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INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– Arbeidsmarkt

• Wet werkbaar en wendbaar werk

• Modernisering arbeidsrecht

– Loon

• RSZ : forfaitaire kostenvergoeding vanaf 1ste kwartaal 2016

• RSZ : cumul maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant



Voorstel Wet Werkbaar Wendbaar Werk

• Huidig voorstel
1. Loopbaansparen

2. Plus minus conto

3. Telewerk

4. Vrijwillige overuren

5. Verloven

6. Mobiliteitsbudget

7. Arbeidscontracten zonder werkregeling

8. Autonome medewerker

9. Interimarbeid voor onbepaalde duur

10. Transitievergoeding



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

1. Loopbaansparen

– Wat ?

WN spaart GELD  +  TIJD  =     RUST

Voorstel : de werknemer krijgt de gelegenheid adempauze te nemen tijdens 
zijn loopbaan.

voorbeeld

WN spaart bv. extra-legale vakantiedagen, of indien toegestaan door de 
sector, de eindejaarspremie op om deze op een later tijdstip op te nemen.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

2. Plus minus conto

– Wat ?

WERKEN   +                     RUSTEN

TIJDENS PIEKPERIODES + TIJDENS RUSTIGE PERIODES

reeds van toepassing in de automobielsector (atypische werktijden)

voorstel : uitbreiding naar andere sectoren 



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

3. Telewerk

– Wat ?

Huidige definitie = “wn die prestaties leveren i.k.v. een AOK met behulp van 
informatietechnologie op een plaats buiten de onderneming.  De plaats van 
tewerkstelling kan zich bevinden in de woning van wn of op elke anderee
plaats gekozen door wn.  Het telewerk moet op regelmatige basis 
plaatsvinden en mag dus niet incidenteel zijn”.

Voorstel : uitwerking van een wettelijke regeling voor occasioneel telewerk 
door sectoren.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

4. Vrijwillige overuren

– Wat ?

Presteren van overuren is strikt gereglementeerd.  Werknemer verdient 
inhaalrust en loon als hij overuren heeft gepresteerd.

Voorstel : een sectoraal kader waarin de WN zich kandidaat stelt om 
vrijwillige overuren te presteren zonder dat de werkgever dit kan opleggen.  
WN kan dan zijn inkomen vergroten en zijn arbeidsvolume in de tijd beter zelf 
beheren.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

5. verloven

– Wat ?

Momenteel verschillende redenen voor verlof

Voorstel : inventarisatie van verloven + nagaan waar uitbreiding mogelijk of 
wenselijk is 

(verloven = rouwverlof, thematische verloven, geboorteverlof, ….)



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

6. mobiliteitsbudget

– Wat ?

Mobiliteitsproblemen doen afnemen en alternatief voor bedrijfswagen

Voorstel : het systeem van de bedrijfswagen vervangen door een 
mobiliteitsbudget, waarbij WN zelf beslist over de invulling van dat budget, in 
functie van zijn persoonlijke mogelijkheden/wensen/behoeften.

Kan gebruikt worden voor verschillende transportmogelijkheden (voordelig 
sociaal en fiscaal statuut)



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

7. Arbeidscontracten zonder werkregeling

– Wat ?

Er zijn functies waarop de arbeidsduurwetgeving niet van toepassing is zoals 
vertrouwenspersoon en leidinggevende functies

Voorstel : sectoren laten definiëren welke functies.  Wat telt, is het resultaat 
en niet wanneer prestaties worden geleverd.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

8. Autonome werknemer

– Wat ?

Betere omkadering voor medewerkers die voor verschillende werkgevers 
werken + strijd tegen schijnzelfstandigen

Voorstel : nieuw wettelijk kader : statuut autonome werknemer

Geniet dezelfde sociale bescherming als een werknemer (vakantie, ziekte, 
pensioen) maar uitgangspunt contract verschilt : loon versus opgeleverd 
resultaat.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

9. Interimarbeid voor onbepaalde duur

– Wat ?

Momenteel enkel mogelijk voor bepaalde duur of welbepaald werk.

Voorstel : mogelijkheid om uitzendkrachten voor onbepaalde duur aan te 
werven. 

Voordeel WG : de werkgever kan arbeidskrachten flexibel blijven inzetten

Voordeel WN : financiële zekerheid via een uitzendcontract van onbepaalde 
duur.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk

10. Transitievergoeding

– Wat ?

Ontslagen werknemers terug aan het werk.

Voorstel : werkgevers aanmoedigen om ontslagen WN aan een nieuwe baan 
te helpen.

Verbrekingsvergoeding = transitievergoeding met een gunstig sociaal en 
fiscaalregime voor oude werkgever, nieuwe werkgever en werknemer.



MODERNISERING

ARBEIDSRECHT



Glijdende werktijden

• Huidige situatie

– Glijdende werktijden zijn in principe onwettelijk.  
Arbeidswet vereist vaste begin- en einduur van 
arbeidsdag en rustpauzes.

– Gedoogbeleid door inspectie op voorwaarde dat de 
nodige waarborgen gegeven worden 



Glijdende werktijden

• Wetsontwerp :

– Invoering van glijdend uurrooster mogelijk bij CAO of 
door AR, gekoppeld aan een betrouwbaar 
tijdsregistratiesysteem

– Werknemer bepaalt zelf het begin en het einde van zijn 
werkdag en de duur van zijn rustpauzes.



Glijdende werktijden

• Verplichte vermeldingen in CAO of AR :
– De gemiddelde wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur + referteperiode (3 

maanden, tenzij anders bepaald, max. 1 jaar)

– Uren verplichte aanwezigheid (stamtijd)

– Uren variabele periodes (glijtijd)

– Het aantal uren dat kan worden gepresteerd onder of boven de grens van 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (max. 9 uur per dag – max. 45 uur 
per week)

Verplichte opname in AR, samen met de spelregels van 
recuperatie tijdens referteperiode en de sancties.



Glijdende werktijden

• Tijdsregistratiesysteem :

– Identiteit van werknemer

– Het precieze begin- en einduur van zijn prestaties, 
alsook zijn rustpauzes.

– Gegevens bewaren gedurende 5 jaar

– Werknemer kan kennis nemen van het precieze aantal 
uren tewerkstelling binnen de referteperiode (meer of 
min prestaties)

De gegevens moeten raadpleegbaar zijn voor werknemer 
en bevoegde inspectiediensten.



Glijdende werktijden

• Verloning werknemer :

– Algemene regel : berekening en betaling van het loon op 
basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

– Niet naleving van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
op einde referteperiode :

• Meer uren : verlies inhaalrusturen, behalve indien teveel 
gepresteerde uren verricht zijn op vraag van WG (= 
overuren)

• Min uren : werkgever kan teveel betaald loon afhouden op 
latere loonbetaling.



Glijdende werktijden

• Verloning werknemer :

Uitzondering :

referteperiode wordt met drie maanden verlengd in geval 
van een situatie van overmacht bij werknemer



Deeltijdse arbeid

• Afsluiten van deeltijdse AO

– Individueel

– schriftelijk

– Uiterlijk bij aanvang uitvoering AO

– Vermelding : wekelijkse arbeidsduur en uurrooster

Een afschrift van de deeltijdse AO of bijlage bewaren op de 
plaats waar het AR kan worden geraadpleegd. (ondertekend 
door beide partijen)

Bewaring kan ofwel in papieren vorm, ofwel in elektronische 
vorm



Deeltijdse arbeid

• Arbeidsreglement

Ontwerp heft de verplichting op om alle mogelijke deeltijdse 
arbeidsregelingen en uurroosters op te nemen in het AR. 
(zowel vaste als variabele uurroosters)

- Vaste uurrooster: vastgelegd in AO

- Variabel uurrooster: algemeen tijdskader opnemen in AR



Deeltijdse arbeid

• Arbeidsreglement
– Algemeen tijdskader opnemen in AR :

• Het tijdstip waarop de werkdag ten vroegste zal aanvangen en uiterlijk 
zal eindigen;

• De dagen van de week waarop prestaties kunnen worden voorzien;

• De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;

• De minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur (bij contracten met 
een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur);

• De manier waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemer 
in kennis wordt gesteld van zijn uurroosters.

Deeltijdse contracten worden binnen dit kader overeengekomen.



Deeltijdse arbeid

• Arbeidsreglement
– Algemeen tijdskader opnemen in AR :

• De manier waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemer 
in kennis wordt gesteld van zijn uurroosters:

– Schriftelijk bericht (mondeling uurroosters ter kennis brengen is 
niet mogelijk)

– Gedateerd door werkgever

– Minstens 1 werkdag vooraf ter kennis worden gebracht

– Bericht in papieren of elektronische vorm (op een betrouwbare, 
geschikte en toegankelijke wijze ter kennis gebracht)

Bewaring van dit bericht gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag 
waarop het uurrooster ophoudt van kracht te zijn. (bij AR)



Deeltijdse arbeid

• Toezicht op de afwijkingen op het normale 
deeltijds uurrooster 
– Ofwel document waarop alle afwijkingen op de deeltijdse uurroosters 

worden bijgehouden (afwijkingsregister)

– Ofwel via betrouwbaar tijdsregistratiesysteem :

• Identiteit van de WN;

• Het precieze begin- en einduur van de prestaties, alsook de rustpauzes 
registreert;

• De periode waarop de geregistreerde gegevens betrekking hebben;

• Bewaring gedurende vijf jaar van de gegevens en mogelijkheid tot 
consultatie voor de deeltijdse WN en de bevoegde inspectiediensten

• Mogelijkheid voor de vakbondsafvaardiging om het 
tijdsregistratiesysteem en de gegevens in te zien.



LOON



RSZ – 1ste kwartaal 2016

Vanaf 1st KW 2016

Baanvergoeding niet-
sedentaire WN

17 €/dag
- 7 € /dag maaltijd
- 10 €/dag overige kosten

Aankoop werkkledij 1,65 €/dag

Onderhoud werkkledij 1,65 €/dag

Onderhoud eigen kledij 0,83 €/dag



RSZ instructies 1ste KW 2016

• Cumul maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant

– Principe : GEEN cumul mogelijk

– Onderscheid tussen maaltijden aan/boven kostprijs en 
maaltijden beneden kostprijs

– Standpunt RSZ ivm kostprijs : indien de WG er voor 
zorgt dat de prijs dat hij aanrekent in het 
bedrijfsrestaurant niet lager is dan de werkgevers-
tussenkomst in de maaltijdcheques die HIJ toekent, dan 
is er geen sprake van een cumulprobleem.



Heeft uw horecadossier dringend bijkomende mensen nodig?

www.instajobs.be
Nicholas De Smet
0474/71 79 74

nicholas@instajobs.be

http://www.instajobs.be/


VRAGEN ?


