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• flexi job
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– PC 336 : CAO 13/01/2016 voor 2015-2016

– PC 341



Tax shift : non-profit sector



Tax shift : non-profit sector

• Tax shift : profit sector – cat. 1



Tax shift : non-profit sector

• Ministerraad van 29 januari 2016 

– Goedkeuring ontwerptekst ivm verlaging patronale 
bijdragen cat. 2 en 3 (SLV)

• Categorie 2 : 

– alle WG’s die aanspraak maken op sociale maribel
uitgezonderd PC 318 (cat. 1), PC 327 sociale 
werkplaatsen (cat. 1) en PC 327 erkende beschutte 
werkplaatsen (cat. 3)



Tax shift : non-profit sector cat. 2

• Schema 

= alle WG’s onder PC 330, PC 331, PC 332, PC 319 en PC 329

o PC 318 gezins- en bejaardenhulp categorie 1

o PC 327 sociale werkplaatsen categorie 1

o PC 327 erkende beschutte werkplaatsen categorie 3



Tax shift : non-profit sector cat. 2

• Wat

Geen verlaging werkgeversbijdrage vanaf 2016

= 32,40 % voor de periode 2016-2019

Wel versterkte SLV vanaf 01 april 2016



Tax shift : non-profit sector cat. 3

• Idem als privésector maar verschil tussen valide 
en mindervalide WN (valide WN = met loonmatigings-

bijdrage)



Tax shift : non-profit sector cat. 3

• Idem als privésector maar verschil tussen valide en 
mindervalide WN (mindervalide WN = zonder 

loonmatigingsbijdrage)

Tijdstip vanaf Bijdrage Cat. 3 
mindervalide WN

01/01/2015 24,92 %

01/04/2016 22,65 %

01/01/2017 22,65 %

01/01/2018 19,88 %



Tax shift 

• Structurele RSZ-vermindering (tem 31/03/2016)



Tax shift

• Structurele RSZ-vermindering

Categorie R = F 

+ A x (S0 – S) of

+ d x (W – S1)

1 R = 438,00
+ 0,1369 x (6.900,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 13.401,07)

2 R = 24,00
+ 0,2557 x (7.110,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80)

3
(mindervalide WN)

R = 420,00
+ 0,1785 x (8.185,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80)

3
(valide WN)

R = 438,00
+ 0,1369 x (7.500,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80)



Tax shift

• Structurele RSZ-vermindering

Categorie R = F 

+ A x (S0 – S) of

+ d x (W – S1)

1 R = 0
+ 0,1280 x (8.885,00 – S)

2 R = 49,00
+ 0,2557 x (7.218,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80)

3
(mindervalide WN)

R = 260,00
+ 0,1785 x (8.850,00 – S)

3
(valide WN)

R = 0
+ 0,1280 x (9.450,00 – S)



Tax shift

• Structurele RSZ-vermindering

Categorie R = F 

+ A x (S0 – S) of

+ d x (W – S1)

1 R = 0
+ 0,1400 x (9.035,00 – S)

2 R = 49,00
+ 0,2557 x (7.590,00 – S) of
+ 0,0600 x (W – 12.484,80)

3
(mindervalide WN)

R = 375,00
+ 0,1785 x (9.035,00 – S)

3
(valide WN)

R = 0
+ 0,1400 x (9.635,00 – S)



Loon



Stijging tarieven NMBS en De Lijn

• Op 01/02/2016 wijzigt de 
NMBS haar tarieven.

• Impact tussenkomst WG 
woon-werkverkeer?

– Voor de sectoren die hun 
tussenkomst woon-werkverkeer 
baseren op CAO19octies, wijzigt 
er niets.



Stijging tarieven NMBS en De Lijn

• Impact tussenkomst WG woon-werkverkeer?

• Sectoren baseren hun tussenkomst op een percentage van 
de NBMS-tarieven.  Voorbeeld PC 200

• Sectoren baseren zich op de NMBS-tarieven om het bedrag 
van de werkgeverstussenkomst te berekenen.  Voorbeeld 
PC 302

• De werkgeverstussenkomst wordt verhoogd volgens het 
indexmechanisme dat in de sector werd afgesproken.  
Voorbeeld in bepaalde metaalsectoren.



Varia : verhoging 
bijdragevermindering Sociale Maribel

• De forfaitaire vermindering per WN per kwartaal

Vanaf Verhoging Forfaitaire
vermindering

Forfaitaire 
vermindering PC 
330 (behalve 
tandprothesen)

01/01/2014 395,45 € 398,83 €

01/01/2016 13,92 € 409,37 € 412,75 €

01/01/2017 27,84 € 437,21 € 440,59 €

01/01/2019 41,76 € 478,97 € 482,35 €



Varia : ecocheques

• Vanaf 01/03/2016 uitbreiding ecocheques

– Nu ook van toepassing voor herstelling en onderhoud 
van ecologische producten vb. fietsen, 
hoogrendementsketel, …..



SECTOR 

NIEUWS



PC 302

• Flexi-jobs

• Tewerkstelling

• Vergoeding 

• Overeenkomst 

• Dimona

• Schorsing AO

• Opzeg AO

• Arbeidsduur

• Registratie 

• Vakantie / vakantiegeld

• Bijdrage EP



PC 302

•bruto-netto overuren

• Voor wie ?

• Berekening



Flexi-jobs



Flexi-jobs : tewerkstelling

• Minimum 4/5e tewerkstelling

o Voor de 4/5e tewerkstelling gelden zowel de jobs in de 
horeca als de jobs buiten die sector.

o De voorwaarde is echter dat die jobs worden 
uitgeoefend bij verschillende werkgevers.



Flexi-jobs : tewerkstelling

• Controle 4/5e tewerkstelling

refertekwartaal = derde kwartaal voorafgaand aan de  
flexi-job (T-3)

Elk kwartaal opnieuw beoordelen of een bepaalde

werknemer onder het stelsel van de flexi-arbeid 

tewerkgesteld kan worden.



Flexi-jobs : tewerkstelling

• Prestaties in T-3 die niet in aanmerking komen 
voor berekening 4/5e

– in kader van flexi-job

– als leerling

– als student (50 dagen-regel)

– als jeugdige werknemer (tot en met jaar van 18e verjaardag)

– als extra in land- of tuinbouw

– als extra in horeca



Flexi-jobs : tewerkstelling

• Voorwaarden tewerkstelling kwartaal T: 
o Daarnaast mag de flexi-job werknemer in het lopende kwartaal 

bij de werkgever waar hij de flexi-job uitoefent, niet 
tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst van 
minimum 4/5de van een voltijdse arbeidsduur;

o Zich niet bevinden in een opzeggingstermijn;

o Zich niet in een periode bevinden gedekt door een 
verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatie-vergoeding ten 
laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent.



Flexi-jobs : tewerkstelling

• Voorbeelden uit de praktijk :

o Werkloze tewerkgesteld bij WG als flexi-job medewerker.

Is mogelijk om ingeschreven te worden als flexi-job 
medewerker indien WN voldoet aan de tewerkstellings-
voorwaarden kwartaal-3 (T-3)

o Opzeg werknemer deeltijdse tewerkstelling (15u/week) 
(werkt eveneens bij andere WG 80 % of meer)

In het kwartaal van opzeg kan WG werknemer niet 
inschrijven als flexi-job medewerker



Flexi-jobs : vergoeding

• Flexi-job medewerker kan onbeperkt bijverdienen zonder 
afhoudingen RSZ of belastingen

• Basisloon

– Bedraagt minimum 8,82 €/uur

• Aanvullende vergoeding

– Sectorale premies blijven bestaan (vb. zon- en feestdagen, 
nachtpremie)

– Woon-werkvergoeding

– Kledijvergoeding



Flexi-jobs : vergoeding

• Flexi vakantiegeld

– Vakantiegeld verschuldigd voor prestaties geleverd in 
kader van flexi job

– 7,67 % op het flexiloon (basisloon + sectorale premies)

– Dus uurloon bedraagt minimum 9,50 €/uur

(8,82 € x 7,67 % enkel vakgeld = 9,50 €/uur)



Flexi-jobs : overeenkomst

• Raamovereenkomst :

– Verplichte vermelding flexiloon

• ALLE flexiloon-elementen moeten vermeld worden (FOD 
WASO)

• Arbeidsovereenkomst

– Mondeling of schriftelijk 

– Voor bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk 
(contract onbepaalde duur NIET mogelijk)

• Beide documenten bijhouden op plaats van 
tewerkstelling



Flexi-jobs : overeenkomst

• Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 
opeenvolgende contracten

– Standpunt TSW : opeenvolging slechts mogelijk wanneer 
de WG telkens het bewijs levert dat opeenvolgende 
contracten gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het 
werk.



Flexi-jobs : dimona

• Vóór aanvang prestaties (code FLX)

• RSZ (dimona) controleert voorwaarde 4/5e

in kwartaal T-3

– OK – NOK

– geen controle van voorwaarden in kwartaal T 
(eigen verantwoordelijkheid werkgever)



Flexi-jobs : dimona

• Aangifte

– per kwartaal (elk kwartaal opnieuw IN – OUT)

– per dag met vermelding begin- en einduur indien 
mondelinge flexi-job arbeidsovereenkomst

• Sanctie bij aangifte van werknemer die niet aan 
voorwaarden voldoet

– gewone sociale zekerheidsbijdragen berekend op 
verhoogd flexiloon (met 50 tot 200% - K.B.)



Flexi-jobs : schorsing AO

• Bij ziekte

– Recht op gewaarborgd loon bij ziekte

– Algemene wetsbepalingen van toepassing

– Bijzondere bijdrage van 25 % (WG) van toepassing

• Bij feestdag

– De gewone regels zijn van toepassing



Flexi-jobs : opzeg AO 

• Flexi-job arbeidsovereenkomst bepaalde duur 
opzeggen

– Algemene regels zijn toepassing. 

(eenheidsstatuut - AOWet 03/07/1978)

• Flexi-job arbeidsovereenkomst bepaalde duur 
verbreken

– Algemene regels van toepassing.

(verbrekingsvergoeding aan “gewone” sociale zekerheids-
bijdragen – niet de bijzondere bijdrage van 25 %)



Flexi-jobs : arbeidsduur

• De wetgeving omtrent arbeidsduur in het PC 302 
is ook van toepassing voor een flexi-job 
werknemer

Voorbeeld : 

Mag een flexi-job werknemer met een contract van bepaalde duur 8 uur 
per week werken in een variabel uurrooster ?

Antwoord : 

Nee, bij contracten van minder dan 10 uur/week mag er niet variabel 
gewerkt worden.  De tewerkstelling moet gebeuren met een vast 
uurrooster



Flexi-jobs : arbeidsduur

• Tewerkstelling met variabel uurrooster :

o Er kan gewerkt worden buiten het kader van de uurroosters 
vermeld in het AR

• Tewerkstelling met vast uurrooster :

o Vast uurrooster moet vermeld worden in het AR



Flexi-jobs : registratie

• De werkgever die een beroep doet op flexi-job 
werknemer moet gebruik maken van een 
systeem dat voor iedere afzonderlijke flexi-job 
werknemer het juiste tijdstip van begin en einde 
van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt.



Flexi-jobs : registratie

• Wijzigingen begin- en einduur : NIET mogelijk

• Laattijdige registratie :

– Standpunt RSZ : kan leiden tot regularisatie (= gewone 
tewerkstelling)

– Standpunt TSW : voltijdse prestaties voor gans het 
kwartaal, behoudens het bewijs van het tegendeel, + 
strafsanctie.



Flexi-jobs : registratie

• Niet registratie (BS 26/11/2015):

o Wordt de arbeidsprestaties van de flexi-job-werknemer 
voor het betreffende kwartaal herleid naar een gewone
voltijdse arbeidsovereenkomst tenzij de werknemer 
een tegenbewijs aanbrengt.

o Strafsanctie niveau 3 Sociaal Strafwetboek

- Strafrechtelijke geldboete tussen 600 en 6000 euro 

Of

- Administratieve geldboete tussen 300 en 3000 euro



Flexi-jobs : vakantie

Ontwerp KB Flexi-job en jaarlijkse vakantie

• Basisprincipes

– Opbouw :

o Opbouw vakantierecht tijdens het VDJ – recht op vakantie 
in het VJ (max. 4 weken vakantie)

o Kan opgenomen worden in eender welk type van 
contractuele tewerkstelling (gewone job/flexi job)

– Opname vakantie :

o Eerst de vakantie opnemen die verworven werd in 
hetzelfde type tewerkstelling; nadien opname 
vakantiedagen (-uren) uit een andere type tewerkstelling.



Flexi-jobs : vakantie

• Basisprincipes

– Opname vakantiedagen flexi-job :

o Opname vakantiedag in het VJ : onbetaalde vakantiedag

– Betaling dubbel vakantiegeld :

o De gewerkte periode als flexi-job is NIET gelijkgesteld voor 
de betaling van het dubbel vakantiegeld in het VJ.

– Verrekening vakantiegeld:

o Geen verrekening van het ontvangen vakantiegeld (7,67 %)

(ontwerp KB : art. 8 vermeldt het tegenovergestelde).



Flexi-jobs : vakantie

• Tewerkstelling flexi-job en gewone job bij aparte
werkgevers

De vakantierechten worden per WG opgebouwd en 
opgenomen

Voorbeeld :

Werkgever 1 : 80 % gewone job in VDJ

Werkgever 2 : 20 % flexi-job in VDJ

recht op 80 % vakantie bij werkgever 1 in VJ

recht op 20 % vakantie (onbetaald) bij werkgever 2 in VJ



Flexi-jobs : vakantie

• Tewerkstelling flexi-job en gewone job bij 
dezelfde werkgever

De vakantierechten worden getotaliseerd bij deze WG.

Voorbeeld :

Werkgever 1 : 40 % gewone job in VDJ

Werkgever 1 : 20 % flexi-job in VDJ

recht op vakantie bij werkgever 1 in VJ

waarvan 40 % vakantie gewone job

waarvan 20 % vakantie flexi-job (onbetaald)



Flexi-jobs : vakantie

• Gewijzigde tewerkstellingsbreuk flexi-job en 
gewone job aparte werkgever

Voorbeeld :

Werkgever 1 : 80 % gewone job in VDJ – wordt 100 % in VJ

Werkgever 2 : 20 % flexi-job in VDJ – wordt 0 % in VJ

recht op 100 % vakantie bij werkgever 1 in VJ

waarvan 80 % vakantie gewone job

waarvan 20 % vakantie gewone job (onbetaald)



Flexi-jobs : vakantie

• Gewijzigde tewerkstellingsbreuk flexi-job en 
gewone job dezelfde werkgever

Voorbeeld :

Werkgever 1 : 40 % gewone job in VDJ – wordt 60 % in VJ

Werkgever 1 : 20 % flexi-job in VDJ – wordt 0 % in VJ

recht op vakantie bij werkgever 1 in VJ

waarvan 40 % vakantie gewone job

waarvan 20 % vakantie gewone job (onbetaald)



Flexi-jobs : vakantie

• Tewerkstelling nieuwe werkgever flexi-job en 
gewone job

Voorbeeld :

Werkgever 1 : 80 % gewone job in VDJ – wordt 0% in VJ

Werkgever 2 : 20 % flexi-job in VDJ

Werkgever 3 : 100 % gewone job in VJ

recht op 80 % vakantie bij werkgever 3 in VJ (met verrekening 

vakantiegeld)

recht op 20 % vakantie (flexi-job onbetaald) bij werkgever 2 in VJ



Flexi-jobs : vakantie

• Opmaken vakantie-attest

– Verplichte vermelding :

o De periode van tewerkstelling

o De overeengekomen arbeidsduur van de flexi-job

o De bruto bedragen van het flexi vakantiegeld

o Vermelding aantal gepresteerde uren

o Reeds opgenomen vakantiedagen (-uren)



Flexi-jobs : vakantie

• Afgeven vakantie-attest

– Principe : 

o Op het einde van het kalenderjaar

Of

o Einde tewerkstelling flexi-job

Uitzondering :

Tenzij het contract doorloopt van het ene kalenderjaar in 
het ander kalenderjaar



Flexi-jobs : eindejaarspremie

• 12 % bijdrage eindejaarspremie

– Standpunt RSZ : alleszins niet voor of via de RSZ

– Standpunt FOD WASO : wel van toepassing

– Standpunt USS : elk ESS beslist individueel om al dan 
niet bijkomend een factuur op te maken.



Overuren



Overuren

• Voor alle werkgevers die onder PC 302 ressorteren

• De vrijstelling is NIET gelinkt aan de geregistreerde kassa 
maar het gebruik van de geregistreerde kassa heeft wel 
een invloed op het aantal uren dat kan toegepast worden in 
het kader van bruto-netto.

o 300 uren voor alle horeca ondernemingen

o Verhoogd naar 360 uren voor horeca onderneming met 
een geregistreerde kassa



Overuren

• Voor wie?

o Voor alle voltijdse werknemers, ook voor voltijdse 
extra’s, voltijdse flexi-job werknemers, voltijdse 
uitzendkrachten, voltijdse studenten.



Overuren

• Berekening overuren RECUPEREREN

Voorbeeld 1

Uurrooster : voltijds 38u/week

MA 8 UUR + 1 overuur (1 uur met overurentoeslag)

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR

VRIJ 6 UUR

Totaal 38 uur + 1 uur (met overurentoeslag)



Overuren

• Berekening UITBETALING overuren (bruto-
netto) 

Voorbeeld 1

Uurrooster : voltijds 38u/week

MA 8 UUR + 1 overuur (1 uur bruto=netto)

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR

VRIJ 6 UUR

Totaal 38 uur + 1 uur (bruto=netto)



Overuren

• Berekening overuren RECUPEREREN 

Voorbeeld 2

Uurrooster : voltijds 40u/week

MA 8 UUR betaald verlof

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR + 1 uur (zonder overurentoeslag

VRIJ 8 UUR + 1 uur (zonder overurentoeslag)

Totaal 40 uur + 2 uren (ZONDER overurentoeslag - recup)

AFWEZIGHEDEN HEBBEN INVLOED OP 
BEREKENING DAG- EN WEEKGRENS !!



Overuren

• Berekening UITBETALING overuren (bruto-netto)
Voorbeeld 2

Uurrooster : voltijds 40u/week

MA 8 UUR betaald verlof

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR + 1 uur (1 uur bruto=netto)

VRIJ 8 UUR + 1 uur (1 uur bruto=netto)

Totaal 40 uur + 2 uren (bruto=netto)

AFWEZIGHEDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP 
BEREKENING DAG- EN WEEKGRENS !!



overuren

STANDPUNT FOD WASO : geen overuren

• Arbeidswet van 16/03/1971

• Art. 29. <KBN225 07-12-1983, art. 9> 

§ 1. Overwerk wordt betaald tegen een bedrag dat ten minste 50 pct. 
hoger is dan het gewone loon. Deze vermeerdering bedraagt 100 pct. 
voor overwerk op zondag of op de rustdagen toegekend krachtens de 
wetgeving op de betaalde feestdagen.
§ 2. (Voor de toepassing van dit artikel wordt als overwerk 
aangemerkt, arbeid verricht boven 9 uren per dag of 40 uren per 
week of boven de lagere grenzen vastgesteld overeenkomstig artikel 28.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0012


overuren

• Circulaire ADMB
– “Er worden overuren gepresteerd bij overschrijding van de daggrens van 9 uren 

(of 10 uren indien tevens toepassing van artikel 20 §2 van de Arbeidswet, of 11 
uren indien tevens toepassing van artikel 23 van de Arbeidswet) en bij 
overschrijding van de weekgrens volgens het uurrooster dat opgenomen is in het 
arbeidsreglement.”

– Overuren die uitbetaald worden

“Het overurenkrediet, dat toelaat om de inhaalrust wegens overuren 
(gepresteerd wegens een buitengewone vermeerdering van werk of een 
onvoorziene noodzakelijkheid) niet op te nemen maar wel op verzoek van de 
werknemer uit te betalen wordt ……”



Overuren

• Berekening overuren RECUPEREREN 

Voorbeeld 3

Uurrooster : voltijds 38u/week

MA 8 UUR + 2 uur (1 uur met overurentoeslag +

1 uur zonder overurentoeslag)

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR betaald verlof

VRIJ 6 UUR

Totaal 38 uur + 2 uren (1 uur met en 1 uur zonder overuren-
toeslag)

AFWEZIGHEDEN HEBBEN INVLOED OP 
BEREKENING DAG- EN WEEKGRENS !!



Overuren

• Berekening UITBETALING overuren (bruto-netto)

Voorbeeld 3

Uurrooster : voltijds 38u/week

MA 8 UUR + 2 uur (2 uren bruto=netto)

DI 8 UUR

WOE 8 UUR

DO 8 UUR betaald verlof

VRIJ 6 UUR

Totaal 38 uur + 2 uren (bruto=netto)

AFWEZIGHEDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP 
BEREKENING DAG- EN WEEKGRENS !!



overuren

STANDPUNT FOD WASO : geen overuren

• Arbeidswet van 16/03/1971

• Art. 29. <KBN225 07-12-1983, art. 9> 

§ 1. Overwerk wordt betaald tegen een bedrag dat ten minste 50 pct. 
hoger is dan het gewone loon. Deze vermeerdering bedraagt 100 pct. 
voor overwerk op zondag of op de rustdagen toegekend krachtens de 
wetgeving op de betaalde feestdagen.
§ 2. (Voor de toepassing van dit artikel wordt als overwerk 
aangemerkt, arbeid verricht boven 9 uren per dag of 40 uren per 
week of boven de lagere grenzen vastgesteld overeenkomstig artikel 28.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.28
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1971031602&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0012


overuren

• Circulaire ADMB
– “Er worden overuren gepresteerd bij overschrijding van de daggrens van 9 uren 

(of 10 uren indien tevens toepassing van artikel 20 §2 van de Arbeidswet, of 11 
uren indien tevens toepassing van artikel 23 van de Arbeidswet) en bij 
overschrijding van de weekgrens volgens het uurrooster dat opgenomen is in het 
arbeidsreglement.”

– Overuren die uitbetaald worden

“Het overurenkrediet, dat toelaat om de inhaalrust wegens overuren 
(gepresteerd wegens een buitengewone vermeerdering van werk of een 
onvoorziene noodzakelijkheid) niet op te nemen maar wel op verzoek van de 
werknemer uit te betalen wordt ……”



PC 313 – jaarlijkse premie

• CAO van 01/02/2016 geldig vanaf 01/01/2016 
voor onbepaalde duur

• Bedrag :

– jaarlijkse bruto premie van 250 € vóór 31/12

o Voltijdse tewerkstelling : 250 euro

o Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

o Studenten hebben geen recht op de premie



PC 313 – jaarlijkse premie

• Uitbetaling :

- De eerste helft (125 €) van de premie wordt toegekend 
op 01/07

- De tweede helft (125 €) van de premie wordt toegekend 
op 31/12

• Berekening : 

– rekening houden met de normale arbeidsdagen (cfr. TW) 
en gelijkgestelde dagen (feestdagen, anciënniteitsverlof, 
jaarlijkse vakantie, recuperatiedagen, klein verlet en de 
vormingsdagen).



PC 313 – jaarlijkse 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 totaal waarde aan het bedrag

- Bij gebrek van bedrijfsakkoord vóór 01/07 van elk jaar, 
zal de helft van de premie automatisch toegekend 
worden op 01 juli en de andere helft op 31 december.



PC 336

• CAO van 13/01/2016 geldig vanaf 01/01/2016 
voor onbepaalde duur

• Bedrag : 

– Loonsverhoging vanaf 01/04/2016

o Voltijdse tewerkstelling : 14 euro per maand

o Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

– Niet van toepassing indien :

o Verhoging maaltijdcheques met 1 euro per gewerkte dag 
vanaf 01/04/2016

o bedrijfseigen effectieve verhogingen van het loon en/of 
andere voordelen toegekend in 2015-2016 (gelijkwaardig 
voordeel = bruto + patronale lasten)



PC 336

• Éénmalige bruto premie met LBR 03/2016

– Bedrag :

o Voltijdse tewerkstelling : 42 euro

o Deeltijdse tewerkstelling : bedrag in verhouding tot de 
deeltijdse arbeidsregeling welke geldt op het ogenblik van 
de betaling in maart 2016

– Referteperiode : 

o Van 01/01/2016 tot en met 31/03/2016



PC 336

• Éénmalige bruto premie met LBR 03/2016

– Berekening 

o Rekening houden met effectieve en gelijkgestelde dagen 
(schorsing van AO waarvoor loon is betaald + dagen 
vaderschapsverlof en moederschapsverlof)

– Niet van toepassing

o Indien verhogingen van het loon en/of andere voordelen 
voor 01 april werden beslist.



PC 341

• Vanaf 01/01/2016
– Nieuwe barema

– Nieuwe functieclassificatie :

• Bestaat uit 7 categorieën

categorie 1 : medewerker onderhoud

categorie 2 : medewerker administratie

categorie 3 : medewerker front office

categorie 4 : commercieel adviseur

categorie 5 : product specialist

categorie 6 : vestgingsmanager

categorie 7 : vestigingsmanager (5 jaar anc.)



PC 341

• Procedure voor toepassing nieuwe 
functieclassificatie

– WG brengt WN op de hoogte (via aanplakking in de 
zetel)

– WG moet WN inschalen en schriftelijk meedelen aan elke 
individuele WN



VRAGEN ?


