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Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid

• Zesde staatshervorming

• Gewesten worden bevoegd voor :

Doelgroepverminderingen

Criterium : vestigingseenheid WG

• Jongere WN

• Oudere WN

• Langdurige werkzoekende

• Herstructurering

• Onthaalouders

• Huispersoneel

• Kunstenaars

• Sociale economie

• Bagger- en sleepvaartsector

Activering WLHS-uitkering

Criterium : woonplaats WN

• Jonge WN

• Langdurige werkzoekende

• Persoon met handicap

Doelgroepenbeleid

• Federale overheid blijft bevoegd :
– Structurele RSZ-vermindering

– Werkbonus (sociaal en fiscaal)

– Sociale Maribel

– Doelgroepvermindering

• Vermindering eerste aanwervingen

• Vermindering horeca

• Vermindering collectieve ADV-vermindering

– Vrijstelling doorstorting BV (fiscaal)
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Vanaf 01/07/2016 gaat het van start.

• Drie doelgroepen :
– Jongere WN : –25 jaar

– Oudere WN : +55 jaar

– Personen met een handicap

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren

– < 25 jaar op de laatste dag van kwartaal

– Laaggeschoold of middengeschoold

– Niet meer leerplichtig

– Binnen het kwartaal na aanwerving geen diploma 
behalen waardoor jongere niet langer laag- of 
middengeschoold 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

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

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

• Jongeren

– Antimisbruikregel :

Als een WG een jongere terug in dienst neemt binnen de 4 
kwartalen na einde AO, worden de tewerkstellingen als één 
tewerkstelling beschouwd voor de doelgroepvermindering en 
de looptijd ervan.
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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

wijziging

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren
– Verplicht elektronisch dossier bij VDAB

• Elektronisch dossier moet aangemaakt zijn uiterlijk de 
laatste dag van het kwartaal van aanwerving

• WG kan aan kandidaat-WN een kopie van zijn 
loopbaanportfolio vragen.

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren
– Verplicht elektronisch dossier bij VDAB

• Is een jongere ingeschreven als werkzoekende, dan geldt het 
VDAB-dossie automatisch ook als loopbaanportfolio.  Dit geldt naar 
analogie voor die jongeren die ondertussen aan het werk zijn en 
niet meer als werkzoekende staan ingeschreven (en dus nog wel 
een –niet-actief – VDAB dossier hebben in Mijn Loopbaan).

• Is de jongere niet ingeschreven als werkzoekende, dan is er een 
verkorte wizard in ‘Mijn Loopbaan’ om een loopbaanportfolio aan 
te maken. Alleen de identiteitsgegevens en de diplomagegevens 
van de jongere volstaat.
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Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren
– Overgangsregeling :

• indien indiensttreding vanaf 01/07/2016 : nieuwe regels

• indiensttreding t.e.m. 30/06/2016: federale vermindering 
blijven van toepassing tot uiterlijk 31/12/2018

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)



27-6-2016

7

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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Vlaams doelgroepenbeleid

• Overzicht wijziging DGV

vanaf wijziging overgangsregel

01/07/2016 - Nieuwe DGV jongere WN Uiterlijk ID 30/06/2016 : 

vermindering loopt tem 

31/12/2018

- Nieuwe DGV oudere WN

- Stop Activa start/verminderde 

arbeidsgeschiktheid

Uiterlijk ID 30/06/2016 : 

vermindering loopt tem 

31/12/2018

- Stop tewerkstellingspremie 50+ Uiterlijk ID 30/06/2016 : premie

loopt tem 31/12/2018

Vlaams doelgroepenbeleid

• Overzicht wijziging DGV

Vanaf wijziging overgangsregel

01/01/2017 - Stop DGV langdurige WLH Uiterlijk ID 31/12/2016 

vermindering loopt tem 31/12/2018

- Stop DGV herstructurering Uiterlijk ID 31/12/2016 

vermindering loopt tem 31/12/2018

- Stop Activa Uiterlijk ID 31/12/2016 

vermindering loopt tem 31/12/2018

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• De bestaande doelgroepverminderingen blijven 
voorlopig van kracht zoals ze op federaal niveau 
zijn uitgewerkt, met uitzondering van de 
doelgroepvermindering oudere werknemers.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Eerste fase :
– Doelgroepvermindering oudere WN vanaf 01/07/2016

• Leeftijd 55 jaar tot 64 jaar 

• Maximum loongrens op kwartaalbasis :12000 euro

Leeftijd WN op de laatste dag van het 

kwartaal

Kwartaalbedrag van de 

vermindering

55 jaar tot 57 jaar 400 euro

58 jaar tot 61 jaar 1000 euro

62 jaar tot 64 jaar 1500 euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Tweede fase
– Heroriëntering van de doelgroepvermindering

• Voorrang wordt gegeven aan

– Jongeren : uitbreiding inschakelingscontract

– Langdurig werklozen

– Laaggeschoolde werknemers

• Voorwaarden inschakelingscontract

– Reeds in voege voor openbare en non-profit

– WN is jonger dan 26,5 jaar

– 18 maanden ingeschreven bij Actiris

– Max. tewerkstelling van 12 maanden

– Maximaal 90 dagen reeds gewerkt.

Waals Gewest

• De bestaande doelgroepverminderingen blijven 
van kracht zoals ze op federaal niveau zijn 
uitgewerkt.

• Nieuw Waals doelgroepenbeleid : ten vroegste 
begin 2017 verwacht.
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Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Wijziging start vanaf het 1ste KW 2017

• Jaarbijdrage wordt omgezet naar een 
kwartaalbijdrage

• De nieuwe kwartaalbijdrage wordt berekend op 
alle werkloosheidsdagen uit het beoogde 
kwartaal

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Huidige berekening
– Berekeningsformule
[(a – 110) + (a – 130) + (a – 150) + (a – 170) + (a – 200)] x 20 euro 

a = totaal aantal dagen economische WLH

Voorbeeld

150 dagen economisch WLH in 2015, WG zal een bijdrage moeten betalen

[(150 – 110) + (150 – 130) + (150 – 150)] x 20  euro = 1200 euro 
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Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Nieuwe berekening
– Referteperiode : lopend kwartaal (= T) en de drie 

voorafgaande kwartalen (T-1, T-2 en T-3)

– Totaal aantal dagen economische WLH (= S) : S is 
hierbij gelijk aan D0 + D1 + D2 + D3, waarbij D staat 
voor het aantal werkloosheidsdagen in elk beoogd 
kwartaal

– Factor = Y

– Formule = D0 x Y (kwartaalbijdrage)

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

Totaal aantal dagen economische 

WLH

Factor Y

S ≤ 110 dagen econ. WLH 0

110 dagen < S ≤ 130 dagen 20 

131 dagen < S ≤ 150 dagen 40

151 dagen < S ≤ 170 dagen 60

171 dagen < S ≤ 200 dagen 80

201 dagen < S 100

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Voorbeeld
– Tijdens de referteperiode (S) 150 dagen econ. WLH, 

waarvan 30 dagen tijdens het lopend KW (D0)

– S = 150 dagen factor Y = 40

– Formule = D0 x Y

– DO = 30 dagen

– Kwartaalbijdrage = 30 x 40 = 1200 euro
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Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Voorbeeld
– Tijdens de referteperiode (S) 150 dagen econ. WLH, 

waarvan 40 dagen tijdens het lopend KW (D0)

– S = 150 dagen factor Y = 40

– Formule = D0 x Y

– DO = 40 dagen

– Kwartaalbijdrage = 40x 40 = 1600 euro

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Niet van toepassing voor de bouwsector

– Huidige regeling blijft bestaan :

• Referteperiode : vorig kalenderjaar

• Jaarbijdrage

• Bij overschrijding meer dan 110 dagen econ. WLH

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

• Niet van toepassing voor de bouwsector

– Berekening :

• Per dag economische WLH die in de referteperiode de 110 
dagen economische WLH overschrijdt : 46,31 euro

• Voorbeeld :

Tijdens de referteperiode 150 dagen econ. WLH

[(150 – 110) x 46,31 euro] =1852,40 euro bijdrage
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Studentenarbeid

Studentenarbeid

• Omzetting van het contingent van dagen naar 
uren

– Vanaf 01/01/2017

– Contingent : 550 arbeidsuren per jaar

OPGELET : onderhandelingen zijn nog lopende.

SECTOR 

NIEUWS
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PC 100

• CAO 03/02/2016 geldig vanaf 01/01/2016 voor 
onbepaalde duur

• Toekenning recurrente premie :

- Bedrag : basisuurloon in voege op 01/12 x 11

- Tijdstip betaling premie : samen met loon van december

- Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

- Anciënniteit WN: minstens 6 maanden in de onderneming

- Referteperiode : 01/01/2016 tem 31/12/2016 (kalenderjaar)

PC 100

• Berekening premie:
– Rekening houdend met effectieve en gelijkgestelde 

prestaties in het kalenderjaar.

– Gelijkgestelde dagen : jaarlijkse vakantie, wettelijke 
feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, 
moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 
dagen arbeidsduurvermindering, 60 dagen ziekte of 
ongeval.

PC 100

• Berekening premie :
– Het recht op de premie wordt per volledig gepresteerde 

kalendermaand toegekend.

– ID voor de 16de : maand wordt gelijkgesteld met één 
maand effectieve prestaties

– UD na de 15de : maand wordt gelijkgesteld met één 
maand effectieve prestaties.
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PC 100

• berekeningsregels bij uitdiensttreding :

– recht op premie (pro rata effectieve prestaties en 6 
maanden anciënniteit) :

• Ontslag door WG (behalve dringend redenen)

• Beëindiging AO wegens pensioen / SWT 

• Overlijden

• Beëindiging AO wegens medisch overmacht

• Contract bepaalde duur/bepaald werk van minstens 6 
maanden

• Ontslag door WN mits 5 jaar anc. in de onderneming

PC 100

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel :

– Gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon 
en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2016

– Verhoging of invoering van maaltijdcheques : 
toekenning uiterlijk vanaf 01/06/2016

PC 119

• Tussenkomst Sociaal Fonds in de kosten van 
kinderopvang

– Sociaal Fonds heeft een brief verstuurd naar alle 
ondernemingen van PC 119 betreffende de nieuwe 
tussenkomst 

– \\Socserver\sdclonen\Intranet\Juridische 
actua\kinderopvang - Sociaal fonds - PC 119.pdf
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PC 121

• Arbeidsduur (CAO 11/06/2009 voor onbepaalde 
duur)

– Voltijdse tewerkstelling : 

• 37 u/week en 3 dagen onbetaald ADV-dagen op jaarbasis

OF

• 36,5 u/week 

PC 121

• Arbeidsduur
– Sociale documenten vermelden 36,5 uren in de factor S

PC 307

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

• Extra-legale vakantiedag
– Werknemer : recht op 1 dag extra-legale vakantiedag 

vanaf 1 januari van het jaar waarin de werknemer 60 
jaar wordt.



27-6-2016

18

PC 341

• CAO 09/07/2015 inzake arbeidstijd

– Wekelijkse arbeidsduur : maximaal 5 en een halve dag 
gespreid.

– Voltijdse arbeidsduur

• Vanaf 01/01/2016 : 37u45 minuten per week

• Vanaf 01/01/2017 : 37u30minuten per week

– Einde werkdag :

• Het einde van de werkdag wordt vastgelegd om 19 uur en 
maximum 2 dagen per week behalve op zaterdag 

– Zaterdag :

• Het werk op zaterdag mag uitgevoerd worden van 8u30 tot 
12u45 met een maximum van 4 uur per dag.

PC 341

• Extra verlofdag

– Voorwaarden : ononderbroken anciënniteit van minstens 
5 jaar, van minstens 10 jaar, van minstens 15 jaar of 
van minstens 20 jaar, met een maximum van 4 dagen 
per jaar.

– Bij niet-opname voor 31/12 : geen verloning

– Bij uitdiensttreding : in geval van contractbreuk moet er 
geen uitbetaling gebeuren voor de niet opgenomen 
dagen conventioneel verlof.

PC 341

• CAO 09/07/2015 voor bepaalde duur 
(01/01/2015 tem 31/12/2016)

– Banksluitingsdagen :

In 2016 :

• Vrije dag op vrijdag 25/03/2016

• 1 vrije dag te kiezen in overeenstemming met WG
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VRAGEN ?


