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JURIDISCHE ACTUA juli 2016

INHOUD 
• ALGEMENE INFO

– Wendbaar en werkbaar werk
– Varia

• studentenarbeid
• Kilometervergoeding vf 01/07/2016
• Onvoldoende opleidingsinspanningen

INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC 118 en 220 
– PC 140
– PC 201 
– PC 302
– Vlaamse non-profitsector
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wetsontwerp werd overgemaakt aan de sociale partners (= Groep 10).  
• Na de zomer wil Kris Peeters, minister van Werk, het indienen in het Parlement. 

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Ondernemingsniveau (rechtstreeks)

– Annualisering van de arbeidsduur : de referteperiode om de gemiddelde arbeidsduur te bereiken,  wordt in principe een kalenderjaar of een periode van 12 opeenvolgende maanden 
– Wettelijk kader voor occasioneel telewerk
– Vrijwillige overuren van 100 uren met overloontoeslag
– Opleidingsinspanningen : 5 dagen op jaarbasis
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Sectoraal niveau (onrechtstreeks)

– Wendbaar werk :
• Plus minus conto (referteperiode gemiddelde arbeidsduur kan verlengd worden tot max. 6 jaar – automobielsector)
• Interimarbeid voor onbepaalde duur

– Werkbaar werk :
• Aanpassing verlofstelsels (uitbreiding zorgverlof)
• Loopbaansparen (WNs kunnen tijd/budget opsparen om zelf loopbaanintervallen te financieren)
• Schenking bijkomende verlofdagen

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Sectoraal niveau (onrechtstreeks)

– Modernisering arbeidsrecht : 
• wettelijk kader glijdende werktijden
• Deeltijdse arbeid
• Globale hervorming arbeidsduur : o.a. mogelijkheid om de grens van nachtarbeid te verschuiven van 20u naar 22u.

studentenarbeid
• Federaal kabinet Sociale Zaken (07/07/2016)

– Omzetting van 50 dagen naar 475 uren. (NIET 550 uren)
– Bij regularisatie : enkel de overschrijdende uren
OPGELET : dient verder uitgewerkt te worden.
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studentenarbeid
• Weetjes

– Het is momenteel niet meer mogelijk om een dimona voor studenten in te sturen met een begin- en/of einddatum die gelegen is in 2017.
– Vanaf begin december 2016 zal het mogelijk zijn om in Dimona studenten voor 2017 aan te geven (reservatie in uren i.p.v. dagen).
– Vanaf december 2016 zullen de studenten hun contingent in uren voor 2017 kunnen raadplegen op student@work.

Student vs. gelegenheidswerk
• Een te publiceren K.B wijzigt met ingang van 01/07/2016 de regeling van de solidariteitsbijdrage voor studenten (https://www.socialsecurity.be)
• Tot en met 30/06/2016 : werkgever is verplicht om student tewerk te stellen met toepassing van de solidariteitsbijdrage zolang de student nog dagen beschikbaar had in zijn contingent.
• Vanaf 01/07/2016 : kan er gekozen worden of de solidariteits-bijdrage wordt toegepast of niet.

Keuze best op voorhand te bespreken tussen WG en student en vast te leggen in de studentenovereenkomst.

Student vs. gelegenheidswerk
• De dimona-aangifte :

– STU : toepassing solidariteitsbijdrage (max. 50 dagen per student)
– EXT : toepassing bijdrage gelegenheidswerknemer in de horeca (max. 50 dagen per werknemer)
– OTH : voor alle andere tewerkstellingen
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Student vs. gelegenheidswerk
• OPGELET :

– Dit verandert niets aan de regel dat iedere student verplicht moet tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten of aan de regels inzake sociale documenten.

kilometervergoeding
• Tussenkomst kilometervergoeding

Vanaf 01/07/2016 : lager bedrag forfaitaire kilometervergoeding : 0,3363 euro/per kilometer

opleidingsinspanning
• Het Ministerieel besluit tot opheffing met betrekking tot onvoldoende opleidingsinspanningen voor het jaar 2011 is verschenen (op ma 04/07/2016)
• De RSZ zal de annulatie van de debetberichten“onvoldoende opleidingsinspanningen” voor het jaar 2011 in de loop van augustus uitvoeren.
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SECTOR 
NIEUWS

PC 118 - 220
• BS van 06/07/2016 

– Vrijstelling startbaanverplichting PC 118 en PC 220
Ondernemingen worden volledig vrijgesteld van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen voor de periode van 01/01/2016 tem 31/12/2017.

PC 140
• Transportsector : tewerkstelling in Frankrijk wordt strenger (wet ‘Macron’) vanaf 01/07/2016

– Deze nieuwe regels gelden alleen voor WNs (niet voor zelfstandige chauffeurs)
– Welke ritten : cabotagerit of internationale ritten met laad- of losplaatsen op Frans grondgebied. 

Uitgesloten : transitvervoer
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– Bijkomende formaliteiten :
• De chauffeur moet minstens het Frans minimumloon ontvangen vanaf het moment dat hij het Frans grondgebied binnenrijdt.
• Opstellen van het document “attestation de détachement” vóór het begin van de detachering.

– Opmaak document : in tweevoud
– 1 exemplaar moet aan boord van het voertuig aanwezig zijn
– 1 exemplaar bij te houden bij de vertegenwoordiger (zie verder)
– document is geldig voor maximaal 6 maanden
– Geldt voor alle trajecten uitgevoerd in Frankrijk
– Officieel document verplicht (in het Frans) – geen kopies
OPGELET : opmaak formulier A1 moet nog steeds aangevraagd worden.

PC 140

PC 140
• Aanduiding van een vertegenwoordiger in Frankrijk

– Voor de duur van de volledige periode van detachering en zelfs tot 18 maanden na deze periode
– Vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in Frankrijk
– Iedereen kan optreden als vertegenwoordiger (advocaat, boekhoudingskantoor, ….)
– Vertegenwoordiger moet alle documenten bijhouden (attestation de détachement, arbeidscontract, loonbrief chauffeur, ….)

• Welke documenten moeten aanwezig zijn in de vrachtwagen
– Document “attestation de détachement”
– Arbeidscontract van de chauffeur (vertaling niet verplicht)
– Loonbrief chauffeur
– CAO’s die van toepassing zijn in de onderneming
– Contactgegevens van de vertegenwoordiger in Frankrijk

PC 201 – jaarlijkse premie
• CAO van 16/09/2015 geldig vanaf 01/01/2016 voor onbepaalde duur
• Bedrag : 

premie van 188 euro betaald met wedde augustus
- voltijdse tewerkstelling : 188 euro
- deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

• Looncode : 3203 
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PC 201 – jaarlijkse premie

• Referteperiode : 01/08 vorig kalenderjaar tem 31/07 huidig jaar
• Berekening : rekening houden met effectieve en gelijkgestelde dagen (alle dagen waarop loon betaald werd + dagen vaderschaps- en moederschapsverlof)

PC 201 – jaarlijkse premie
• Berekeningsregels bij indiensttreding* Premie pro rata berekenen

Voorbeeld :- Werknemer ID 01/01/2016 Betrokkene heeft recht op 7/12 van de premie188 euro x 7/12 = 109,67 euro.

PC 201 – jaarlijkse premie
• Berekeningsregels bij uitdiensttreding* Premie pro rata berekenen

Uitzondering voor het jaar 2016 : WN, uitdienst voor de uitbetaling van de premie in augustus 2016, krijgt een pro rata bedrag op basis van de effectieve en gelijkgestelde dagen in 2016, dus zonder rekening te houden met de prestaties in 2015.
Voorbeeld :- Werknemer ID 01/01/2010 - UD op 30/04/2016Betrokkene heeft recht op 4/12 van de premie188 euro x 4/12 = 62,67 euro.

OPGELET : ontslag wegens dringende reden : GEEN premie !!!
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PC 201 – jaarlijkse premie
• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :

Verhoging van de werkgeversbijdrage MC met 1 euro en dit   vanaf 01 januari 2016
De keuze voor verhoging werkgeversbijdrage MC moet gebeuren voor 01/01/2016.

PC 302 

• 25.000 euro-regel officieel (KB van 16/06/2016)
– Een geregistreerde kassa is verplicht wanneer de jaaromzet hoger is dan 25.000 euro (excl. BTW)
– De controles op geregistreerde kassa gaan effectief van start !!!!

PC 302
• Flexi-job

– Buitenlandse tewerkstelling wordt gelijkgesteld om te zien of betrokkene in aanmerking komt voor flexi-job. (attest van tewerkstelling in het buitenland).
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PC 302
• Flexi-jobs : aanpassing fiscale behandeling

– Ministerraad van 30/06/2016 : goedkeuring amendement
– Probleem : RSZ en fiscus hanteren tot nu toe een andere definitie van wat als “loon” wordt beschouwd.

• Standpunt RSZ : enkel flexiloon en flexivakantiegeld zijn uitgesloten van het loonbegrip
• Standpunt fiscus : alle bezoldigingen die worden toegekend in het kader van een flexi-tewerkstelling.

PC 302
• Flexi-jobs : aanpassing fiscale behandeling

– Vanaf 01/10/2016 : enkel flexiloon en flexi-vakantiegeld vrijgesteld van belastingen
– Gevolg : alle voordelen die op het sociale vlak uitgesloten zijn uit het loonbegrip, vallen daar dus niet onder.  Vb. voordeel firmawagen wordt hierdoor onderworpen aan RSZ als aan belastingen

PC 302
• Ontwerp koninklijk besluit 

– Prestaties geleverd in het kader van een flexi-job: uit te sluiten van de berekeningsbasis voor het toekennen van verminderingen van WNs- en WGsbijdragen voor de sociale zekerheid.
– Sanctie wanneer WG ten onrechte een WN aangeeft als flexi-job werknemer : verhoging van flexi loon met 125 %
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PC 302 - 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)

PC 302 - 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 overuur (bruto=netto)

PC 302 - overuren
• Berekening UITBETALING overuren (bruto-netto)Voorbeeld 2

Uurrooster : voltijds 38u/week
MA 8 UUR betaald verlof
DI 8 UUR
WOE 8 UUR
DO 8 UUR + 1 uur (1 uur bruto=netto)
VRIJ 6 UUR + 1 uur (1 uur bruto=netto)

Totaal 38 UUR + 2 uren (bruto=netto)
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• Berekening UITBETALING overuren
Voorbeeld 3
Uurrooster : voltijds 38 u/week
MA 8 UUR economische WLH
DI 8 UUR
WOE 8 UUR
DO 8 UUR + 1 uur (1 uur = bruto uurloon + RSZ)
VRIJ 6 UUR + 1 uur (1 uur = bruto uurloon + RSZ)

Totaal 38 uur + 2 uren (2 uren = bruto uurloon + RSZ)
Combinatie economische WLH en bruto-netto overuren : NIET MOGELIJK

PC 302 - overuren

Vlaamse non-profit : aanmoedigingspremie landingsbaan
• ondernemingen die ressorteren onder PC 318.02 – PC 319.01 –PC 327 - PC 329.01 – PC 331 
• Sinds 01/06/2016 : aanmoedigingspremie landingsbaan enkelvoor werknemers tewerkgesteld in een zorggerelateerd beroep (lijst zorggerelateerde beroepen : \\Socserver\sdclonen\Intranet\Juridische actua\Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan Sociale profit 2016-lijst-zorggerelateerde-beroepen.pdf)
• Uitzondering : voor de WNS tewerkgesteld in PC 327 (maatwerkbedrijven : beschutte en sociale werkplaatsen)

VRAGEN ?


