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JURIDISCHE ACTUA oktober 2016

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Mobiliteit : elektrische fietsen
– Herinvoering wachttijd economische WLH
– Einde uitbetaling loon in cash
– Tijdelijke werkloosheid
– Doelgroepenbeleid : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Varia :
• Wendbaar en werkbaar werken
• Educatief verlof : schooljaar 2016-2017
• Vrijstelling BV jongere
• Aanpassing bedrag terugbetaalde kosten : bureaukosten
• Studentenarbeid
• Fusie FAO en FBZ 
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INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC 124
– PC 140.03
– PC 144
– PC 145
– PC 200
– PC 302
– PC 329
– PC 331

elektrisch fiets

elektrisch fiets

• Vanaf 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
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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

Elektrische fiets

• Speed pedelec
– Verplichting :

• Helm
• Rijbewijs AM (bromfiets) of B (auto)
• Inschrijving DIV
• Kleine nummerplaat

• Verzekering : 
– Nodig wanneer de motor autonoom kan werken zonder 

dat de bestuurder trapt (burgerlijk aansprakelijkheid)

elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt zijn eigen fiets
– Fietsvergoeding (max. 0,22 euro/km)

• gewone e-bike : vrij van RSZ en BV

• Speed pedelec : 
– RSZ : standpunt onduidelijk
– BV : vergoeding woon-werkverkeer - fiscaal geldt de 

gedeeltelijke vrijstelling van 31,70 euro per maand 
(380 euro op jaarbasis).
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elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt een bedrijfsfiets

– Algemene regel : indien WG een fiets ter beschikking 
stelt van een werknemer, is dit een voordeel in natura.

– RSZ : 
• Wordt de fiets privé gebruikt : RSZ-bijdragen verschuldigd 

op het zuiver privé-gebruik, te waarderen volgens de 
werkelijke waarde

• Wordt de fiets uitsluitend gebruikt voor beroeps-
verplaatsingen en woon-werk verkeer : vormt geen loon 
en moet er geen RSZ-bijdragen betaald worden

elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt een bedrijfsfiets
– Algemene regel : indien WG een fiets ter beschikking 

stelt van een werknemer, is dit een voordeel in natura.

– Fiscaal : 
• Wordt de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer : volledig 

voordeel vrij van belastingen. 

• Wordt de fiets enkel voor privé-verplaatsingen gebruikt : 
vormt het wel een belastbaar voordeel dat geschat moet 
worden op de werkelijke waarde

elektrisch fiets

• De werknemer gebruikt een bedrijfsfiets
– Gewone e-bike : de algemene principes zijn van 

toepassing

– Speed pedelec :
• Standpunt RSZ : onduidelijke situatie
• Standpunt fiscus : vergoeding woon-werkverkeer - fiscaal 

geldt de gedeeltelijke vrijstelling van 31,70 euro per 
maand (380 euro op jaarbasis).
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elektrisch fiets

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

• Kosten :
– voor gebouw stalling fietsen, kleedruimtes, sanitaire 

installatie en douches personeel

– Voor de aankoop of leasing, het onderhoud en de 
herstelling van bedrijfsfietsen en hun toebehoren.

elektrisch fiets

• Aftrekbaarheid onkosten werkgever

– Gewone e-bike : kostenaftrek 120 %

– Speed pedelec : kostenaftrek 100 % (geen recht meer 
op de verhoogde aftrek van 120 %), uiteraard op 
voorwaarde dat het voordeel belast wordt in hoofde van 
de werknemer

Herinvoering wachttijd 
economische WLH
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Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• KB van 11/09/2016 (BS 20/09/2016)

• Vanaf 01/10/2016 moet de WN voldoen aan de 
toelaatbaarheidsvoorwaarden om uitkering voor 
economisch WLH te genieten

• Geldt niet ingeval van werkloosheid om andere 
redenen : slecht weer, staking, collectieve sluiting, ….

Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• Toegelaten tot het recht op werkloosheids-
uitkeringen

– Een aantal arbeidsdagen in loondienst 

– Gedurende een bepaalde periode (referteperiode) 
onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag 

Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• Toelaatbaarheidsvoorwaarden : hoeveel arbeidsdagen bewijzen?

Leeftijd Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en 
referteperiode

Jonger dan 
36 jaar

- Ofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag;

- Ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag;

- Ofwel 624 arbeidsdagen gedurende 42 maanden voorafgaand 
aan de aanvraag.
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Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• Toelaatbaarheidsvoorwaarden : hoeveel arbeidsdagen bewijzen?

Leeftijd Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en 
referteperiode

Van 36 tot 
49 jaar

- Ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag;

- Ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag;

- Ofwel 234 arbeidsdagen tijdens de 33 maanden + 1560 dagen 
tijdens de 10 jaar die voorafgaan aan deze 33 maanden;

- Ofwel 312 dagen tijdens de 33 maanden + voor elke dag die 
ontbreekt om tot 468 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar 
die deze 33 maanden voorafgaan,

Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• Toelaatbaarheidsvoorwaarden : hoeveel arbeidsdagen bewijzen?

Leeftijd Te bewijzen minimum aantal arbeidsdagen in loondienst en 
referteperiode

Vanaf 50
jaar

- Ofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag;

- Ofwel 312 arbeidsdagen tijdens de 42 maanden + 1560 dagen 
tijdens de 10 jaar die voorafgaan aan deze 42 maanden;

- Ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die 
ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar 
die deze 42 maanden voorafgaan,

Herinvoering wachttijd 
economische WLH

• Uitzonderingen
– Nieuwe regel voorziet een uitzondering voor

• Leerlingen

• Lopende dossier :
werknemers die reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid 
hebben ontvangen in de laatste 3 jaar voorafgaand aan 
de uitkeringsaanvraag, zijn vrijgesteld van de wachttijd 
op voorwaarde dat zij op 30/09/2016 bij de werkgever in 
dienst waren en op deze datum tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen hadden kunnen genieten.
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Uitbetaling loon in cash

Einde uitbetaling loon in cash

• Vanaf 01/10/2016 uitbetaling loon in cash niet 
meer mogelijk tenzij

– sectorCAO :
• PC 327.01 : klein bedrag (max. 100 euro) als voorschot

Einde uitbetaling loon in cash

• Vanaf 01/10/2016 uitbetaling loon in cash niet 
meer mogelijk tenzij

– Impliciet akkoord of gebruik 
• PC 140 voor de taxi’s : uitbetaling loon van hand tot hand 

aan chauffeurs
• Pc 140 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening 

van derden : uitbetaling loon van hand tot hand van een 
gedeelte van het loon

• PC 144 (landbouw) : uitbetaling loon seizoens- en 
gelegenheidsarbeiders

• PC 145 (tuinbouw) : uitbetaling loon seizoens- en 
gelegenheidsarbeiders
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Einde uitbetaling loon in cash

• Vanaf 01/10/2016 uitbetaling loon in cash niet 
meer mogelijk tenzij

– Impliciet akkoord of gebruik 
• PC 201 (zelfstandige kleinhandel) : uitbetaling loon 

studenten in bakkerijen en banketbakkerijen
• PC 302 (horeca) : uitbetaling loon occasionele 

werknemers (studenten, flexi-job medewerkers, extra)
• PC 324 (diamantnijverheid en –handel) : uitbetaling loon 

voor sommige werkgevers die onder dit PC ressorteren.

Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

• Werkgever
– Elektronische aanvraag tijdelijke werkloosheid 
– Elektronische aanvraag eerste dag werkloosheid
– Afgifte aan werknemer formulier C 3.2 A (maandelijks)
– Bijhouden validatieboek

• Werknemer
– Formulier C3.2 A bijhouden, invullen en ondertekenen
– Bezorgen aan uitbetalingsinstelling na einde maand 
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Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

Nieuw : controlekaart via elektronische toepassing

– Ofwel collectieve toepassing (CAO/AR) : de werkgever 
moet het bestaan van de regeling meedelen aan de RVA 

– Ofwel individueel akkoord tussen WG en WN

Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

Nieuw : controlekaart via elektronische toepassing

• Voor tijdelijke werkloosheid wegens :
– Technische stoornis
– Slecht weer
– Economische reden

OPGELET : NIET VOOR BOUW !!

Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

Nieuw : controlekaart via elektronische toepassing

• Herroeping door werknemer
– Invoering via CAO/AR : enkel tijdelijk herroepen (voor de 

lopende maand en de daarop volgende maand)

– Invoering via individueel akkoord tussen WG en WN : 
• de herroeping kan tijdelijk zijn : levert de RVA een 

vervangende controlekaart af.
• De herroeping kan van onbepaalde duur (volledig) zijn : WG 

verwittigt de RVA en levert terug papieren 
controleformulieren af.
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Tijdelijke werkloosheid
elektronische controlekaart op komst

Nieuw : controlekaart via elektronische toepassing

• OPGELET : 
HET ELEKTRONISCH SYSTEEM IS NOG NIET 
OPERATIONEEL  !!

Doelgroepenbeleid

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Start Brussel doelgroepenbeleid vanaf 
01/10/2016
– DVG oudere werknemer

• Overige doelgroepverminderingen
– Voorlopig blijven deze bestaan zoals ze op federaal vlak 

zijn uitgewerkt.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Doelgroepvermindering oudere WN
– WN behoort tot de categorie 1 van de structurele RSZ-

vermindering
– Leeftijd : vanaf 55 jaar tot 64 jaar laatste dag van het 

kwartaal
– Maximum loongrens op kwartaalbasis : 12.000 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

• Heroriëntering van de doelgroepvermindering
– Jongeren
– Langdurig werklozen
– Laaggeschoolde werknemers

– Belangrijk : koppeling aan maatregelen 
beroepsopleiding en begeleiding naar werk 
(inschakelingscontract)

– Overstap : waarschijnlijk 2017

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Heroriëntering van de doelgroepvermindering

– Voorwaarden inschakelingscontract 
• Reeds in voege voor openbare en non-profit
• WN is jonger dan 25 jaar
• 18 maanden ingeschreven bij Actiris
• Maximaal 90 dagen reeds gewerkt
• Contract bepaalde duur : max. duur 12 maanden
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VARIA

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Educatief verlof

• Educatief verlof:  schooljaar 2016 – 2017

– er zijn geen juridische wijzigingen :
• formulieren en werkwijze blijven dezelfde
• Geen wijziging ivm terugbetaling
• Loongrens : 2760 euro per maand

– Mogelijks beperkte wijziging ivm erkenning opleiding
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Vrijstelling BV : jongere

• Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij aanwerving jongere WN

• Voorwaarden
– Jongere mag niet meer onderworpen zijn aan leerplicht
– Stopzetting volledig leerplan of volledig leertijd
– Aangeworven met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de 

maanden oktober, november en december 2016
– Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging mag niet hoger zijn 

dan € 2.950

• Uiteraard moet vanaf januari 2017 wel bedrijfsvoorheffing 
worden ingehouden.

Terugbetaalde kosten : 
bureaukosten

BUREAUKOSTEN
- Werknemers die een 
deel van hun werk 
thuis doen

122,01 euro/maand - Dekt de kosten voor verwarming, 
elektriciteit, klein bureaumateriaal, …

- Huisarbeiders 10 % -10 % van het brutoloon, waarbij het 
brutoloon beperkt is tot het deel dat 
betrekking heeft op de thuis geleverde 
prestaties

- Telewerkers 10 % - 10 % van het brutoloon, waarbij het 
brutoloon beperkt is tot het deel dat 
betrekking heeft op het telewerk

Studentenarbeid
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Studentenarbeid

• Omzetting van het contingent van dagen naar 
uren

– Vanaf 01/01/2017
– Contingent : 475 arbeidsuren per jaar
– Bij regularisatie : enkel de overschrijdende uren
– Bij laattijdige dimona : gewone bijdrage !!!!

OPGELET : dient verder uitgewerkt te worden

studentenarbeid

• Student – dimona wijzigingen sedert 3de KW 2016
– Overzicht dimona :

• STU : enkel voor een student die aangeworven wordt met 
een specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten en 
voor wie de solidariteitsbijdrage voor studenten zal 
worden toegepast.

• OTH : voor studenten die niet meer onderworpen zijn 
aan de solidariteitsbijdrage (meer dan 50 dagen)

Zie mail van Katrien van 13/09/2016 !!

Fusie

• Vanaf 01/01/2017 zal het Fonds voor 
Arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor 
Beroepsziekten (FBZ) fusioneren.

• Op 01/01/2017 wordt het Federaal Agentschap 
voor Beroepsrisico’s (Fedris) bevoegd voor 
arbeidsongevallen en beroepsziekten.
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SECTOR 
NIEUWS

PC 124

• Betaling responsabiliseringsbijdrage voor economische WLH
– Principe : 
bovenmatig gebruik van het stelsel economische WLH is er een 
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd
Bovenmatig gebruik = meer dan 110 dagen economisch WLH per 
kalenderjaar per werknemer

- Bedrag van de bijdrage :
46,31 euro per dag economische WLH 

- Tijdstip betaling :
uiterlijk op 31/10/2016

PC 140

• PC 140 – goederenvervoer
– Midden september : gerichte actie omtrent rij- en 

rusttijd

– Resultaat : in bijna de helft van de gecontroleerde 
vrachtwagens werd een frauduleus softwaresysteem 
aangetroffen.

– Gevolg :
• Betere beveiligde tachografen
• Meer controles
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PC 144

CAO van 26/04/2016 (looptijd tem 31/12/2016)

• Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
– Voor het jaar 2015 en 2016 

• Alle WNs van 45 jaar en ouder met 10 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 1 dag 

• Alle WNs van 50 jaar en ouder met 15 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 2 dagen

• Alle WNs van 55 jaar en ouder met 20 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 3 dagen 

PC 144

– WN kan tijdens deze afwezigheid vrijwillig deelnemen 
aan een cursus uit het specifieke vormingsaanbod (geen 
verplichting !)

– De dagen die op 2015 betrekking hebben worden aan 
het krediet van 2016 toegevoegd.

– Deeltijdse tewerkstelling : pro rata

PC 144

– de dagen worden door de werkgever betaald zoals 
gewone arbeidsdagen

– De totale loonkost (brutoloon + patronale bijdrage) 
wordt terugbetaald door het Waarborg en Sociaal Fonds 
voor de Landbouw.
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PC 145

CAO van 26/04/2016 (looptijd tem 31/12/2016)

• Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
– Voor het jaar 2015 en 2016 

• Alle WNs van 45 jaar en ouder met 10 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 1 dag 

• Alle WNs van 50 jaar en ouder met 15 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 2 dagen

• Alle WNs van 55 jaar en ouder met 20 jaar anc. in de land-
en tuinbouwsector : 3 dagen 

PC 145

– WN kan tijdens deze afwezigheid vrijwillig deelnemen 
aan een cursus uit het specifieke vormingsaanbod (geen 
verplichting !)

– De dagen die op 2015 betrekking hebben worden aan 
het krediet van 2016 toegevoegd.

– Deeltijdse tewerkstelling : pro rata

PC 145

– de dagen worden door de werkgever betaald zoals 
gewone arbeidsdagen

– De totale loonkost (brutoloon + patronale bijdrage) 
wordt terugbetaald door het Waarborg en Sociaal Fonds 
voor de Tuinbouwbedrijf.
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PC 200

• Jaarlijkse premie

– In de CAO was de mogelijkheid voorzien om de premie 
om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel

– Werkgevers die beslist hebben om de premie uit te 
betalen in 06/2016 kunnen de premie niet meer 
omzetten naar een gelijkwaardig voordeel (omzetting 
naar maaltijdcheques niet meer mogelijk)

PC 200

• Ecocheques 2017 omzetten in een gelijkwaardig 
voordeel
– WG heeft de mogelijkheid om de ecocheques om te 

zetten in een gelijkwaardig voordeel :
• Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques
• Groepsverzekering
• ….

– Moet gebeuren vóór 31/10/2016

PC 200

– Procedure voor omzetting
• Onderneming met syndicale vertegenwoordiging :

– Via een schriftelijk akkoord met de syndicale 
vertegenwoordiging

• Onderneming zonder syndicale vertegenwoordiging :
– Voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de 

bedienden (schriftelijk document met akkoord van alle 
werknemers).
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PC 302

• Arbeidsregime flexi-job overeenkomst

– Welk arbeidsregime moet er gebruikt worden bij een 
mondelinge flexijob-overeenkomst ?

– Antwoord RSZ : aan te geven voltijds.

PC 302

• Horecafonds bijdrage eindejaarspremie

– Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca heeft op 
26/08/2016 zijn rappèl rondgestuurd voor de bijdragen 
op basis van Dmfa-aangifte van 1ste en 2de kwartaal.

– In een voorliggend geval lijkt het flexiloon 
inbegrepen te zijn in de meegedeelde basis voor 
de berekening van de 12 %.

PC 329

• Monitoren en animatoren genieten, indien zij niet meer dan 
25 dagen per jaar in de socio-culturele sector worden 
tewerkgesteld, een bijdragevrijstelling (art 17 KB van 
28/11/1969)

• Heden : geen dimona-aangifte

• Vanaf 01/01/2017 dient er wel een dimona-aangifte te 
gebeuren :
– Nieuwe werknemersstatuut ‘A17’ : voor de eerste 25 

dagen
– OTH : voor volgende dagen
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• KB van 30/08/2016 – BS van 26/09/2016

• Uitbreiding toepassingsgebied : wordt aangevuld 
met de diensten voor “thuisopvang van zieke 
kinderen”.

PC 331

VRAGEN ?


