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JURIDISCHE ACTUA mei 2017

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Tijdskrediet - thematisch verlof
– Detachering naar Luxemburg
– Varia :

• Aanwervingspremie langdurige WLH 
• Provisie vakantiegeld
• Aanpassing bedrag forfaitaire kosten : werkkledij
• Kilometerheffing : indexatie
• Elektrische fiets 
• wandelvergoeding

INHOUD

• SECTOR NIEUWS

– PC 124
– PC 140
– PC 144
– PC 145
– PC 200
– PC 327
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Tijdskrediet  
Thematisch verlof

• Tijdskrediet : recht op afwezigheid en recht op 
uitkeringen binnenkort gelijk

• Thematisch verlof : wijziging medische bijstand

• Tijdskrediet en thematisch verlof : wijziging 
uitkeringen

Tijdskrediet

• Tijdskrediet : recht op afwezigheid en recht op 
uitkeringen binnenkort gelijk

• De nieuwe regeling rond uitkeringen : van 
toepassing op alle (verlengings)aanvragen van TK 
ingediend bij de werkgever na 31/05/2017.

Tijdskrediet

CAO103ter
Recht op afwezigheid

Aanpassing KB

Van toepassing vanaf 01/04/2017 Van toepassing vanaf 01/06/2017

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

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

• Aanrekeningsregels vroegere periodes TK

CAO103ter
Recht op afwezigheid

KB 30/12/2014 Aanpassing KB

Van toepassing vanaf 
01/04/2017

Van toepassing vanaf 
01/04/2017

Van toepassing vanaf 
01/06/2017

Tijdskrediet zonder motief of 
loopbaanonderbreking : geen 
aanrekening de eerste 12 
maanden (in voltijds 
equivalent)

Tijdskrediet zonder motief of 
LBO = aanrekening

Tijdskrediet zonder motief of 
loopbaanonderbreking : geen 
aanrekening de eerste 12 
maanden (in voltijds 
equivalent)

Tijdskrediet met motief : 
aanrekening volgens 
opgenomen maanden

Tijdskrediet met motief : 
aanrekening volgens 
opgenomen maanden

Tijdskrediet met motief : 
aanrekening volgens 
opgenomen maanden

Tijdskrediet

• Het recht op 1/5de TK voor WN met 2 deeltijdse 
contracten

CAO103ter
Recht op afwezigheid

KB 30/12/2014 Aanpassing KB

Van toepassing vanaf 01/04/2017 Van toepassing vanaf 
01/04/2017

Van toepassing vanaf 
01/06/2017

- WN met 2 deeltijdse contracten
samen voltijdse tewerkstelling
- Akkoord WG(‘s) vereist
- Proportionele opname bij de 2 WGs
(elk 1/10de)

Geen uitkeringen - WN met 2 deeltijdse contracten
samen voltijdse tewerkstelling
- Akkoord WG(‘s) vereist
- Proportionele opname bij de 2 
WGs (elk 1/10de)

Tijdskrediet

• Berekening beroepsloopbaan bij landingsbaan

CAO103ter
Recht op afwezigheid

KB 30/12/2014 Aanpassing KB

Van toepassing vanaf 
01/04/2017

Van toepassing vanaf 
01/04/2017

Van toepassing vanaf 
01/06/2017

- 25 jaar op basis van de 
werkloosheidsreglementering
- RVA doet de controle

- Verklaring op eer
- 25 jaar : 
werkloosheidsreglementering

- 25 jaar op basis van de 
werkloosheidsreglementering
- RVA doet de controle
- Bewijs leveren aan RVA (WN)
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Thematisch verlof –
wijziging medische bijstand

• Wat wijzigt vanaf 01/06/2017
– Gehuwden en wettelijke samenwonenden worden 

gelijkgesteld.

– Onderscheid tussen bloedverwanten en aanverwanten
• Bloedverwanten : tot de 2de graad
• Aanverwanten : tot de 1ste graad

Thematisch verlof –
wijziging medische bijstand

SCHEMA

Werknemer, 
gehuwd of wettelijk 
samenwonend.

2de graad : grootouders, schoongrootouders en stiefgrootouders
1ste graad : ouders, schoonouders en stiefouders

2de graad : 
Broers en 
schoonbroers

2de graad :
Zussen en 
schoonzussen

1ste graad : kinderen, schoonkinderen en stiefkinderen
2de graad : kleinkinderen, schoonkleinkinderen en stiefkleinkinderen

Thematisch verlof –
wijziging medische bijstand

• Wat wijzigt vanaf 01/06/2017

– De behandelende arts zal op het attest bijkomend
moeten aanduiden of de aanduiding van de patiënt  
daadwerkelijk een voltijdse, halftijds of 1/5de

onderbreking rechtvaardigt, naast de eventuele 
professionele ondersteuning waarop die persoon kan 
rekenen. (zoals bij TK met motief – CAO103ter)
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Tijdskrediet / thematisch verlof

• Wijziging uitkeringen vanaf 01/06/2017

– Uitkeringen TK voor WNs met 5 jaar anc. in de 
onderneming dalen

– Uitkeringen thematisch verlof voor 50-plussers dalen

– Uitkeringen thematisch verlof voor alleenstaande 
werknemers met kinderen stijgen

Detachering naar Luxemburg

Detachering naar Luxemburg

• Strengere verplichtingen ivm detachering 
werknemers naar Luxemburg

• Voorafgaande aangifte via een elektronisch 
platform www.itm.lu - tab ‘détachement’.

• Gedetacheerde WN moet altijd zijn/haar sociale 
badge op zak hebben op het werk.
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Detachering naar Luxemburg

• Gevraagde gegevens bij elektronische aangifte :
– Identificatiegegevens
– Voorziene duur van de detachering
– Plaats van tewerkstelling in Luxemburg
– Persoonlijke gegevens werknemer(s) en functie

• Voorleggen van een aantal documenten
– Kopie arbeidsovereenkomst
– A1-formulier
– Officiële documenten met beroepskwalificaties van de 

WN(s)

Detachering naar Luxemburg

• Bijkomende verplichtingen wegens nieuwe 
wet:
– Voorleggen loonbrieven en betalingsbewijzen voor de 

volledige duur van de detachering;
– Tijdsregistratie met vermelding begin- en einduur en 

dagelijkse arbeidsduur;
– Kopie medisch attest bij aanwerving door de EDPBW;
– Kopie verblijfsdocument voor elke gedetacheerde 

niet-EU onderdaan

ALLE DOCUMENTEN MOETEN VERTAALD 
ZIJN IN HET FRANS OF DUITS

Detachering naar Luxemburg

• Rol contactpersoon beperkt:

– Aanduiding contactpersoon (rechtspersoon of 
natuurlijk persoon) blijft verplicht maar zijn rol 
beperkt zich tot eventueel contact met de 
Luxemburgse inspectie.

– Alle documenten kunnen geüpload worden op het 
elektronisch platform.
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Detachering naar Luxemburg

• Aansprakelijkheid Luxemburgse opdrachtgever :

– De Luxemburgse opdrachtgever moet nagaan of de 
aangifte wel degelijk werd gedaan. Bij geen 
voorafgaandelijke aangifte kan hij een administratieve 
boete oplopen.

VARIA

Vlaams doelgroepenbeleid



23-5-2017

8

Vlaams doelgroepenbeleid

• Aanwervingspremie voor langdurige 
werkzoekenden (B.S. 22/03/2017)

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

werkende werkzoekende
– Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur (uitz. mogelijk indien 

een gangbare praktijk in de onderneming)
– Tewerkstelling in Vlaams Gewest

Vlaams doelgroepenbeleid

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

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

tewerkstelling.

• Pro rata deeltijdse tewerkstelling :

tewerkstellingsbreuk Schijf 1 Schijf 2 bedrag

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

≤ 80% 1.250 € 3.000 € 4.250 €

Provisie vakantiegeld

• Publicatie op 27/04/2017 van de bedragen van de 
provisies vakantiegeld
– 18,60 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die 

in 2016 werden toegekend aan de bedienden

– 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2016 werden 
toegekend aan de arbeiders.

Het toegekend flexiloon aan flexi-job medewerkers mogen 
niet worden opgenomen in het berekeningsgrondslag.
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Forfaitaire kosten 

Werkkledij
WERKKLEDIJ :
- Aankoop

- Onderhoud

1,67 euro/dag
En/of
1,67 euro/dag

Betreft werkkledij in de strikte zin van het 
woord (overalls, veiligheidsschoenen, …) 
of andere door de werkgever opgelegde 
kledij die niet als gewone stads- of 
vrijetijdskledij kan gedragen worden 
(uniform, …)

Kledij van de 
werknemer 
(onderhoud en slijtage)

0,84 euro/dag Betreft kledij (jeans, t-shirts, …) en 
onderkledij die veelvuldig gewassen moet 
worden wegens de vuile 
werkomstandigheden.

kilometerheffing

• De kilometerheffing wordt geïndexeerd

– Sedert wanneer ? sinds 01/04/2016

– Wie? Voor alle eigenaars van een vrachtwagen (meer 
dan 3,5 ton)

– Kilometerheffing wordt berekend met behulp van de 
zogenaamde OBU (‘on board unit’), een toestel dat het 
aantal gereden kilometers registreert.

kilometerheffing

• De kilometerheffing wordt geïndexeerd

– De tarieven worden op 01/07/2017 geïndexeerd met 
ongeveer 2 % in Vlaanderen en in Brussel

– In Wallonië blijven de tarieven dezelfde, maar zal het 
aantal  tolwegen worden uitgebreid.
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kilometerheffing

• De kilometerheffing wordt geïndexeerd

– Bij niet correct gebruik van het OBU-systeem : boetes 
van 1000 euro en meer.

– Werkgever kan een bijlage toevoegen aan het 
arbeidsreglement/arbeidsovereenkomst met verwijzing 
naar de verplichtingen van de werknemer ivm gebruik 
OBU-systeem.

elektrisch fiets

• Sedert 01/10/2016 wettelijk kader
– Onderscheid tussen 3 categorieën

• Fietsen met een elektrische hulpmotor (gewone e-
bike = fiets)

– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid :  25km/uur
– Vermogen : max. 250 Watt

• Gemotoriseerde fietsen
– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid : 25km/uur
– Vermogen : max. 1000 Watt
– Minimale leeftijd : 16 jaar

elektrisch fiets

• Vanaf 01/10/2016 wettelijk kader
– Onderscheid tussen 3 categorieën

• Speed pedelecs = bromfiets
– Elektrische aangedreven trapondersteuning
– Maximum snelheid : 45km/uur
– Vermogen : max. 4000 Watt
– Minimale leeftijd : 16 jaar
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elektrisch fiets

• Standpunt fiscus ivm speed pedelecs :
– Vergoeding woon-werkverkeer : fiscaal geldt de 

gedeeltelijke vrijstelling van 32,50 euro per maand (390 
euro op jaarbasis)

– Wetsontwerp : de speed pedelecs geven ook recht op 
een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (= zoals 
een gewone e-bike)

Elektrische fiets

• Aftrekbaarheid onkosten werkgever
– Algemene regel : verhoogde kostenaftrek van 120 %

• Gewone e-bike : kostenaftrek 120 %
• Speed pedelecs : kostenaftrek 100 %

– Wetsontwerp : de kostenaftrek wordt aangepast naar 
120 % voor de speed pedelecs.

Wandelvergoeding

• Vraag gesteld in de Kamer aan Minister van 
Financiën over de toekenning van een 
“wandelvergoeding” voor werknemers die te voet 
naar hun werk gaan.
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SECTOR 
NIEUWS

PC 124

• Uitbetaling vakantiegeld 2017

Op 22/06/2017 wordt het vakantiegeld van de WNs uit 
de bouwsector per bankoverschrijving uitbetaald.

PC 124

• Uitbetaling vakantiegeld 2017

Bankrekeningnummer WN : gewijzigd of niet gekend bij 
verlofkas Bouw

- WN kan met zijn elektronische ID-card via de site www.socialsecurity.be
zijn bankrekeningnummer invoeren

OFWEL

- Een specifiek formulier (op te vragen bij de verlofkas Bouw –
info@vakantiefondsbouw.be – telefoonnummer 02/529.80.11) ingevuld en 
ondertekend door WN en ondertekend en afgestempeld door de bank te 
bezorgen aan de verlofkas uiterlijk tegen 31 mei 2017.
(Alleen originele formulieren worden aanvaard – GEEN fax of mail)
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PC 124

• loonberekening mei wordt er jaarlijks ecocheques
toegekend.

– Voltijdse tewerkstelling : 100 €
– Deeltijdse tewerkstelling : pro rata
– Referteperiode : 01/04 voorgaande kalenderjaar tem 

31/03 lopende kalenderjaar

PC 124
– Gelijkstelling :

Dagen waarvoor betrokken WN loon heeft ontvangen
Dagen moederschapsverlof
Dagen jeugdvakantie
Dagen seniorenvakantie
Gewaarborgd loon ziekte
Dagen tijdelijke werkloosheid

– Pro rata berekening bij ID of UD :
 Per volledige maand in dienst : 100€/12
 Per onvolledige maand in dienst :

aantal kalenderdagen in dienst/aantal kalenderdagen 
van de betreffende maand x (100€/12)

PC 124

– Omzetting in een ander voordeel 
• Wanneer ? 

– Voor eind januari van het jaar waarin het voordeel 
wordt toegekend.

• Hoe ?
– Onderneming met syndicale afvaardiging : 

schriftelijk akkoord

– Onderneming zonder syndicale afvaardiging : brief 
met melding omzetting aan de voorzitter van het 
paritair comité
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PC 124

• Terugbetaling gewaarborgd loon in de bouwsector
– Voor wie ? Werkgevers met minder dan 20 WNs

– Wat ? Terugbetaling van het gewaarborgd loon bij 
arbeidsongeschiktheid van de arbeiders die onder PC 
124 ressorteren (niet voor bedienden)

– Hoe ? Aansluiting bij een Patronale Vereveningsdienst 
(gratis)

PC 124

• Terugbetaling gewaarborgd loon in de bouwsector
– Welk bedrag ? 94,81 % van het gewaarborgd loon wordt 

terugbetaald

– Werkwijze ? Binnen de 5 werkdagen moet het origineel 
medisch attest overgemaakt worden aan de Patronale 
Vereveningsdienst. Bij laattijdige indiening kan de 
Patronale Vereveningsdienst de terugbetaling weigeren.

PC 124

• Terugbetaling gewaarborgd loon in de bouwsector
– Vanaf 01/04/2017 is het niet meer noodzakelijk om 

het origineel attest te bezorgen aan de Patronale 
Vereveningsdienst.  Duidelijke scan, fax of foto van het 
medisch attest zal voortaan ook aanvaard worden door 
de Patronale Vereveningsdienst.

Advies : om de medische attesten goed bij te houden 
indien de Patronale Vereveningsdienst hierom vraagt.
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PC 140.04

• Midden april protocolakkoord voor de periode 
2017-2018

• Protocol moet nog definitief goedgekeurd en 
ondertekend worden

PC 140.04

• De belangrijkste punten
– Koopkracht : volledige invulling van de 1,1 % door 

middel van verhoging van de reële brutolonen met 
ingang van 01/06/2017

– Arbeidstijd : geen annualisering

– Aanvullend pensioen : harmonisatie voor de bedienden 
(PC 226) door de optrekking van de werkgeversbijdrage 
tot 0,92 % vanaf 01/07/2018, met daarbij 75 euro per 
kwartaal als minimum werkgeversbijdrage.  Vanaf 
01/01/2019 wordt de minimum werkgeversbijdrage van 
75 euro verhoogd tot 80 euro per kwartaal.

PC 140.04

• De belangrijkste punten
– De CAO’s SWT en tijdskrediet zullen verlengd worden 

met 2 jaar

– Actualiseren bedragen afscheidspremie en dodelijk 
ongeval : 

• In de CAO afscheidspremie wordt het bedrag geïndexeerd a 
rato van de gemiste indexen van de voorbije jaren (huidig 
bedrag : 116,44 euro)

• In de CAO dodelijk ongeval wordt het bedrag geïndexeerd 
a rato van de gemiste indexen van de voorbije jaren 
(huidig bedrag : 4000 euro aan wie de begrafeniskosten 
van de overleden werknemer draagt).
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PC 144

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

– Voor wie : voor de arbeiders en arbeidsters

– Minimumuurloon op 01/01/2017
• Ongeschoolden : 9,28 euro
• Geoefenden : 9,80 euro
• Geschoolden : 10,24 euro
• Meergeschoolden : 10,24 euro

PC 144

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

– Anciënniteitstoeslag 
• 5 jaar anc. in de onderneming : anciënniteitstoeslag van 

0,5 %
• 10 jaar anc. in de onderneming : anciënniteitstoeslag 

van 1 %
• 15 jaar anc. in de onderneming : anciënniteitstoeslag 

van 1,5 %
• 20 jaar anc. in de onderneming : anciënniteitstoeslag 

van 2 %

PC 144

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

– Toekenning jaarlijkse forfaitaire premie
• Referte periode : 01/07 vorig kalenderjaar tem 30/06 

huidig kalenderjaar
• Voltijdse tewerkstelling : 55 euro
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata
• Tijdstip uitbetaling : 01/07
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PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

• Geen volledige referteperiode :
• Berekening premie pro rata
• elk begonnen maand telt als 1/12de

• Bij uitdiensttreding :
• Berekening en betaling premie met de laatste 

loonberekening

PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

• Omzetting van deze forfaitaire premie is mogelijk mits 
afsluiten van een ondernemings-CAO, neergelegd 
uiterlijk op 01/05 van het lopende jaar en mits het 
bezorgen van een kopie aan de Voorzitter van het 
Paritair Comité van de landbouw.

• Voorbeeld : verhoging werkgeversbijdrage MC’s met 0,5 
euro/dag

PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur 

– Voor wie : voor gelegenheidspersoneel (seizoen-
en gelegenheidswerk)

– Minimumuurloon op 01/01/2017
• Gelegenheidspersoneel : 8,84 euro
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PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur (gelegenheidspersoneel)

– Eindejaarspremie:
• En laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de 

landbouw 
• Wanneer de WN tijdens de referte periode (van 01/01 

tem 31/12) minstens 25 dagen heeft aangegeven op de 
landbouwkaart, heeft hij recht op een eindejaarspremie 
van 61,97 euro.

PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur (gelegenheidspersoneel)

– Getrouwheidspremie:
• En laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de 

landbouw 
• Wanneer de WN tijdens het kalenderjaar minstens 15 

dagen heeft aangegeven op de landbouwkaart, heeft hij 
recht op een belastbare getrouwheidspremie gelijk aan 
0,5 euro per gewerkte dag.

PC 144 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur (gelegenheidspersoneel)

– Forfaitaire premie :
• Referte periode : 01/01 tel 31/12 van hetzelfde 

kalenderjaar
• Minstens 25 dagen aangegeven op de landbouwkaart : 

recht op 5 euro
• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening 

van de maand waarin de 25 dagen bereikt zijn.
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PC 145 

• CAO 30/03/2017 met aanvang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

– Voor wie : voor de arbeiders en arbeidsters

– Toekenning jaarlijkse forfaitaire premie
• Referteperiode : 01/07 vorig kalenderjaar tem 30/06 

huidig kalenderjaar
• Voltijdse tewerkstelling : bruto 55 euro
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata
• Tijdstip betaling : 01/07

PC 145 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

• Geen volledige referteperiode :
• Berekening premie pro rata
• elk begonnen maand telt als 1/12de

• Bij uitdiensttreding :
• Berekening en betaling premie met de laatste 

loonberekening

PC 145 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur

• Omzetting van deze forfaitaire premie is mogelijk mits 
afsluiten van een ondernemings-CAO, neergelegd 
uiterlijk op 01/05 van het lopende jaar en mits het 
bezorgen van een kopie aan de Voorzitter van het 
Paritair Comité van het tuinbouwbedrijf.

• Voorbeeld : verhoging werkgeversbijdrage MC’s met 0,5 
euro/dag
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PC 145 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur 

– Voor wie : voor gelegenheidspersoneel (seizoen-
en gelegenheidswerk)

PC 145 

• CAO 30/03/2017 met ingang vanaf 01/01/2017 
voor onbepaalde duur (gelegenheidspersoneel)

– Forfaitaire premie :
• Referte periode : 01/01 tel 31/12 van hetzelfde 

kalenderjaar
• Minstens 50 dagen aangegeven op de kaart 

seizoenarbeid : recht op 10 euro
• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening 

van de maand waarin de 50 dagen bereikt zijn.

PC 200

• CAO van 09/07/2015
• Bedrag :

premie van 250 euro betaald in juni 2016
- voltijdse tewerkstelling : 250 euro
- deeltijdse tewerkstelling : pro rata TW

• Premie is onderworpen aan index
premie van 252,83 euro (250 x 1,13 % index) betaald 
juni 2017
- voltijdse tewerkstelling : 252,83 euro
- deeltijdse tewerkstelling : pro rata TW
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PC 200

• Referteperiode : 
• 01/06/2016 tem 31/05/2017

• Berekening : rekening houden met effectieve en 
gelijkgestelde dagen (alle dagen waarop loon 
betaald werd + dagen vaderschaps- en 
moederschapsverlof)

PC 200

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :
- Wie ?

- ondernemingen zonder syndicale afvaardiging :
werkgever beslist zelf
- onderneming met vakbondsafvaardiging :
werkgever en vakbondsafvaardiging zijn bevoegd

- Wanneer ?
alternatieve beslissing dient genomen te worden 
vóór 01/01/2016

PC 200

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :

– Voorbeeld :
WG kiest om vanaf 01/01/2016 voor een loonsverhoging 
van 18 euro/maand toe te kennen aan zijn werknemers 
18 euro x 13,92 = 250 euro

WG dient geen jaarlijkse premie te betalen in 2016.

WG dient in 2017 geen jaarlijkse premie te betalen (18 
euro wordt geïndexeerd op 01/01 – indexatie 1,13 %)
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PC 200

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :
– Voorbeeld :
WG kiest om vanaf 01/01/2016 voor een loonsverhoging 
van 10 euro/maand toe te kennen aan zijn werknemers 
10 euro x 13,92 = 139 euro

WG dient een jaarlijkse premie van 111 euro in 2016 te 
betalen (250 euro – 139 euro)

WG dient in 2017 een jaarlijkse premie van 112,25 euro 
te betalen (111 x 1,13 % index = 112,25) 

PC 200

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :
– Voorbeeld :
WG heeft vanaf 01/01/2016 de maaltijdcheques verhoogd
met 1 euro.  Er zijn 230 werkdagen op jaarbasis.
WG kent 230 euro toe aan zijn werknemers
openstaand saldo : 102 euro (332 euro – 230 euro)

In 2016 heeft WG aan zijn werknemers een bijkomende 
premie betaald van 76 euro (76 euro x 33 %)

In 2017 zal de WG aan zijn werknemers een bijkomende 
premie betalen van 76,86 euro (76 euro x 1,13% index)

PC 327

• Herwerkt maatwerkbesluit Vlaanderen is 
gepubliceerd (B.S. 18/04/2017)

• Treedt in werking op 01/01/2019 

• Geen opdeling meer tussen beschutte 
werkplaatsen, sociale werkplaatsen en 
invoegbedrijven, vanaf nu enkel nog 
maatwerkbedrijven.
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PC 327

• Elk werknemer uit de doelgroepen krijgt voortaan 
een “rugzakje” mee van subsidies.

• Ondersteuning gebeurt op basis van de noden, in 
functie van de afstand tot de arbeidsmarkt van 
de betrokken werknemer en niet meer langer van 
forfaitaire subsidies voor de ondernemingen.

VRAGEN ?


