
JURIDISCHE ACTUA 2018-03



INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Zomerakkoord

• Zachte landingsbanen
• het verenigingswerk : onbelast bijklussen
• Startersjobbers

– Varia :
• Wijziging wetgeving jaarlijkse vakantie
• Tijdskrediet/thematisch verlof
• Wet WWW : deeltijdse arbeid
• Verstrenging werkloosheidssancties bij werkverlating

– Tip van de maand



INHOUD 

• PRISMA : aanmaak uurroosters

• Sector nieuws :
– PC 118.03
– PC 144
– PC 145
– PC 302



Zachte landingsbanen



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
(KB van 09/01/2018 – BS 25/01/2018 )
– In werking : vanaf 01/01/2018

– Voor wie : 
• Voor alle private werkgevers en hun oudere werknemers 

vanaf 58 jaar.

– Doel :
• Oudere werknemers stimuleren om langer aan het werk te 

kunnen blijven

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Begrip “zachte landingsbaan” 

• Toekennen van een compenserende vergoeding aan de 
oudere werknemer die loonverlies lijdt als gevolg van een 
maatregel tot verlichting van de werklast.

– Vergoeding vrij van sociale zekerheidsbijdragen mits 
cumulatief voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

– Let op : GEEN landingsbaan (vermindering prestaties 
1/5de of 1/2de )

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Geen verplichting : deze maatregel creëert geen 

enkele verplichting voor werkgevers of sectoren 

• Akkoord WG vereist indien oudere werknemer 
werklastverlichting wenst.

• De WG is niet verplicht om een compenserende vergoeding 
te geven.  

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

1. Ingevoerd door CAO of arbeidsreglement
• CAO gesloten op niveau van de sector en bij KB algemeen 

verbindend verklaard.  De vergoeding wordt betaald door 
de werkgever of door het Fonds voor Bestaanszekerheid

• Bij gebrek aan dergelijke sector-CAO, mag de onderneming 
zelf een CAO afsluiten of invoeren door een wijziging van 
het arbeidsreglement. (collectieve regeling)

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

2. In het kader van CAO 104
• Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van 

CAO 104 (werkgelegenheidsplan) vallen, moet de 
ondernemings-CAO of de wijziging van het AR verwijzen 
naar CAO 104

– CAO 104 : ondernemingen met meer dan 20 WNs in 
VTE op de eerste werkdag van het kalenderjaar van 
de opstelling van het werkgelegenheidsplan.

• Voor de kleine ondernemingen die niet onder CAO 104 
vallen, is deze voorwaarde niet van toepassing.

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

3. Maatregelen vastleggen
• CAO of AR moet uitdrukkelijk bepalen welke 

maatregelen in aanmerking kunnen komen voor de 
toekenning van de vergoeding zachte landingsbanen:

– Omschakelen van ploegen- en nachtarbeid naar een 
gewoon dagregime;

– Daling van een voltijdse naar een 4/5de

tewerkstelling voor WNs die minstens 60 jaar zijn;
– Uitoefenen van een minder zware job;
– Overgang van een onderbroken naar een 

ononderbroken uurrooster;
– …….

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

3. Maatregelen vastleggen
• Deze maatregelen moeten tegelijkertijd leiden tot :

– Een vermindering van het inkomen van de 
werknemer;

EN

– Behoud van een betrekking met minstens een 
effectieve 4/5e tewerkstellingsbreuk.

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

4. leeftijdsvoorwaarde
• Algemeen : 58 jaar 

• Let op : bij omschakeling van voltijds naar een 4/5de

tewerkstelling moet de werknemer minimaal 60 jaar oud 
zijn

Als de WN jonger is dan 58 jaar (of 60 jaar), is de compenserende 
vergoeding die de werkgever betaalt gewoon onderworpen aan 
sociale zekerheidsbijdragen

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

5. Beperkt bedrag
• Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan 

het loonverlies (bruto) dat de werknemer lijdt als 
gevolg van de genomen maatregel

• De vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het 
nettoloon van de werknemer hoger zal liggen dan voor 
de genomen maatregel

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Voorwaarden :

6. Indexatie vergoeding
• Indexatie vergoeding volgens het algemeen geldende 

indexeringsmechanisme dat van toepassing is in de 
onderneming

• Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond op de hogere 
euro

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Opbouw sociale rechten :

• Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan is de 
compenserende vergoeding vrij van sociale 
zekerheidsbijdragen.

• De vergoeding wordt dus niet aanzien als loon en geeft 
bijgevolg geen aanleiding tot het opbouwen van sociale 
zekerheidsrechten.

Vergoeding voor oudere WNs



• Zachte landingsbanen voor oudere WNs
– Belastingen :

• De vergoeding wordt beschouwd als loon. 

• De vergoeding is onderworpen aan de normale 
bedrijfsvoorheffing en telt mee voor de eindbelasting bij 
de werknemer.

• De werkgever zal de betaalde bedragen als 
beroepskosten kunnen aftrekken. 

Vergoeding voor oudere WNs



Wordt verwacht

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Drie beoogde activiteiten :

• Activiteiten in het kader van verenigingswerk

• Activiteiten burger2burger

• Deeleconomie : via een erkend platform

Limitatieve lijst activiteiten

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Wanneer bijklussen : de bijkomende activiteit situeert 

zich louter in de vrije tijd van de betrokkene

– Wie komt in aanmerking :
• Actieve bevolking : WN / zelfstandige / ambtenaar

– WN minstens 4/5 tewerkstelling (cfr. Flexi-jobs)

• Gepensioneerden : de betaalde vergoeding wordt in 
aanmerking genomen voor de grens toegelaten arbeid.

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Vergoedingen : 

• Worden niet beschouwd als bezoldiging of 
beroepsinkomsten

• Maandelijkse grens : maximum 500 euro (verenigingswerk 
en burger2burger)

• Jaarlijkse grens : maximum 6000 euro (verenigingswerk, 
burger2burger en deeleconomie)

VRIJ van RSZ en BV !

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Vergoedingen : 

• Controle bedragen
– Kan gebeuren door zowel de organisatie als door de 

verenigingswerker

– Elektronische applicatieaangifte (zie verder)

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Vergoedingen : 

• Wat bij overschrijding ?
– Verenigingswerk : organisatie wordt als WG 

beschouwd. Regularisatie achterstallige sociale 
bijdragen, minimumloon, …

» Uitzondering : geen sanctie indien de organisatie de 
verplichte aangifte (zie verder) tijdig en correct heeft 
verricht en hierbij geen anomalie gemeld kreeg.

– Burger2burger activiteit : de prestaties worden van 
rechtswege vermoed verricht te zijn onder het statuut 
van zelfstandige.  De vergoedingen worden getaxeerd 
als winsten en baten.

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuwe overeenkomst voor verenigingswerk :

• Af te sluiten voor het begin van de prestaties, anders wordt 
de activiteit niet als verenigingswerk beschouwd

• De overeenkomst heeft een maximale duurtijd van 1 jaar

• De overeenkomst kan onbeperkt verlengd worden

• De overeenkomst bevat een aantal verplichte gegevens

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuwe overeenkomst voor verenigingswerk :

• De overeenkomst bevat een aantal verplichte gegevens
– Identiteit van de verenigingswerker
– Betrokken organisatie die over een KBO-nummer beschikken
– Het voorwerp van de overeenkomst met een algemene 

omschrijving van de beoogde activiteiten
– Het bedrag van de vergoeding (per prestatie, per uur of per dag)
– De plaats en begin- en eindduur van het verenigingswerk 
– De afgesloten verzekeringen voor ongevallen en aansprakelijkheid
– De eventuele beëindigingsmodaliteiten, zoals door de partijen 

overeengekomen
– Info over welzijn op het werk en over mogelijke risico’s verbonden 

aan het verenigingswerk

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Cumul :

• Indien een persoon werkloos of een SWT’er wordt, kan hij 
zijn bijkomende activiteit blijven uitoefenen tot op het 
einde van de overeenkomst.  Hij zal wel vooraf het RVA-
kantoor schriftelijk moeten verwittigen.

• Iemand die arbeidsongeschikt wordt, zal ook tot het einde 
van het contract kunnen blijven bijklussen op voorwaarde 
dat de adviserende geneesheer van de mutualiteit van 
mening is dat de activiteit verenigbaar is met de 
gezondheid van de betrokkene.

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Verbod :

• Een persoon kan binnen dezelfde organisatie geen vrijwilligerswerk 
(met onkostenvergoeding) cumuleren met verenigingswerk

• Het is ook verboden om een werknemer door een 
verenigingswerker in de organisatie te vervangen.

• Als er een einde aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer 
wordt gemaakt, is het niet de bedoeling dat de betrokkene 
onmiddellijk als verenigingswerker bij dezelfde organisatie 
herbegint.  Er moet minstens een termijn van 1 jaar tussen zitten, 
behalve voor gepensioneerden.  De termijn van 1 jaar geldt ook 
indien de betrokkene voordien als zelfstandige (in het kader van 
een aannemingsovereenkomst) actief was in de organisatie.

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuwe RSZ-aangifte :

• Wie doet de aangifte
– Verenigingswerk : de organisatie zelf
– Burger2burger : de presteerder zelf 

• Wanneer 
– Uiterlijk bij aanvang van de prestatie.  Wijzigingen of 

annulaties zijn mogelijk

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuwe RSZ-aangifte :

• Welke gegevens :
– KBO-nummer van de organisatie (alleen voor 

verenigingswerk);
– INSZ-nummer van de verenigingswerker.  Voor een 

burger2burger activiteit moet de presteerder zowel zijn eigen 
INSZ-nummer aangeven als die van de begunstigde;

– Aanvangs- en einddatum van de prestaties.  De presteerder 
moet de datum van elke prestatie aangeven;

– Aard van de prestatie;
– Bedrag van de ontvangen vergoeding voor elke prestatie.

Wordt verwacht



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuwe RSZ-aangifte :

• Na ontvangst van de aangifte deelt de RSZ aan de 
organisatie of de presteerder een code mee.

• Via de elektronische applicatie zal de organisatie of de 
presteerder een attest kunnen afdrukken alsook de 
aangegeven gegevens controleren.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Doel :

• Tewerkstellingsgraad van de jongeren verhogen 

– Hoe :
• Tijdelijke verlaging van het brutominimumloon : loonkost 

verlagen voor de werkgever.
• Forfaitaire netto-toeslag voor de jongere : geen verlies van 

nettoloon voor de jongere

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Werkgever  
– Voor alle werkgevers uit de privé-sector

• De maatregel is enkel van toepassing voor nieuwe 
werknemers die normaal gezien ofwel het sectoraal 
minimumloon ofwel het GGMMI zouden ontvangen.

Belangrijk gevolg : als de werkgever méér betaalt dan het 
minimumloon vervalt het recht om het loon te verlagen en 
valt deze arbeidsovereenkomst NIET meer onder de regeling 
van startersjobs.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Werknemer 
– Enkel voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar
– Jongere ‘zonder werkervaring’ (zie verder)
– Arbeidscontract voor minstens halftijdse prestatie
– Enkel voor arbeidsovereenkomst afgesloten vanaf 

01/07/2018
– Jongere moet onmiddellijk voorafgaand aan de 

aanwerving ingeschreven zijn als werkzoekende bij 
VDAB, FOREM, ACTIRIS of Arbeidsamt.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Jongere ‘zonder werkervaring’
– Regel : de jongere kan al bepaalde prestaties hebben 

geleverd, en toch nog ‘zonder werkervaring’ zijn.

– Wat zijn prestaties :
» Alle door een werkgever betaalde periodes
» in de 6 vorige kwartalen
» Worden uitgesloten: deeltijdse werken/deeltijds 

leren, studentenovereenkomst, IBO, flexi-job en 
gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Jongere ‘zonder werkervaring’
– Kwartaal T is het kwartaal waarin de 

arbeidsovereenkomst start.
» Kwartaal T, T-1 en T-2 : tellen niet mee

» Kwartaal T-3 tot en met T-6 : tellen wel mee

De jongere heeft pas werkervaring als in de periode
T-3 tem T-6 gedurende minstens 2 kwartalen
minstens 4/5de prestaties zijn geleverd.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Jongere ‘zonder werkervaring’
– Voorbeeld : jongere ID 01/09/2018

Wordt verwacht

Kwartaal periode

KW T 3de KW 2018 Juli tem september 
2018

KW T-1 en KW T-2 1ste en 2de KW 2018 januari tem juni 2018

KW T-3 tem KW T-6 1ste , 2de , 3de en vierde 
KW 2017 

Het volledige 
kalenderjaar 2017



• Startersjobs voor jongeren
– Voorwaarden :

• Jongere ‘zonder werkervaring’

Wordt verwacht

Prestaties bij andere WG Werkervaring reden

Voltijds in 08/2018 Neen KW T : prestaties tellen niet mee

Voltijds in 04/2018 tem 
08/2018

Neen KW T tem KW T-2 : prestaties tellen niet mee

Voltijds van 08/2017 tem 
08/2018

Neen KW T tem KW T-2 : prestaties tellen niet mee
KW T-3 tem KW T-6 : slechts 5 maanden prestaties : 
te weinig om te spreken van werkervaring

Voltijds van 07/2017 tem 
08/2018

JA KW T tem KW T-2 : prestaties tellen niet mee
KW T-3 tem KW T-6 : 2 kwartalen voltijdse prestaties 
= werkervaring

50 % van 07/2017 tem 
08/2017

Neen KW T tem KW T-2 : prestaties tellen niet mee
KW T-3 tem KW T-6 : prestaties van minder dan 4/5de

tellen niet mee



• Startersjobs voor jongeren
– Administratieve verplichtingen :

• Dimona naleven : bij een dimona ID zal er onmiddellijk een 
bevestiging gegeven worden als de nieuwe WN voldoet aan 
de voorwaarden (zonder werkervaring)

• Verplichte vermelding in arbeidsovereenkomst :
– Het normaal toepasselijke minimumloon wordt 

verminderd in toepassing van deze bepaling;

– Elke maand waarin de vermindering wordt toegepast 
zal een forfaitaire netto-toeslag betaald worden.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Sanctie :

• Bij niet-naleven van de voorwaarden moet de werkgever 
het gewone minimumloon betalen (met RSZ en BV)

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Verminderingspercentage :

• Het verminderingspercentage is degressief, afhankelijk van de 
leeftijd van de jongere op het einde van de maand :

• Voltijds loon mag niet lager zijn dan
– 19 jaar met 6 mnd anc. : begrensd tot GMMI 1604,06 

euro
– 20 jaar met 12 mnd anc. : begrens tot GMMI 1622,48 

euro

Wordt verwacht

Leeftijd Verminderingspercentage

20 jaar - 6 %

19 jaar - 12 %

18 jaar - 18 %



• Startersjobs voor jongeren
– Verminderingspercentage :

• Voorbeeld : sectoraal minimumloon 1750,00 €

Wordt verwacht

Voorbeelden : vermindering en begrenzing

Leeftijd op einde maand 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar

Verminderingspercentage - 18% - 12% - 6%

Anc. bij de werkgever

< 6 maanden 1435,00 € 1540,00 € 1645,00 € 1750,00 €

≥ 6 mnd, maar < 12 mnd 1435,00 € 1604,06 € (1) 1645,00 € 1750,00 €

> 12 mnd 1435,00 € 1604,06 € (1) 1645,00 € 1750,00 €

(1) : begrenzing tot de grens 19 jaar met 6 mnd anc.



• Startersjobs voor jongeren
– Verminderingspercentage :

• Voorbeeld : brutoloon 1562,59 €

Wordt verwacht

Voorbeelden : vermindering en begrenzing

Leeftijd op einde maand 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar

Verminderingspercentage - 18% - 12% - 6%

Anc. bij de werkgever

< 6 maanden 1281,32 € 1375,08 € 1468,83 € 1562,59 €

≥ 6 mnd, maar < 12 mnd 1281,32 € 1604,06 € (1) 1604,06 € (1) 1604,06 € (1)

> 12 mnd 1281,32 € 1604,06 € (1) 1622,48 € (2) 1622,48 € (2)

(1) : begrenzing tot de grens 19 jaar met 6 mnd anc.
(2) : begrenzing tot de grens 20 jaar met 12 mnd anc.



• Startersjobs voor jongeren
– Forfaitaire toeslag of netto-toeslag voor WN :

• De WG die gebruik maakt van deze regeling is verplicht om 
aan de nieuwe werknemer bovenop het loon een forfaitaire 
toeslag te betalen voor elke maand waarin de werkgever 
het loon vermindert.

• Deze forfaitaire toeslag is vrij van sociale 
zekerheidsbijdragen en van bedrijfsvoorheffing.

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Forfaitaire toeslag of netto-toeslag voor WN :

• Bedrag van de forfaitaire toeslag :
– De leeftijd van de werknemer op het einde van de 

maand
– Het bedrag van het toepasselijke niet-verminderde 

minimumloon

• Een KB zal de bedragen van deze forfaits vastleggen

Wordt verwacht



• Startersjobs voor jongeren
– Fiscale compensatie voor de werkgever :

• De werkgever recupereert de betaalde forfaitaire toeslag 
via de bedrijfsvoorheffing 

vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

• Een KB zal de modaliteiten vastleggen.

Wordt verwacht



VARIA



Wijziging wetgeving 
jaarlijkse vakantie



Wijziging wetgeving 
jaarlijkse vakantie

• Gelijkstelling halve dagen arbeidsongeschiktheid 
voor de jaarlijkse vakantie

• Voorstel NAR
– Vanaf vakantiedienstjaar 2018 – vakantiejaar 2019

– Gelijkstelling onvolledige dagen arbeidsonderbreking  
(cfr. Arbeiders) met gewerkte dagen

– Idem voor beroepsziekten en arbeidsongevallen.



Wijziging wetgeving 
jaarlijkse vakantie

• Ziek tijdens het verlof : nadien nog recht op 
vakantie?

– Huidige regeling : 
• WN valt ziek tijdens een vakantieperiode : blijft vakantie

– Europees Hof van Justitie :
• WN valt ziek tijdens een vakantieperiode : de verloren 

vakantiedagen kan de WN op een later tijdstip opnemen



Tijdskrediet / Thematisch verlof –



Thematisch verlof –
ouderschapsverlof

• Wetsvoorstel ingediend om de bestaande opname 
vormen uit te breiden
– Opname à rato van 1/10de van een voltijds 

ouderschapsverlof

– Maximumperiode : 40 maanden

– Elke week een halve dag of elke twee weken 1 volledige 
dag

2018



Tijdskrediet

• Tijdskrediet 
– Tijdskrediet met motief

• Zorgkrediet
– Verzorgen kind tot 8 jaar
– Medische bijstand zwaar ziek gezins-
– of familielid
– Palliatief verlof

– Zorg gehandicapt kind (jonger dan 21 jaar)

– Zorg voor een zwaar ziek kind (jonger dan 18 jaar)
• Erkende opleiding

– Tijdskrediet landingsbanen

Vanaf april
2018



Tijdskrediet

• Zorgkrediet – motief/bewijs
– Zorg voor een gehandicapt kind < 21 jaar

• Werknemer bezorgt aan werkgever een attest dat de  
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66 % 
aantoont of de aandoening die leidt tot een erkenning van 
minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale 
schaal.

Uitgebreid met : 
• Voortaan ook integratie van kind (= pijler 2)
• Belasting op gezin (= pijler 3)
= alle kinderen met aandoening van minstens 9 punten in 3 
pijlers samen



Tijdskrediet

• RVA lanceert BreakatWork (break@work)
– Nieuwe toepassing (online toepassing)

– Overzicht van de reeds opgenomen maanden en dagen 
tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof

– Openstaand saldo (wat nog op te nemen)

– aanmelding via ID-card en pincode of éénmalige code 
aangemaakt via een mobiele applicatie.



Wet Werkbaar Wendbaar Werk



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

• Aanpassing verplichte vermeldingen in AO
• Geen verplichting om alle deeltijdse uurroosters 

op te nemen in AR
• Bekendmakingsformaliteiten 
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen
• Verhoging meer-urenkrediet variabel uurrooster



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

• Aanpassing verplichte vermeldingen in AO
– Deeltijdse arbeidsovereenkomst met een variabel

uurrooster : vermelding van overeengekomen deeltijdse 
arbeidsregeling en verwijzen naar AR

– Deeltijdse arbeidsovereenkomst met een vast
uurrooster : vermelding van overeengekomen deeltijdse 
arbeidsregeling en het uurrooster (moet niet meer 
opgenomen worden in AR)



Vereenvoudiging
deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt een tijdskader
• Geen verplichting om alle deeltijdse variabele 

uurroosters op te nemen in AR

Het tijdskader dient volgende elementen te bevatten:
o De dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen gepresteerd 

worden
o Het dagelijks tijdstip waarbinnen de prestaties kunnen gepresteerd 

worden
o De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
o de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur (bij contracten met 

een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur)
o De manier waarop en het moment dat de deeltijdse werknemer op de 

hoogte wordt gebracht van zijn uurrooster



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - wanneer ?

- Minstens 5 werkdagen vooraf

- mogelijke aanpassing op sectorniveau
naar minimaal 1 werkdag



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - hoe ?

- via een individueel en schriftelijk 
gedateerd bericht, communicatie kan op 
digitale wijze



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Variabel uurrooster - bewaring ?

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



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Bekendmakingsformaliteiten 

• Wat komt er bij? : 
– Mogelijkheid om de deeltijdse arbeidsovereenkomst op 

digitale wijze te bewaren.



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen

Regel : afwijkingen op het deeltijds vast uurrooster 
moeten worden bijgehouden :

- ofwel via een afwijkingsregister : document waarop 
alle afwijkingen op de deeltijdse vaste uurroosters worden 
bijgehouden

- ofwel via een systeem van tijdsopvolging



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen

- systeem van tijdsopvolging moet volgende elementen 
bevatten:

o Identiteit van de WN;

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

o De periode waarop de geregistreerde gegevens betrekking 
hebben;

o ../..



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …
• Modernisering van het toezicht op de afwijkingen

- systeem van tijdsopvolging moet volgende elementen 
bevatten:

../..
o Bewaring gedurende vijf jaar van de gegevens; 

o Mogelijkheid voor de vakbondsafvaardiging om het 
systeem van tijdsopvolging en de gegevens in te zien;

o De gegevens kunnen door de werknemer en de bevoegde 
ambtenaar (Toezicht Sociale Wetten) geraadpleegd 
worden.



Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt ….

Huidig aantal
3u / week
Max. 39u/kwartaal

Toekomstig aantal
3u 14 min/ week
Max. 168 uur/ jaar

• Verhoging krediet meer-uren 
• deeltijdse werknemers met variabele uurrooster

• deeltijdse werknemers met vaste uurrooster:
… blijft 12 uur/maand



Vereenvoudiging 
deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

aanpassing AR met variabele deeltijdse uurroosters aan de 
nieuwe regels :
• Tijdskader variabel uurrooster
• Vast uurrooster moet niet meer vermeld worden
• Bekendmaking variabel uurrooster : in AR wordt bepaald 

hoe de uurroosters worden meegedeeld aan de WNs



Vereenvoudiging 
deeltijdse arbeid

De Wet WWW brengt …

aanpassing AR met variabele deeltijdse uurroosters aan de 
nieuwe regels :
• Verplichting
• Periode van 6 maanden
• Concreet : inwerkingtreding wet 01/10/2017  - AR moet 

aangepast worden uiterlijk tegen 01/04/2018



Verstrenging 
werkloosheidssancties



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• In werking : vanaf 19/02/2018

• Principe 
– Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet 

de werknemer wegens omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Werkverlating
– Indien een werknemer zijn dienstbetrekking verlaat 

zonder wettige reden, kan hij tijdelijk uitgesloten
worden van het recht op uitkeringen (ten minste 4 
weken en ten hoogste 52 weken) :

• De werknemer zelf ontslag neemt;
• de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord wordt 

beëindigd;
• de werknemer onwettig afwezig is en indien men uit deze 

afwezigheid de bedoeling van de werknemer kan afleiden 
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In alle drie de gevallen heeft de werknemer geen zicht op ander werk



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Werkverlating
– Indien een werknemer zijn dienstbetrekking verlaat 

zonder wettige reden, kan hij uitgesloten worden van 
het recht op uitkeringen :

• De werkverlating gebeurde met opzet om uitkeringen aan 
te vragen.

• In dit geval zal de WN opnieuw arbeidsdagen in loondienst 
moeten bewijzen om weer toegelaten te worden tot de 
werkloosheid.



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Werkverlating
– Deze periode van 4 weken wordt opgetrokken tot 13 

weken.  Het hoeft daarbij niet om één bepaalde job van 
13 weken gaan; het is mogelijk om verschillende jobs 
van kortere duur uit te oefenen, die eventueel zelfs via 
uitzendarbeid gebeuren.

• Voorbeeld : WN verlaat het werk op 30/04/2018.  Tot 
30/06/2018 werkt de WN niet, noch vraagt hij uitkeringen 
aan voor deze periode.  Hij vervat voltijds het werk van 
02/07/2018 tem 10/08/2018 (= 6 weken).  Hij blijft 
inactief tot 31/08/2018.  Hij hervat vervolgens voltijds het 
werk bij een andere WG van 03/09/2018  tem 21/10/2018 
(= 7 weken). Hij vraagt uitkeringen aan vanaf 22/10/2018.



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Werkverlating
– OPGELET :

• Indien de werknemer zijn werk verlaat, voor een 
tewerkstelling bij een andere werkgever, dan bedraagt de 
periode 4 weken (carensperiode). 

– Na 3 weken wordt de WN ontslagen bij zijn nieuwe WG 
dan moet er nog 1 week gewacht worden om 
uitkeringen aan te vragen

– Na 5 weken wordt de WN ontslagen bij zijn nieuwe WG 
dan kan de WN onmiddellijk uitkeringen genieten op 
voorwaarde dat de WN kan bewezen dat hij zeker was 
van een nieuwe tewerkstelling vooraleer de huidige 
tewerkstelling te verlaten. 



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Werkverlating
– OPGELET :

• Carensperiode :
– Deze periode (4 weken) start vanaf de dag waarop de 

nieuwe tewerkstelling aanvangt.  

– Voorbeeld : WN verlaat het werk op 15/04/2018, 
omdat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft 
getekend met aanvangt 07/05/2018.  De carensperiode
loopt van 07/05 tem 03/06,

– De carensperiode is niet van toepassing indien de WN 
zijn nieuwe tewerkstelling verliest als gevolg van 
overmacht.



Verstrenging 
werkloosheidssancties

• Verstrenging foutieve verklaring m.b.t. 
gezinstoestand
– Men kan tijdelijk uitgesloten worden gedurende een 

periode van ten minste 4 weken en ten hoogste 26 
weken indien men :

• Onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt
• Laattijdig verklaringen aflegt

– Indien de verklaring betrekking heeft op de 
gezinstoestand (bijv. al dan niet samenwonend), dan 
wordt de minimumperiode opgetrokken van 4 weken 
naar 8 weken



Tip van de maand

• Ontslag werknemer
– 5 valkuilen :

• Ontslag is niet of onvoldoende gemotiveerd : opmaak 
dossier reden ontslag

• De opzegging gebeurt niet volgens de juiste spelregels : 
aangetekend / opzeggingstermijn

• WN is beschermd : ontslagbescherming
• Een dringend reden blijkt er geen te zijn
• Outplacementverplichting wordt niet nageleefd : 

– Opzeggingstermijn van minstens 30 weken
– CAO 82



PRISMA



Aanmaak uurroosters

• Aanmaak nieuw uurrooster
– Uniforme werkwijze bij aanmaak nieuw uurrooster

• Omschrijving : telkens totaal aantal uren per week + 
vermelding aantal uren per dag (week start op een 
maandag)

• Voorbeeld : 
– WN werkt voltijds (38u/week) telkens maandag tem 

vrijdag.
– Aanmaak uurrooster : 38 u: 7,6/7,6/7,6/7,6/7,6/0/0

– WN werkt voltijds (38u/week) op maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag

– Aanmaak uurrooster : 38u/week : 8/0/8/8/8/6/0



SECTOR 
NIEUWS



PC 118.03

• KB 14/01/2018 – BS 24/01/2018
– Arbeid op zondag / feestdagen voor jeugdige 

werknemers
• In de kleine (banket)bakkerijen is het voortaan mogelijk 

om jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar), één zondag 
op twee te werk te stellen zonder voorafgaande 
meldingsplicht.  

• De jeugdige werknemers mogen bovendien meer dan één 
zondag op twee tewerkgesteld worden mits voorafgaande 
toelating van het Toezicht Sociale Wetten.



PC 144 

• Seizoen- en gelegenheidsarbeiders

– Wijziging bedrag forfaitaire premie vanaf 
01/01/2018 :

• Referte periode : 01/01/2018 tel 31/12/2018 van 
hetzelfde kalenderjaar

• Minstens 25 dagen aangegeven op de landbouwkaart : 
recht op 5,20 euro

• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van 
de maand waarin de 25 dagen bereikt zijn.



PC 145 

• Seizoen- en gelegenheidsarbeiders

– Wijziging bedrag forfaitaire premie vanaf 
01/01/2018 :

• Referte periode : 01/01 tel 31/12 van hetzelfde 
kalenderjaar

• Minstens 50 dagen aangegeven op de kaart seizoenarbeid : 
recht op 10,38 euro

• De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van 
de maand waarin de 50 dagen bereikt zijn.



PC 302

• Wet van 15/01/2018 – B.S. 05/02/2018
– Bruto/netto overuren – voltijdse tewerkstelling

* Per periode van 4 maanden mogen slechts 143 overuren uitbetaald 
worden

Sinds 01/12/2015

Ondernemingen met een 
geregistreerde kassa

360 overuren per 
kalenderjaar

Ondernemingen zonder een 
geregistreerde kassa

300 overuren per 
kalenderjaar



PC 302

• Wet van 15/01/2018 – B.S. 05/02/2018
– Vanaf 15/02/2018 : verhoging vrijwillige overuren

Wijzigt naar100 vrijwillige 
overuren per 
kalenderjaar

360 vrijwillige overuren per 
kalenderjaar : 
- enkel indien de WG de 

witte kassa correct 
gebruikt

- Geen toeslag 
verschuldigd. (uitbetaling 
aan 100 %)

- Vrij van RSZ en BV



PC 302

• Overzicht    

WG met geregistreerde kassa (witte 
kassa)

WG zonder geregistreerde kassa

360 goedkope overuren (bruto/netto 
overuren) :
- wegens buitengewone vermeerdering 

van het werk
OF
- Onvoorziene noodzakelijkheid
OF
- Vrijwillige overuren (zonder 

motivatie)

300 goedkope overuren (bruto/netto 
overuren) :
- wegens buitengewone vermeerdering 

van het werk
OF
- Onvoorziene noodzakelijkheid



VRAGEN ?
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