend 
akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

– Inhoudelijk :
» Vrije recurrente invulling

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/06/2017 
dan wel 30/09/2017: verhoging van alle lonen met 1,1 % 
op datum van 01/07/2017.
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PC 149.04

• Ontwerp protocolakkoord 31/05/2017

– Fonds voor bestaanszekerheid :

• Indexering aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 
01/01/2018

• Toekenning aanvullende vergoeding van 76,51 euro voor 
1/2de landingsbaan en 30,60 euro voor 1/5de landingsbaan 
vanaf 60 jaar voor iedereen en 55 jaar in gevallen van CAO 
127, vanaf 01/07/2017 tot 30/06/2019.

PC 149.04

• Ontwerp protocolakkoord 31/05/2017

– Eindejaarspremie:

• Recht op pro rata ongeacht wijze waarop er einde komt aan 
arbeidsovereenkomst vanaf 01/07/2017, behalve bij

– Dringende reden in hoofde van werknemer
– Opzegging door werknemer met minder dan 3 jaar 

anciënniteit.

PC 149.04

• Ontwerp protocolakkoord 31/05/2017

– Tijdskrediet:

• Recht op halftijds/voltijds tijdskrediet met motief tot 51 
maanden is mogelijk mits CAO op ondernemingsvlak, vanaf 
01/07/2017 tot 30/06/2019.

• Landingsbaan : behoud leeftijd op 55 jaar bij lange 
loopbaan en zware beroepen voor periode 2017-2018 
(intekenen op NAR-kadercao)
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PC 149.04

• Ontwerp protocolakkoord 31/05/2017

– Ecocheques:

• Vanaf 01/01/2018 worden ecocheques uitbetaald in 1 schijf 
in plaats van 2 en dit ten laatste op 15 juni, voor de 
referteperiode van 01 juni van het voorgaande 
kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende 
kalenderjaar.

PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Koopkracht :

• Verhoging van alle brutolonen met 1,1 % per 01/10/2017
• Mogelijkheid alternatieve invulling 

– Onderneming met vakbondsafvaardiging : sluiten van 
bedrijfsakkoord uiterlijk tegen 30/09/2017

– Onderneming zonder vakbondsafvaardiging : WN 
schriftelijk en  individueel inlichten over de toepassing 
van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de 
betaling van het loon van 10/2017,

PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Koopkracht :

• Welke gelijkwaardige voordelen komen in aanmerking :
– Verhoging maaltijdcheques (WGsbijdrage – nominale 

waarde max. 8 euro per cheque)
– Invoeren ecocheques (indien bestaande regeling van 

ecocheques werd omgezet in een alternatief voordeel)
– Bijkomend verlof
– Groepsverzekering toekennen of WGsbijdrage

groepsverzekering verhogen
– ….
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PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Tijdskrediet : (verlenging CAO tijdskrediet voor de 
periode 01/07/2017 tot 30/06/2019)

• Voor bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit in de 
onderneming : recht op 51 maanden voltijds of halftijds 
tijdskrediet met motief (zorg voor kind tot 8 jaar, 
palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of 
familielid, zorg gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar)

PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Landingsbaan :
• Landingsbaan 1/5de en halftijds cd. NAR-cao 127 vanaf 55 

jaar voor lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar 
nachtarbeid mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming 
vanaf 01/01/2017 tot 31/12/2018.

PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Behoud premie sociaal fonds :
• Deze premie geldt voor

– Bedienden die een 1/5de eindeloopbaan starten vanaf 
60 jaar

– Bedienden die vanaf 55 jaar 1/5de eindeloopbaan 
starten (NAR-cao 127) in het kader van lange loopbaan 
35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid mits 2 
jaar anc. in de onderneming

Bediende heeft het stelsel gestart vóór 31/12/2018
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PC 200

• Ontwerpakkoord 2017-2018

– Tussenkomst WG privé-vervoer :

• Vanaf 01/01/2018 optrek van de jaarlijkse bruto grens tot 
27.750 euro (ipv 26.250 euro)

PC 207

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018
– Koopkracht : 

• Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de 
functieclassificatie: CAO-verhoging 1,1% voor de minimum 
ervaringsmaandlonen. 

• Deze CAO-verhoging geldt ook voor de bedienden die op 
31.03.2017 minder dan 1,1 % hoger dan het schaalloon 
worden betaald

• Verhoging aanvullende vergoeding gedeeltelijke 
werkloosheid : vanaf 01/05/2017 10,50 euro/dag (voor 
de eerste 60 dagen/jaar – na de 60ste dag : algemene regel 
van toepassing) 

PC 207

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Opleiding
• Een opleidingsinspanning van gemiddeld 3 dagen per jaar 

per voltijds equivalent.

– Eindejaarspremie :
• Zwangerschapsverlof wordt nu volledig gelijkgesteld voor 

berekening EP

• Verhoging plafond EP handelsvertegenwoordigers
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PC 207

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018
– Tijdskrediet

• TK motief “opleiding” : max. 36 maanden 1/5de

loopbaanvermindering.  Indien bediende minstens 5 jaar anc. in de 
onderneming kan hij ook genieten van voltijds of 1/2de

loopbaanvermindering.

• TK motief “zorg” (zorg kind < 8 jaar, MB en PV) :  max. 51 
maanden 1/5de loopbaanvermindering.  Indien bediende minstens 
5 jaar anc. in de onderneming kan hij ook genieten van voltijds of 
1/2de loopbaanvermindering.

• TK motief “zorg” (zorg gehandicapt kind < 21, zorg eigen 
minderjarig zwaar ziek kind) :  max. 51 maanden 1/5de

loopbaanvermindering, voltijds of halftijds.  

PC 207

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Landingsbaan
• Landingsbanen 50 jaar/28 jaar : verlenging

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar voor 2017-2018 
door het sectoraal intekenen op de NAR-kadercao.

PC 207

• CAO 17/05/2017 – periode 2017-2018

– Berekening verbrekingsvergoeding
• Voor de berekening van de verbrekingsvergoeding dient 

rekening te worden gehouden met arbeidsregime van vóór 
tijdskrediet of thematisch verlof.

– Verhoging vervoerskosten (privé-vervoer)
• De tussenkomst van de WG in het woon-werkverkeer wordt 

verhoogd naar gemiddeld 70 % vanaf 01/05/2017 
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PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018 (24/04/2017)

– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %
• Mogelijkheid alternatieve invulling mits sluiten van een 

ondernemingsCAO tegen 30/06/2017 (tenzij afwijkend 
akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

– Inhoudelijk :
» Vrije recurrente invulling
» Geen vergroting van de verschillen tussen arbeider 

en bedienden, en maximale inzet op harmonisatie 
arbeiders en bedienden

» Aandacht voor de uitzendkrachten

PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/06/2017 
dan wel 30/09/2017: verhoging van alle lonen met 1,10 % 
op datum van 01/07/2017

• Alternatieve besteding ecocheques
– Mogelijkheid om deze in een alternatief om te zetten 

volgens zelfde principes als enveloppe.(via een 
ondernemingsCAO zowel voor onderneming met of 
zonder SD tegen 30/06/2017 of in geval van een 
afwijkend akkoord over het uitstel tot 30/09/2017)

PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018
– Eindejaarspremie :

• Recht op pro rata ongeacht de wijze waarop er een einde 
komt aan de arbeidsovereenkomst (behalve ingeval van 
dringende reden in hoofde van de WN) vanaf 01/07/2017.

• Gelijkstellingen en andere voorwaarden worden bekeken 
met het oog op nationale geharmoniseerde regeling 
arbeiders en bedienden voor wat betreft de 
eindejaarspremie vanaf 2018.
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PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Eindejaarspremie :

• Provincies waar er nog geen of geen volwaardige 
eindejaarspremie bestaat : verhoging van de provinciale 
regelingen met 1,1%  ipv enveloppe/loonsverhoging van 
1,1 % vanaf de EP 2017. 

PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Verhoging vergoedingen fonds voor bestaanszekerheid
• Tijdelijke werkloosheid : vanaf 01/07/2017 wordt de 

aanvullende toeslag verhoogd naar 11,55 euro.  Het 
supplement wordt verhoogd van 1,16 euro naar 1,22 euro.

PC 209

• Nationaal akkoord 2017-2018

– Tijdskrediet/landingsbaan
• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 

”zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

• Landingsbanen 50 jaar/28 jaar : verlenging

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar (lange loopbaan 
en zware beroepen) voor 2017-2018 door het sectoraal 
intekenen op de NAR-kadercao.
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PC 226

• CAO 08/05/2017

– Koopkracht :

• Verhoging van alle lonen met 1,1 % per 01/09/2017 
• Indexeringen van de lonen telkens in januari vanaf 2018
• Verhoging vervoerskosten (privé-vervoer) met ingang 

vanaf 01/02/2018
• Verhoging fietsvergoeding (van 0,22 euro naar 0,23 euro) 

met ingang vanaf 01/02/2018

PC 226

• CAO 08/05/2017

– Opleiding

• Optrekken van recht op vorming van 6 dagen gemiddeld 
over 2 jaar naar 10 dagen met telkens een extra dag per 
CAO-periode van 2 jaar.

• Extra bespreking van opleidingsplan in de overlegorganen.

PC 226

• CAO 08/05/2017

– Tijdskrediet met motief

• Mogelijk gedurende 51 maanden (voltijds, halftijds of 1/5de

loopbaanvermindering) voor verlenen van zorgen. 

• Mogelijk gedurende 36 maanden (voltijds, halftijds of 1/5de

loopbaanvermindering) voor volgen van opleiding.
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PC 226

• CAO 08/05/2017
– Landingsbaan

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar voor 2017-2018 
door het sectoraal intekenen op de NAR-kadercao.

• Bedienden die in het kader van CAO127 gebruik maken van 
hun recht op 1/5de LBV hebben vanaf de leeftijd van 55 
jaar recht op een aanvullende premie van 80 euro bruto 
per maand.

• Bedienden met een landingsbaan van 50 jaar met 28 jaar 
loopbaan behouden hun recht op een premie van 80 euro 
van de leeftijd van 55 jaar

PC 302

• Overurensysteem 
– Algemene regel : om overuren te mogen presteren moet 

de werkgever op voorhand de inspectie inlichten of om 
toelating vragen

– Minister van Werk Kris Peeters heeft aangekondigd dat 
de wet zal aangepast worden.

PC 302

• Overurensysteem 
– Voorstel :

• De voorwaarden van buitengewone vermeerdering van 
werk of onvoorziene noodzaak valt weg.

• De werknemer moet elke 6 maanden zijn akkoord geven 
om de overuren te presteren.

• Deze aanpassing geldt enkel voor ondernemingen die een 
GKS gebruiken

OPGELET : nog niet van toepassing
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VRAGEN ?


