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JURIDISCHE ACTUA november 2016

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Begroting
– Tax shift : DGV eerste aanwervingen
– Vlaamse doelgroepenbeleid
– Responsabiliseringsbijdrage economische WLH

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Varia :
• Solidariteitsbijdrage bedrijfswagens
• Wetsvoorstel : vervanging MC’s en ecocheques
• Maaltijdcheques bedrijfsleiders
• E-box wordt binnenkort verplicht
• Vastleggen collectief verlof voor 2017
• Vastleggen vervanging feestdagen voor 2017
• Loonsupplement ingeval economisch WLH
• Studentenarbeid 2017
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INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC 100
– PC 121
– Pc 140

Begroting

• Kort overzicht en stavaza
– Wetsontwerp Wet werkbaar en wendbaar werken
– Loonnorm
– Langdurige arbeidsongeschiktheid
– Minimumloon
– Pensioen
– SWT
– Mobiliteit en bedrijfswagens

Begroting

• Wetsontwerp wet werkbaar en wendbaar werken
1. Annualisering van de arbeidsduur
2. vrijwillige overuren
3. Opleidingsdagen
4. Occasioneel telewerk
5. Uitbreiding plus minus conto
6. Uitzendarbeid van onbepaalde duur
7. Hervorming van het stel van de werkgeversgroepering
8. Vereenvoudiging deeltijdse arbeid
9. Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet
10.Glijdende werktijden
11.Loopbaansparen
12.Schenken van verlofdagen
13.Nachtarbeid in de e-commercesector
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Begroting

• Wijziging loonnormwet van 1996
– Nieuwe loonnorm voor 2017-2018

• Tweejaarlijkse bepaling van de loonnorm blijft behouden
• Niet enkel naar toekomst kijken, ook naar het verleden
• Lastenverlaging uit tax shift niet meegerekend in 

loonmarge
• De indexeringen en baremieke verhogingen blijven 

gegarandeerd

– Strenger toezicht op naleving van deze wetgeving 
geldboete voor werkgevers : 250 euro tot maximum 
5.000 euro (x aantal wns x opdeciemen)

Begroting

• Langdurige arbeidsongeschiktheid 
– Reïntegratie van arbeidsongeschikte wn : mogelijkheid 

tot combinatie van (beperkte) arbeidsprestaties met 
ziekte-uitkeringen wordt vereenvoudigd.

– maatregelen voor werkgever en werknemer om sneller 
het werk te hervatten bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid

– Wordt verwacht : een financiële responsabiliserings-
bijdrage voor werkgevers per langdurig 
arbeidsongeschikte werknemer

Begroting

• Minimumloon
– Het minimumloon voor jonge werknemers (- 21 jaar) 

daalt.

– De jonge werknemer zal zijn nettoloon echter niet zien 
dalen, door een compensatie in de sociale en fiscale 
inhoudingen.
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Begroting

• Pensioen
– Ook arbeidsdagen gepresteerd na 45 loopbaanjaren 

zullen vanaf 2018 meetellen voor de opbouw van het 
wettelijk pensioen.

– Periodes van SWT en werkloosheid zullen dan weer in 
mindere mate gelijkgesteld zijn voor het pensioen.

– Mogelijkheid voor werknemers om zelf te opteren voor 
de opbouw van een tweede pensioenpijler (= vrij 
aanvullend pensioen)

Begroting

• SWT

– Vanaf 2017 stijgen de patronale bijdrage op SWT voor 
nieuwe instromers.

Werkgeversbijdrage SWT

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Aanvang 
voor 

01.04.2010
OF

Betekening 
ontslag voor 
16.10.2009

Betekening 
ontslag voor 
16.10.2009

OUDSTE 
STELSELS
OUDSTE 
STELSELS

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2010
EN

Betekening 
ontslag na 
15.10.2009

Betekening 
ontslag na 
15.10.2009

TUSSENFASETUSSENFASE

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Aanvang 
vanaf 

01.04.2012
EN

Betekening 
ontslag na 
28.11.2011

Betekening 
ontslag na 
28.11.2011

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Aanvang 
vanaf 

01.01.2016
EN

Betekening 
ontslag na 
10.10.2015

Betekening 
ontslag na 
10.10.2015

STELSELS 
2012

STELSELS 
2012

STELSELS 
2016

STELSELS 
2016
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Werkgeversbijdrage SWT 
stelsels 2016

Leeftijd bij aanvang SWT Profit vanaf 01/01/2016 Non profit vanaf
01/01/2016

< 52 jaar 125 % (min. 50 €) 22,50 % (geen min.)

52 jaar - < 55 jaar 118,75 % (min. 50 €) 21,38 % (geen min.)

55 jaar - < 58 jaar 62,50 % (min. 50 €) 19,13 % (geen min.)

58 jaar - < 60 jaar 62,50 % (min. 50 €) 12,38 % (geen min.)

 60 jaar tot aan pensioen 31,25 % (min. 37,60 €) 0%

Begroting

• Mobiliteit en bedrijfswagen
– Statuut bedrijfswagen blijft onaangeroerd (privé-gebruik)

• Sociale zekerheid
– Blijft uitgesloten uit het RSZ-loonbegrip
– WG betaalt een C02-solidariteitsbijdrage

• Fiscaal
– VAA werknemer op basis van CO2-uitstoot en 

cataloguswaarde
– 17 % van VAA = verworpen uitgave WG

• Ongeacht met/zonder tankkaart

Begroting

• Mobiliteit en bedrijfswagen
– De tankkaart wordt duurder voor de WG : vermoedelijk 

via een lagere aftrekbaarheid in de 
vennootschapsbelasting

– Werknemers met een bedrijfswagen krijgen een 
mobiliteitsbudget

• Behoud van wagen
• Inruilen voor alternatieve vervoersmiddelen
• Omzetten naar extra nettoloon
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Tax shift

DGV eerste aanwervingen

• DGV Sedert 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

• Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Doelgroepvermindering eerste aanwerving vanaf 01/01/2016

Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal 6 tot 9 Kwartaal 10 tot 13 totaal

1ste WN Volledige vrijstelling basis werkgeversbijdragen

2de WN 1.550 € 1.050 € 450 € 13.750 €

3de WN 1.050 € 450 € 450 € 8.850 €

4de WN 1.050 € 450 € 7.050 €

5de WN 1.000 € 400 € 6.600 €

6de WN 1.000 € 400 € 6.600 €
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DGV eerste aanwervingen

• Ontwerp van KB

• Geen wijziging 
– RSZ-korting aanwerving eerste en tweede WN
– Referteperiode : WG blijft over een referteperiode 

van 20 KW beschikken om deze RSZ-kortingen toe te 
passen

• Wijziging :
– Verhoging en gelijkschakeling RSZ-korting 

aanwerving derde tem zesde WN

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 €
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Vlaams doelgroepenbeleid

Vlaams doelgroepenbeleid

• Jongeren
– Verplicht elektronisch dossier bij VDAB

• Raadpleegbaar via www.socialsecurity / Ecaro

• Vraag werd gesteld aan de Vlaamse overheidsdienst –
departement werk & sociaal economie of Ecaro gevolgd 
mag worden 

• Antwoord : “Als de verminderingscode in Ecaro voorkomt, 
mag u deze toepassen om de doelgroepvermindering te 
krijgen”. (Nathalie Spruyt – Deskundige – Dienst 
tewerkstelling)

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH



23-11-2016

9

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

• Nieuwe berekening vanaf 1ste KW 2017
– Formule = D0 x Y 

– 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

Responsabiliseringsbijdrage 
economische WLH

Totaal aantal dagen economische 
WLH (=som S)

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
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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

VARIA

Solidariteitsbijdrage bedrijfswagens  
vanaf 01/01/2017 
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Solidariteitsbijdrage bedrijfswagens  
vanaf 01/01/2017 

• CO2-bijdrage vanaf januari 2017

* maandbedrag niet verhogen met indexatiecoëfficiënt

Type wagen Formule (Y= CO2-uitstoot)

Minimumbijdrage per maand 26,01 euro per maand

Benzine {(Y x 9 euro) – 768} : 12

CO2 onbekend (benzine) {(182 x 9 euro) – 768} : 12 = 72,50 euro

Diesel {(Y x 9 euro) – 600} : 12

CO2 onbekend (diesel) {(165 x 9 euro) – 600} : 12 = 73,75 euro

LPG {(Y x 9 euro) – 990} : 12

Elektrisch 26,01 euro per maand*

Solidariteitsbijdrage bedrijfswagens  
vanaf 01/01/2017 

• Om het bedrag van de maandelijkse 
verschuldigde solidariteitsbijdrage te kennen, 
moeten de resultaten van hogervermelde 
formules telkens nog vermenigvuldigd worden 
met de indexatiecoëfficiënt.

• Vanaf 01/01/2017 bedraagt deze 1,2488.

Maaltijdcheques/ecocheques

• Wetsvoorstel ingediend tot vervanging van MC’s en 
ecocheques door een nettovergoeding

• Samenvatting :
Systeem van MC’s en ecocheques afschaffen en vervangen door 
een nettovergoeding. Het doel is de voordelen van de systemen, 
met name het toekennen van (para)fiscaal voordelige 
vergoedingen, te behouden zonder de bijhorende kosten.  De 
materiële drager in de vorm van papieren of elektronische 
cheques verdwijnt ten voordele van een nettovergoeding die 
rechtstreeks op de rekening van de werknemer wordt gestort.  
De toepassingsvoorwaarden van het systeem blijven ongewijzigd.
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Maaltijdcheques bedrijfsleiders

• Nota van 18/05/2009 - FOD. Financiën

• Bij de zelfstandige bedrijfsleider mag voor iedere
dagprestatie, ongeacht de duur ervan, een 
maaltijdcheque worden toegekend waarbij het aantal 
toegekende maaltijdcheques aan dergelijke 
bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan het maximaal 
aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde 
werknemer tijdens het kwartaal in de onderneming kan 
worden gepresteerd.

Maaltijdcheques bedrijfsleiders

• Maximumgrens van 220 MC’s geldt in volgende situatie

– Een zelfstandige bedrijfsleider die zijn activiteit in 
verschillende vennootschappen uitoefent;

– Een zelfstandige bedrijfsleider die onbezoldigd zijn 
activiteit uitoefent;

– Een deeltijdse zelfstandige bedrijfsleider die daarnaast 
ook deeltijds als werknemer werkt.

e-Box

• Alle communicatie van de RSZ zal verplicht via de 
e-Box gebeuren

• Datum van inwerkingtreding moet nog 
vastgelegd worden bij KB.
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e-Box

• E-Box
– Elektronische en beveiligde postbus : digitale 

documentenstroom van de RSZ met de ondernemingen

• Datum van inwerkingtreding
– Wordt verwacht vanaf 01/01/2017

• overgangsmaatregel 
– Voor de werkgevers die nog niet werken met de e-Box 

zal de RSZ tijdens de overgangsperiode bepaalde 
documenten op papier blijven versturen, vergezeld van 
een uitnodiging om de e-Box met spoed te activeren.

E-Box

• Tip
– e-Box activeren : alle informatie over de e-Box voor 

ondernemingen kan je terugvinden op de 
portaalpagina’s van e-Box. (www.social.security.be) 

– Handleiding “toegang tot e-Box” : 
\\Socserver\sdclonen\Intranet\Juridische 
actua\handleiding e-BOX RSZ.pdf

Vastleggen collectief verlof 2017

• Vastleggen periode
– Overlegprocedure verloopt via een cascadesysteem :

• Beslissing paritair comité;
• Is er een ondernemingsraad, dan worden de data bij 

beslissing in deze vastgelegd;
• Is er geen OR, dan gebeurt dit met akkoord van de 

vakbondsafvaardiging;
• Is er geen OR, noch vakbondsafvaardiging, dan is het 

akkoord met alle werknemers vereist.
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Vastleggen collectief verlof 2017

• Bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming

• Bericht op te nemen in het arbeidsreglement

• Kopie van het bericht binnen de 8 dagen na de 
inwerkingtreding verstuurd worden naar de Inspectie 
Sociale Wetten.

Vastleggen vervanging feestdagen 
2017

• 10 wettelijke feestdagen
– Nieuwjaar 01/01/2017 (zondag)
– Paasmaandag 17/04/2017 (maandag)
– Feest van de Arbeid 01/05/2017 (maandag)
– O.L.H. Hemelvaart 25/05/2017 (donderdag)
– Pinkstermaandag 05/06/2017 (maandag)
– Nationale Feestdag 21/07/2017 (vrijdag)
– O.L.V. Hemelvaart 15/08/2017 (dinsdag)
– Allerheiligen 01/11/2017 (woensdag)
– Wapenstilstand 11/11/2017 (zaterdag)
– Kerstmis 25/12/2017 (maandag)

Vastleggen vervanging feestdagen 
2017

• Vastleggen vervangingsdag
– Overlegprocedure verloopt via een cascadesysteem :

• Beslissing paritair comité;
• Is er een ondernemingsraad, dan worden de data bij 

beslissing in deze vastgelegd;
• Is er geen OR, dan gebeurt dit met akkoord van de 

vakbondsafvaardiging;
• Is er geen OR, noch vakbondsafvaardiging, volstaat het 

akkoord met de meerderheid van het personeel.
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Vastleggen vervanging feestdagen 
2017

• De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen 
vóór 15/12/2016 door middel van een ondertekend en 
gedateerd bericht uithangen in de onderneming

• Bericht op te nemen in het arbeidsreglement

• Kopie van het bericht verstuurd worden naar de Inspectie 
Sociale Wetten.

Loonsupplement ingeval van 
economisch WLH

Loonsupplement ingeval van 
economisch WLH

• Sinds 01/10/2016 moet de WN voldoen aan de 
toelaatbaarheidsvoorwaarden om uitkering voor 
economische WLH te genieten
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Loonsupplement ingeval van 
economisch WLH

• Vraag : wat indien de WN geen WLH-uitkering ontvangt, 
moet de WG een loonsupplement (2 € of sectoraal bedrag) 
betalen ?

• Antwoord :
– Fod WASO : de WN heeft geen recht op de aanvullende 

vergoeding
– RSZ : de bedragen die toch zijn toegekend door de WG, 

zijn niet onderworpen aan RSZ
– RVA : WN kan attest vragen mbt het recht op de WLH-

uitkering

Studentenarbeid

Studentenarbeid

• Vraag : hoe worden de uren voor studenten 
bepaald ? Per minuut in Dmfa of worden de uren 
afgerond

• Antwoord : het aantal uren in de Dimona en 
Dmfa is steeds een volledig uur.  Men rondt 
bijgevolg steeds af naar het hoger liggende uur 
(een begonnen uur telt als een gepresteerd uur)
– Voorbeeld : 2u50min wordt in Dimona en Dmfa 3 uur
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Studentenarbeid

• Laattijdige dimona student :

– RSZ zal automatisch de gewone bijdragen 
aanrekenen (geen solidariteitsbijdragen)

SECTOR 
NIEUWS

Vrijstelling startbaanverplichting

• Overzicht vrijgestelde sectoren op een rijtje

Paritair comité Vrijgestelde periode

PC 118 (voedingsnijverheid) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 120 (textielnijverheid) Van 01/07/2015 tem 31/12/2017

PC 124 (bouw) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 126 (stoffering en houtbewerking) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 129 (papier en karton) Van 01/01/2015 tem 31/12/2016

PC 140.01 (autobussen) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 140.02 (autocars) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017



23-11-2016

18

Vrijstelling startbaanverplichting

• Overzicht vrijgestelde sectoren op een rijtje

Paritair comité Vrijgestelde periode

PC 140.04 (goederenvervoer) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 140.06 (taxi) Van 01/01/2015 tem 31/12/2017

PC 214 (textielnijverheid en breiwerk) Van 01/07/2015 tem 31/12/2017

PC 220 (voedingsnijverheid) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 221 (papiernijverheid) Van 01/01/2015 tem 31/12/2016

PC 327 (beschutte werkplaats) Van 01/01/2016 tem 31/12/2017

PC 100 - akkoord

Toekenning jaarlijkse premie (CAO van 03/02/2016 –
onbepaalde duur)

• Bedrag :
– basisuurloon van 01/12 van het beschouwde jaar x 11
– Deeltijdse tewerkstelling : pro rata

• Referteperiode : 01/01/2016 tem 31/12/2016

• Wanneer : samen met loon van december
- Op het ogenblik van de betaling van de premie : in dienst zijn én 

6 maanden anciënniteit hebben.

PC 100 - akkoord

• Berekening jaarpremie bij uitdiensttreding
– Pro rata berekening op het ogenblik van uitdiensttreding (mits 6 mnd

anc.)

• Arbeiders die worden ontslagen, behalve voor dringende reden
• Einde AO wegens pensioen
• Einde AO wegens SWT
• Einde AO wegens definitief medisch overmacht
• Einde AO wegens overlijden
• Einde AO bepaalde duur van minstens 6 maanden
• Arbeiders die zelf de onderneming verlaten, mits een anciënniteit 

in de onderneming van minstens 5 jaar
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PC 100 - akkoord

• Berekening jaarpremie : bij in- of uitdiensttreding

– In geval van indiensttreding voor de 16e van de maand, wordt 
deze maand met een maand effectieve prestaties 
gelijkgesteld.

– Ingeval van uitdiensttreding na de 15e van de maand, wordt 
deze maand met een maand effectieve prestaties 
gelijkgesteld.

PC 100 - akkoord

• Berekening jaarpremie : rekening houden met effectief en 
gelijkgestelde dagen 

– Gelijkgestelde dagen in het kalenderjaar : 
• dagen jaarlijkse vakantie, 
• wettelijke feestdagen,
• Klein verlet
• Vaderschapsverlof
• Moederschapsverlof
• Beroepsziekte
• Arbeidsongeval
• Dagen arbeidsduurvermindering
• 60 dagen ziekte of ongeval.

PC 100 - akkoord

• Omzetting naar gelijkwaardig voordeel : 

– De jaarlijkse premie is niet van toepassing in de mate dat 
gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of 
andere (nieuwe verhoogde) voordelen in 2016 op 
ondernemingsvlak worden toegekend, uitgezonderd CAO 90 en 
de automatische verhogingen van het loon in toepassing van 
de CAO.
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PC 121

• Verplaatsingstijd tussen werven
– Wanneer arbeiders verschillende onmiddellijk 

opeenvolgende werven moet bedienen, moet de tijd die 
nodig is om zich van de ene werf naar de andere te 
begeven, op een forfaitaire manier vergoed worden

• Tussenkomst van 0,0815 euro per kilometer met een 
minimum van 1,63 euro per verplaatsing. (onderworpen 
aan RSZ en BV)

• Forfaitaire tussenkomst per km : 0,3363 euro/km. 

PC 121

• Verplaatsingstijd tussen werven
– Uitzondering :

• Ruitenwassers
• De vlinderploegen
• De schoonmaakwerkzaamheden georganiseerd in rondes
• De ophaling van afval en de industriële reiniging (zoals 

beschreven in cat. 8)
• En voor zover er niet meer dan 3 uur ligt tussen het eind van 

de vorige werf en het begin van de volgende werf
• En dat de afgelegde weg 1 kilometer overstijgt

ARBEIDSTIJD

PC 121 
• Schema                  

woon-werkverg.
woonplaats Werf 1

Werf 2

Werf 3woonplaats

1. Indien geen ronde
- Tijd : forfait 0,0815 x 10 km = 0,815 euro maar 

minstens 1,63 euro
- Kosten : 10 km x 0,3363 = 3,363 euro

2. Indien ronde
- Tijd = uurloon
- Kosten : 10 x 0,3363 = 3,3363 euro

woon-werkverg.

10 km

30 km
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PC 140

• Er werd voor het PC wegvervoer en de logistiek 
voor rekening van derden een CAO gesloten om 
de mogelijkheid om het loon in cash te betalen, 
te behouden voor het rijdend personeel.

• CAO van 20/10/2016 – bepaalde duur (tem 
31/12/2017)

PC 140

• Voorwaarden
– Uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer

– De werkgever moet uitdrukkelijk en schriftelijk 
akkoord gaan

– De cashbetaling moet betrekking hebben op de ARAB-
vergoeding, verblijfsvergoeding of kosten eigen aan 
de werknemer.

– Het deel dat in cash wordt uitbetaald is beperkt tot 
200 euro

PC 140

• Formaliteiten

– Er moet een ontvangstbewijs opgemaakt en 
ondertekend worden door werkgever en werknemer

– De cash uitbetaalde netto vergoeding moet 
uitdrukkelijk op de loonbrief worden vermeld.
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VRAGEN ?


