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INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Relancewet
– Wijziging pensioenwetgeving
– Varia :

• Alternatieve verloning : voorstel tot aanpassing bedragen
• Belangrijke wijzigingen progressieve werkhervatting
• Doelgroepvermindering : Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Herinvoering wachttijd bij economische WLH
• pensioensparen

– Tip van de maand



INHOUD 

• PRISMA :
– Feestdagen
– Arbeidsintensieve dossiers

• Sector nieuws :
– Wijziging benaming vakantiefonds PC 125 / PC 130 / PC 

136
– PC 111
– PC 124
– PC 209



Relancewet



• Wet van 26/03/2018 – BS 30/03/2018
• Overzicht maatregelen

Relancewet

In voege vanaf

Uitbreiding vrijstelling van doorstorting BV voor 
ploegenarbeid

01/01/2018

Projecten preventie burn-out 01/01/2018

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale 
communicatiemiddelen

09/04/2018

Uitzendarbeid wordt toegelaten in alle privé-
sectoren

09/04/2018

Wijziging opzeggingstermijnen eerste 6 maanden 01/05/2018

Starterjobs voor jongeren 01/07/2018



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Toepassingsgebied werkgever 

• Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing is van 
toepassing op werkgevers van ondernemingen :

– Waar ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht;

– Die een ploegenpremie betalen of toekennen;

– En die schuldenaar zijn van bedrijfsvoorheffing.

Relancewet



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Toepassingsgebied werknemer

• Tewerkgesteld in de profit sector

EN

• Die bovendien minstens één derde van hun arbeidstijd in 
ploegen of ‘s nachts werken tijdens de maand waarvoor het 
voordeel wordt aangevraagd

Relancewet



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Definitie ploegenarbeid :

• in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers;

• die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;

• die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een 
onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen én zonder 
dat de overlapping meer dan 1/4de van hun dagtaak 
bedraagt;

• een ploegenpremie ontvangen.

Relancewet



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Uitbreiding definitie ploegenarbeid

• in één of meerdere ploegen van minstens twee 
werknemers;

• die hetzelfde werk of complementair werk doen zowel 
qua inhoud als qua omvang;

• werken in onroerende staat (BTW wetgeving);
• Een ploegenpremie ontvangen of een brutoloon van 

minstens 13,75 € per uur (jaarlijks geïndexeerd);
• Op locatie.

Relancewet
NIEUW



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Uitbreiding definitie ploegenarbeid

• Werken in onroerende staat wordt onder andere 
bedoeld :

– Alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het 
verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, 
het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel 
of ten delen, van een uit zijn aard onroerend goed

– Elke handeling die er in bestaat een roerend goed te 
leveren en het meteen op een zodanige wijze aan te 
brengen aan een onroerend goed dat het onroerend 
wordt uit zijn aard.

Relancewet
NIEUW



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Uitbreiding definitie ploegenarbeid

• Werk in onroerende staat : deze activiteiten zijn 
ruimer dan PC 124, kan ook van toepassing zijn in 
PC 149.01, PC 111, …

• De regeling is niet beperkt tot arbeiders, ook voor 
bedienden en uitzendkrachten

Relancewet
NIEUW



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Uitbreiding definitie ploegenarbeid

• 1/3de norm : de antimisbruikbepaling blijft van 
toepassing.

• Hoogte vrijstelling :

Relancewet

Vanaf jaar vrijstellingspercentage

Vanaf 01/01/2018 3 % van het totaal van de belastbare bezoldigingen 
van al de betrokken werknemers samen

Vanaf 01/01/2019 6 % van het totaal van de belastbare bezoldigingen 
van al de betrokken werknemers samen

Vanaf 01/01/2020 18 % van het totaal van de belastbare bezoldigingen 
van al de betrokken werknemers samen

NIEUW



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Ovedraagbaarheid op groepsniveau

• De niet benutte vermindering van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing overdragen naar het niveau van de 
groep van werknemers die in aanmerking komen voor de 
vrijstelling in het kader van ploegen- en nachtarbeid.

Relancewet
NIEUW



• Uitbreiding vrijstelling doorstorting BV 
ploegenarbeid
– Ovedraagbaarheid op groepsniveau

Relancewet
NIEUW

WN 1 WN 2 WN 3 WN 4

Belastbaar loon 100 100 100 100

Bedrijfsvoorheffing 25 25 25 15

Vrijstelling doorstorting BV (22,8 %) 22,8 22,8 22,8 22,8

Situatie vóór 01/01/2018 2,2 2,2 2,2 0

Niet benutte vrijstelling : bedraagt 7,8 euro (22,8 – 15)
Onderneming stort 6,6 euro bedrijfsvoorheffing door

Situatie vanaf 01/01/2018 2,2 2,2 2,2 0

Vrijstelling die onbenut bleef, bekijken op groepsniveau : 7,8 euro 
Van dit bedrag nl.7,8 euro mag de onderneming het bedrag dat moet doorgestort 
worden nl. 6,6 euro in mindering brengen: 7,8 – 6,6 = 1,2 euro (onbenut)
Onderneming moet geen bedrijfsvoorheffing meer doorstorten.



• Voorkomen burn-out
– Projecten preventie burn-out :

• Doel : in toom houden van de psychosociale risico’s binnen 
de onderneming

– collectief niveau
– De projecten hebben betrekking op opleiding, 

informeren, ontwikkelen van tools, het uitwerken van 
sensibiliseringsacties, ...

– Sociale partners wijzen toe op niveau PC of 
onderneming (KB volgt)

– Afspraken rond de-connecteren buiten arbeidstijd

Relancewet



• Uitzendarbeid
– uitzendarbeid wordt toegelaten in alle privésectoren : 

verbod wordt opgeheven

• Binnenscheepvaart (PC 139)
en
• Verhuissector (PC 140.05)

Relancewet



• Wijziging opzeggingstermijnen 
– nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes 

maanden van tewerkstelling
– Van toepassing op alle contracten

– Bepalen anciënniteit : de opzeggingstermijn wordt 
bepaald in functie van de anciënniteit verworven op de 
dag voordat de opzeg ingaat.

Anciënniteit Huidig Vanaf 01/05/2018

< 3 maanden 2 weken 1 week

Tussen 3 en < 4 maanden 4 weken 3 weken

Tussen 4 en < 5 maanden 4 weken 4 weken

Tussen 5 en < 6 maanden 4 weken 5 weken

Relancewet



• Wijziging opzeggingstermijnen 
– Wanneer de aangetekende opzegbrief verstuurd wordt 

vanaf vrijdag 27/04/2018, zijn de nieuwe 
opzeggingstermijnen van toepassing.

– In geval van een verbreking van het contract, gelden de 
huidige opzeggingstermijnen t.e.m. 30/04/2018. M.a.w. 
wanneer de AO verbroken wordt op 01/05/2018 of later, 
gelden de nieuwe opzeggingstermijnen.

– Aanpassing arbeidsreglement

Relancewet



Pensioen



• Wet van 05/12/2017 – BS 29/12/2017
– Wijziging pensioenwetgeving :

• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen

• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen

• Vanaf 2019 kunnen SWT’ers met vervroegd pensioen

• De eenvormige afkoop van studiejaren

Pensioen



• Basis

– P = bedrag pensioen
– L = loon
– (c) = herwaardering coëfficiënt
– 1/45 = loopbaanjaren
– Z = percentage afhankelijk van de gezinssituatie

(75 % gezinshoofd of 60 % alleenstaanden)

Pensioen

P = L(c) x 1/45 x Z



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– Eenheid van loopbaan vandaag

– Volledige loopbaan :
• X = aantal dagen uit de loopbaan die in aanmerking komen 

voor de berekening van het pensioen
• Y = het aantal jaren dat nodig is voor een volledige 

loopbaan

Pensioen

Loopbaan =  X / Y



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen

– Volle loopbaan : 
• Maximaal 45 volledige loopbaanjaren

• Vanaf 01/01/2015 worden de loopbaanjaren uitgedrukt in 
dagen = 14.040 VTE (312 dagen x 45 jaar)

• Resultaat van de loopbaanbreuk : niet hoger zijn dan één.

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– Vanaf 2019 : opheffing van het beginsel van de 

eenheid van loopbaan voor de ‘daadwerkelijke
arbeidsperiode’ gepresteerd na de 14.040ste dag.

– Daadwerkelijke arbeidsperioden zijn de perioden :
• Van normale werkelijke arbeid
• Van aangepaste arbeid of van andere arbeid met 

loonverlies (vb. arbeidsongeschiktheid, progressieve TW)
• Waarop geen arbeid werd verricht maar waarvoor de WN 

recht had op een loon waarop de gewone pensioen-
bijdragen werden ingehouden (vb. feestdagen, klein verlet, 
arbeidsduurvermindering, …)

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen

Pensioen

Ingang pensioen 
voor 01/01/2015

Ingang pensioen 
Vanaf 01/01/2015

Ingang pensioen 
vanaf 01/01/2019

- max. 45 loopbaanjaren 
(meest voordelige)

- max. 14.040 VTE (meest 
voordelige)

Tot 14.040 VTE : effectief 
gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen

- Effectief gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen

- Effectief gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen

> 14.040 VT : enkel 
effectief gepresteerde 
dagen

- Jaar van pensioen telt 
niet mee

- Jaar van pensioen telt 
mee

- Jaar van pensioen telt 
mee



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– Voorbeeld :
Werknemer werkt 46 jaar in de privé-sector.  Hij werkt 42 
jaar (312 VTE) voltijds en 4 jaar halftijds (156 VTE)
Situatie voor 01/01/2015

• 46 jaar gewerkt
• beperking van eenheid van loopbaan speelt hier een 

rol : maximum 45 jaar opent recht op pensioen
– De  meest voordelige jaren komen in aanmerking 

voor zijn pensioen. 
– verlies van 1 jaar. (het jaar met het laagste loon)

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– Voorbeeld :
Werknemer werkt 46 jaar in de privé-sector.  Hij werkt 42 
jaar (312 VTE) voltijds en 4 jaar halftijds (156 VTE)
Situatie vanaf 01/01/2015

• 46 jaar gewerkt
• beperking van eenheid van loopbaan speelt geen rol :

– berekening : (312 x 42 jaar ) + (156 x 4 jaar) = 
13.728 VTE (max. 14.040 VTE)

– alle gewerkte en gelijkgestelde dagen tellen mee 
voor de pensioenberekening

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– voorbeeld :
Werknemer werkt 46 jaar in de privé-sector.  Hij werkt 46 
jaar (312 VTE) voltijds en gaat in 2019 op pensioen.
Situatie vanaf 01/01/2019

• 46 jaar gewerkt
• aangezien de WN op de dagen na de 14.040ste dag 

‘daadwerkelijke arbeidsprestaties’ levert, tellen die 
dagen ook mee voor de pensioenberekening. 

• het pensioen zal berekend worden op 14.352 VTE (46 
x 312).

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– opheffing van het beginsel van de eenheid van loopbaan 

telt niet voor gelijkgestelde periodes na 45 jaar 
loopbaan.

– Concreet betekent dit dat enkel werkelijke arbeid zal 
leiden tot een hoger pensioen.

– Dit kan een nadelig effect hebben voor werknemers die 
na een lange loopbaan van 45 jaar werkloos of in SWT 
gaan.

Pensioen



• Langer dan 45 jaar werken verhoogt het pensioen
– Voorbeeld : WN heeft op zijn 62ste al 45 volle 

loopbaanjaren. Nadien gaat hij gedurende 3 jaar, tot zijn 
65ste, in SWT.

Pensioen

Situatie voor 01/01/2019 Situatie vanaf 01/01/2019

WN verliest de drie minst 
voordelige jaren.  
SWT na de leeftijd van 60 jaar 
wordt gelijkgesteld aan het laatste 
verdiende loon.

Vanaf 2019 verliest hij echter de 
drie jaren in SWT.



• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen
– Voor de berekening van het pensioen worden bepaalde 

inactiviteitsperioden zonder loon wel gelijkgesteld met 
een periode van tewerkstelling; vb. ziektedagen, 
zwangerschapsverlof, …

– Twee soorten fictief loon :
• Op basis van het ‘normaal fictief loon’ : het laatst 

verdiende loon van de werknemer

• Op basis van het ‘beperkt fictief loon’ of minimum-
jaarrecht :  het referentieloon voor 2018 bedraagt 
24.247,05 euro.

Pensioen



• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen
– SWT vóór 2012 : op basis van het ‘normaal fictief loon’ 

(laatst verdiende loon van de werknemer).

– SWT vanaf 2012 : op basis van het minimumjaarrecht, 
maar veel uitzonderingen.

• Uitzonderingen (op basis van het ‘normaal fictief loon’) :
– Voor WNs die op 28/11/2011 al in SWT zaten;
– Voor WNs die vóór 28/11/2011 werden ontslagen om 

onder het SWT te vallen;
– Voor SWT’ers in een bedrijf in moeilijkheden of 

herstructurering;
– … 

Pensioen



• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen
– SWT vanaf 2012 : op basis van het minimumjaarrecht, 

maar veel uitzonderingen.
• Uitzonderingen (op basis van het ‘normaal fictief loon’) :

– …
– Voor SWT’ers in het stelsel van de mindervalide 

werknemers;
– Voor personen die in SWT gaan in toepassing van :

» Zwaar beroep : 33 of 35 jaar loopbaan, 20 jaar 
nachtarbeid, 5 of 7 jaar zwaar beroep of 
arbeidsongeschikte bouwvakker

» Zeer lange loopbaan van minstens 40 jaar ;
– Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de 

SWT’er 59 jaar wordt.

Pensioen



• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen
– SWT vanaf 2017, pensioen vanaf 2019 : op basis van 

het minimumjaarrecht
• Uitzondering (op basis van het ‘normaal fictief loon’) :

– Voor WNs die vóór 01/01/2017 al in SWT zaten;
– Voor WNs die vóór 20/10/2016 werden ontslagen om 

onder het SWT te vallen;
– Voor SWT’ers in een bedrijf in moeilijkheden of 

herstructurering; 
– Voor SWT’ers in het stelsel van de mindervalide 

werknemers;
– Voor personen die in SWT gaan in toepassing van :

» zwaar beroep : 33 of 35 jaar loopbaan, 20 jaar 
nachtarbeid, 5 of 7 jaar zwaar beroep of 
arbeidsongeschikte bouwvakker.

Pensioen



• SWT minder voordelig voor wettelijk pensioen
– SWT vanaf 2017, pensioen vanaf 2019 : op basis 

van het minimumjaarrecht

– Wat valt weg :
• vanaf de maand die volgt op de maand waarin de SWT’er

59 jaar wordt.
• Zeer lange loopbaan.

Pensioen

Gelijkstelling wordt berekend aan het beperkt fictief 
loon of het minimumjaarrecht



• Vanaf 2019 kunnen SWT’ers met vervroegd 
pensioen

Pensioen



• Vanaf 2019 kunnen SWT’ers met vervroegd 
pensioen

– Voldoen aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden

– SWT’er moet niet langer beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt

– Mogelijkheid, geen verplichting

– Geen verdere opbouw pensioenrechten

Pensioen



• Vanaf 2019 kunnen SWT’ers met vervroegd 
pensioen

– Opgelet : betaling aanvullende vergoeding stopt vanaf 
het ogenblik dat de SWT’er in vervroegd pensioen is.  

• Wanneer zal de WG dit weten ?

• Wat met een éénmalige betaling van de aanvullende 
vergoeding tot 65 jaar ?

Pensioen



VARIA



Alternatieve verloning



Alternatieve verloning

• Eindejaarsgeschenken
– Geschenk toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, 

Kerstmis of Nieuwjaar

– Maximum bedrag van 35 euro, vermeerderd met 35 
euro per kind ten laste.

Bedrag wordt aangepast : verhoging naar 40 euro, 
vermeerderd met 40 euro per kind ten laste.



Alternatieve verloning

• Eervolle onderscheiding
– Eervolle onderscheiding : een officiële of burgerlijke 

onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals 
een ereteken, laureaat van de arbeid, enz.

– Maximum bedrag van 105 euro per werknemer per jaar

Bedrag wordt aangepast : verhoging naar 120 euro per 
werknemer per jaar



Alternatieve verloning

• Pensionering
– Ter gelegenheid van een pensionering kan de werkgever 

een geschenk toekennen aan de werknemer voor een 
bedrag van 35 euro per dienstjaar met een minimum 
van 105 euro en een maximum van 875 euro.

Bedragen worden aangepast : verhoging naar 40 euro per 
dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een 
maximum van 1000 euro.



Alternatieve verloning

• Huwelijk of wettelijk samenwoning
– Ter gelegenheid van een huwelijk of het afleggen van 

een verklaring van wettelijke samenwoning kan er door 
de werkgever een geschenk van 200 euro toegekend 
worden aan de werknemer.

Bedrag wordt aangepast : verhoging naar 245 euro



• Beperking duurtijd progressieve tewerkstelling

– Vanaf 01/04/2018 : duurtijd beperkt tot 2 jaar

– Overgangsregel : vóór 01/04/2019 stelt de adviserende 
geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog 
lopende toelating die vóór 01/04/2018 voor een 
onbepaalde duur of voor meer dan 2 jaar is toegekend    
en verleent hij, in voorkomend geval, een nieuwe 
toelating voor een maximale duur van 2 jaar. 

Progressieve werkhervatting



• Aanpassing berekening ZIV-uitkering

Progressieve werkhervatting

ZIV-uitkering 100 % ziekte
vermindert

% in functie inkomen 
gedeeltelijke werkhervatting

Oude 
regeling



• Aanpassing berekening ZIV-uitkering

Progressieve werkhervatting

A – (Q/S – 20 %)

A = dag uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid
Q = gepresteerde uren
S = uren voltijdse maatpersoon

Vanaf 
01/04/2018



• Aanpassing berekening ZIV-uitkering

– Voorbeeld :
• Dag uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid : 50 euro
• S = uren gedeeltelijke werkhervatting : 19u/week
• Q : uren maatpersoon : 38u/week
• 50 – (19/38 – 20 %) = 
• 50 – (50% – 20%) = 50 – 30 % = 
• Dag uitkering = 35 euro tijdens deze gedeeltelijke 

werkhervatting

Progressieve werkhervatting



• Aanpassing berekening ZIV-uitkering

– Werknemers die maximum 20 % van een voltijdse 
werknemer werken, zullen geen uitkering verliezen

– Er is een overgangsregeling tot 01/07/2018 voorzien 
voor zij die vóór 01/04/2018 in een regeling van 
gedeeltelijk werkhervatting zitten.  Tot 01/07/2018 
geldt voor hen de meest gunstige berekeningswijze.

Progressieve werkhervatting



Doelgroepvermindering Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest



• Doelgroepvermindering oudere WN vanaf 
01/07/2018
– Betrokken werkgevers : alle werkgevers die werknemers 

tewerkstellen die onderworpen zijn aan RSZ.

– Betrokken werknemers :
• Enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele 

vermindering
• Oudere werknemers waarvan het refertekwartaalloon niet 

hoger is dan 10.500 euro
• Leeftijd oudere werknemers : 57 jaar tot en met 64 jaar

Doelgroepvermindering Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

gewijzigd



• Doelgroepvermindering oudere WN vanaf 
01/07/2018

Geen overgangsmaatregel : een 55-jarige werknemer in 
dienst zal vanaf 3de KW 2018 geen recht op vermindering 
meer openen tot het kwartaal waarin hij de leeftijd van 57 
jaar bereikt.

Doelgroepvermindering Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Leeftijd WN op de laatste dag van 
het kwartaal

Kwartaalbedrag van de 
vermindering

57 jaar tem 64 jaar 1000 euro / kwartaal



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 ?

Herinvoering wachttijd
economische WLH



• Toelaatbaarheidsvoorwaarden : hoeveel 
arbeidsdagen bewijzen ?

Herinvoering wachttijd
economische WLH



• Toelaatbaarheidsvoorwaarden : hoeveel 
arbeidsdagen bewijzen ?

Herinvoering wachttijd
economische WLH



• Uitbreiding derde pensioenpijler 
– Het individueel pensioensparen wordt uitgebreid.

– De belastingplichtige heeft de keuze om te kiezen :
• 960 euro op jaarbasis
OF
• 1230 euro op jaarbasis

Pensioensparen 

Inkomstenjaar 2018

960 euro Belastingvoordeel 30 %

1230 euro Belastingvoordeel 25 %



• Betaalde vakantie
– WN heeft vorig kalenderjaar niet gewerkt.  Kan de WN 

dit jaar vakantie nemen?

– WN werkte vorig kalenderjaar voltijds, nu halftijds.  
Mag hij 8 weken vakantie nemen?

– WN verandert van werkgever.  Kan de WN zijn 
vakantiedagen meenemen?

– WN trad recent in dienst.  Waarom krijgt hij nauwelijks 
vakantiegeld en al zijn collega’s wel?

Tip van de maand



PRISMA



• Controle opname feestdagen
– Elke voltijdse WN of deeltijdse WN met een variabel 

uurrooster heeft recht op 10 feestdagen per 
kalenderjaar

– Elke deeltijdse WN met een vast uurrooster heeft recht 
op de feestdagen die vallen binnen zijn/haar uurrooster.

– Kalenderjaar 2018 : 
• twee feestdagen die vallen tijdens het weekend

– Zaterdag 21/07/2018
– Zondag 11/11/2018 

Feestdagen



• Controle opname feestdagen
– Werken op een feestdag

• Toekenning van inhaalrust binnen de 6 weken volgend op de 
feestdag

• Deze inhaalrust (recup feestdag – looncode 0103) bedraagt :
– Voor voltijdse werknemers :

» Een volle dag indien minstens 4 uur prestaties 
geleverd werd op de feestdag

» Minstens een halve dag indien minder dan 4 uur 
prestaties geleverd werd op de feestdag

– Voor deeltijdse werknemers :
» De werkelijk op de feestdag gepresteerde aantal 

uren

Feestdagen



• Controle opname feestdagen
– Werken op een feestdag : 

• De opname van alle feestdagen moet gebeuren binnen 
hetzelfde kalenderjaar (2018)

– Uitbetaling op een feestdag :
• moet gebeuren binnen hetzelfde kalenderjaar 
• Looncode 3201 (voor alle werknemers, ongeachte voltijdse 

of deeltijdse tewerkstelling, met een vast uurrooster)
• Looncode 3040 (voor alle werknemers, ongeachte voltijdse 

of deeltijdse tewerkstelling, met een variabel uurrooster)

Feestdagen



Arbeidsintensieve
dossiers



SECTOR 
NIEUWS



• Wijziging naam vakantiefonds

– PC 125 : paritair comité voor de houtnijverheid
– PC 130 : paritair comité voor het drukkerij-, grafische 

kunst- en dagbladbedrijf
– PC 136 : paritair comité voor de papier- en 

kartonbewerking

Nieuwe benaming : Verlofkas van de Hout-
Papierverwerkende en Grafische Nijverheid (VKHPG)

PC 125 – PC 130 – PC 136



• CAO 19/02/2018 – onbepaalde duur – vanaf 
01/01/2018

• voorwerp
– Toekenning van een vergoeding aan arbeiders die de 

leeftijd van minstens 58 jaar hebben bereikt in het kader 
van maatregelen tot verlichting van de werklast (zachte 
landingsbanen).

– Deze vergoeding wordt uitbetaald door het Fonds voor 
bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid 
(FBZMN).

PC 111



• Maatregel
– De arbeider die op vrijwillige basis en in akkoord met 

zijn werkgever overeenkomt om een loopbaanwijziging 
door te voeren met vermindering van loon tot gevolg.

– Loopbaanwijziging :
• Een overgang naar een alternatieve functie
• Een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een 

dagregime
• Een overgang van een voltijds naar een 4/5de 

arbeidsregime

PC 111



• Voorwaarden 
– Anciënniteit : de arbeider moet voorafgaand aan de 

loopbaanwijziging een anciënniteit hebben van minimaal 
3 maanden in de vorige functie in een ploegen- of 
nachtregime, of in een voltijds arbeidsstelsel.

– Loonverlies : ingevolge de loopbaanwijziging heeft de 
arbeider een netto loonverlies

– Minimale tewerkstellingsbreuk : de arbeider moet een 
effectieve tewerkstellingsbreuk behouden van minstens 
4/5de

PC 111



• Voorwaarden 
– Leeftijdsvoorwaarde : 

• Bij aanvang van de loopbaanwijziging heeft de arbeider de 
leeftijd van 58 jaar of ouder bereikt. 

• Deze leeftijdsvereiste bedraagt 60 jaar of ouder voor de 
arbeider die overgaat van een voltijds naar een 4/5de

tewerkstelling.

PC 111



• vergoeding 
– De arbeider die voldoet aan alle voorwaarden, heeft 

recht op een maandelijkse bruto basisvergoeding van 77 
euro.

– Deze basisvergoeding wordt verhoogd met een toeslag 
van 7,70 euro bruto per volledige schijf van 200 euro 
waarmee de maandelijkse bruto loongrens van 3500 
euro wordt overschreden.

– De maximale vergoeding die kan worden toegekend 
bedraagt 154 euro bruto.

PC 111



• vergoeding 
– Het bedrag van de vergoeding wordt éénmalig 

vastgesteld op het ogenblik van de loonbaanwijziging.

– De vergoedingen en de brutoloongrens worden jaarlijks 
geïndexeerd op 01 juli.

– Het recht op de vergoeding vervalt onmiddellijk bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij 
stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

PC 111



• cumulatie bepalingen 
– De vergoeding kan niet gecumuleerd worden met een 

onderbrekingsuitkering toegekend aan arbeiders die hun 
arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun 
arbeidsprestaties verminderen in het kader van TK of 
thematisch verlof.

PC 111



PC 124

• Mobiliteitsvergoeding

– Ter info : WG vraagt excel-file ivm berekening 
mobiliteitsvergoeding

– Kan je terug vinden onder : intranet/tools/rekenblad 
mobiliteit bouw



PC 124

• Mobiliteitsvergoeding
– Bedrag van de mobiliteitsvergoeding moet vermeld 

worden op de loonbrief

– De werkgever is verplicht om per maand een schriftelijk 
detail af te geven aan de arbeider.

• Detail vermeldt per dag het aantal werkelijk afgelegde 
kilometers en het toegekende bedrag

– Opgelet : de arbeider of de syndicale afvaardiging kan 
de werkgever vrijstellen van deze verplichting (zie 
document : intranet/contracten/diverse/PC 124 – keuze 
mobiliteitsvergoeding).



• CAO 12/02/2018 – onbepaalde duur – vanaf 
01/01/2018

• voorwerp
– Toekenning van een vergoeding aan bedienden die de 

leeftijd van minstens 58 jaar hebben bereikt in het kader 
van maatregelen tot verlichting van de werklast (zachte 
landingsbanen).

– Deze vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal 
Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM).

PC 209



• Maatregel
– De bediende die op vrijwillige basis en in akkoord met 

zijn werkgever overeenkomt om een loopbaanwijziging 
door te voeren met vermindering van loon tot gevolg.

– Loopbaanwijziging :
• Een overgang naar een alternatieve functie
• Een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een 

dagregime
• Een overgang van een voltijds naar een 4/5de 

arbeidsregime

PC 209



• Voorwaarden 
– Anciënniteit : de bediende moet voorafgaand aan de 

loopbaanwijziging een anciënniteit hebben van minimaal 
3 maanden in de vorige functie in een ploegen- of 
nachtregime, of in een voltijds arbeidsstelsel.

– Loonverlies : ingevolge de loopbaanwijziging heeft de 
bediende een netto loonverlies

– Minimale tewerkstellingsbreuk : de bediende moet een 
effectieve tewerkstellingsbreuk behouden van minstens 
4/5de

PC 209



• Voorwaarden 
– Leeftijdsvoorwaarde : 

• bij aanvang van de loopbaanwijziging heeft de bediende de 
leeftijd van 58 jaar of ouder bereikt.  

• Deze leeftijdsvereiste bedraagt 60 jaar of ouder voor de 
bediende die overgaat van een voltijds naar een 4/5de

tewerkstelling.

PC 209



• vergoeding 
– De bediende die voldoet aan alle voorwaarden, heeft 

recht op een maandelijkse bruto basisvergoeding van 77 
euro.

– Deze basisvergoeding wordt verhoogd met een toeslag 
van 7,70 euro bruto per volledige schijf van 200 euro 
waarmee de maandelijkse bruto loongrens van 3500 
euro wordt overschreden.

– De maximale vergoeding die kan worden toegekend 
bedraagt 154 euro bruto.

PC 209



• vergoeding 
– Het bedrag van de vergoeding wordt éénmalig 

vastgesteld op het ogenblik van de loonbaanwijziging.

– De vergoedingen en de brutoloongrens worden jaarlijks 
geïndexeerd op 01 juli.

– Het recht op de vergoeding vervalt onmiddellijk bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij 
stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

PC 209



• cumulatie bepalingen 
– De vergoeding kan niet gecumuleerd worden met een 

onderbrekingsuitkering toegekend aan bedienden die 
hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun 
arbeidsprestaties verminderen in het kader van TK of 
thematisch verlof.

PC 209



VRAGEN ?
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