
JURIDISCHE ACTUA 2018-09



INHOUD 

• ALGEMENE INFO
– Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt

– Nieuw zomerakkoord 2018 : jobsdeal

– Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/01/2019

– Varia :
• Onbelast bijklussen : trad in werking vanaf 15/07/2018
• Alternatieve verloning
• Tussenkomst kilometervergoeding
• Vakantiewetgeving : gelijkstelling halve dagen 

arbeidsongeschiktheid progressieve tewerkstelling 



INHOUD 

• Vergoeding buitenlandse dienstreizen
• Educatief verlof Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Vlaams intersectoraal akkoord
• Utilitaire voertuigen

– Tip van de maand : vrijwillige overuren

• PRISMA :
– Inlichtingsblad via ASR



INHOUD 

• Sector nieuws :
– vrijstelling startbaanverplichting
– Index flexi-loon
– Betaalde sportbeoefenaar
– PC 109 – PC 215
– PC 145
– PC 149.04



• Overzicht van de belangrijkste bepalingen
– 1/10de ouderschapsverlof
– Flexibele opname thematische verloven
– Uitbreiding recht op adoptie- en pleegzorgverlof
– Uitbreiding zondagsarbeid aan de kust en toeristische 

centra
– Wijziging scholingsbeding
– Wijziging integratietegemoetkoming gehandicapten.

Meer flexibiliteit 
op de arbeidsmarkt



Wat bestaat nu 

1/10de ouderschaps-
verlof



Wat komt er bij

Opgelet : akkoord WG vereist

1/10de ouderschaps-
verlof

Vermindering met 1/10

Maximumduur ouderschapsverlof 40 maanden 
Opname per ??? (nog niet gekend)

Duur uitkering RVA ????? maanden

Anciënniteit bij WG op moment van 
aanvraag

12 maanden over de afgelopen 15 
maanden

Tewerkstellingspercentage op moment 
van aanvraag

voltijds

Opname 1/10de ouderschapsverlof 1 halve dag per week of één dag per 
twee weken



• Keuze in spreiding van de vermindering
– Akkoord van de WG vereist
EN
– Rekening houdend met de principes rond deeltijdse 

arbeid

Voorbeeld :
Een werknemer neemt 5 maanden 1/5de ouderschapsverlof.  Indien beide 
partijen (WG en WN) akkoord zijn, kan de WN kiezen hoe hij zijn 1/5de

ouderschapsverlof opneemt, zolang de totale vermindering maar 
gemiddeld met 1/5de is afgenomen gedurende deze 5 maanden.

Flexibele opname 
thematische verloven



• Keuze in spreiding van de vermindering
– Opgelet : 

• bij palliatief verlof blijft de mogelijkheid beperkt tot een 
periode van 1 maand.

Flexibele opname 
thematische verloven



• Opname voltijds ouderschapsverlof en verlof om 
medische bijstand.
– Minimumperiode opname : één week in plaats van één 

maand mits akkoord WG

• Opname halftijds ouderschapsverlof
– Minimumperiode opname : één maand in                          

van plaats van twee maanden mits                       
akkoord WG

Flexibele opname 
thematische verloven



Wat bestaat nu

Het recht is beperkt tot de leeftijd van 8 jaar.

Uitbreiding recht
adoptieverlof

Duur Leeftijd kind

Maximum 6 weken Kind bij aanvang verlof jonger dan 3 jaar

Maximum 4 weken Kind bij aanvang verlof ouder dan 3 jaar tot 8 
jaar



Wijzigt naar

– leeftijd kind : minderjarig kind
– Adoptieverlof zal opgetrokken worden naar 6 weken 

voor elk van beide ouders
– Vanaf 2019 komt er om de 2 jaar telkens 1 week bij

• Tot maximum 17 weken in totaal (in 2027)
• Elke adoptieouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende 

5 weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide 
adoptieouders.

Uitbreiding recht
adoptieverlof



Wat bestaat nu

Wijzigt naar

Uitbreiding recht
pleegouderverlof

Maximum 6 dagen per kalenderjaar afwezig

Maximum 6 weken bij langdurige pleegzorg



– Langdurig pleegzorg : wanneer het kind bij aanvang 
voor een periode van minstens 6 maanden in hetzelfde 
gezin zal verblijven.

– Vanaf 2019 komt er om de 2 jaar telkens 1 week bij
• Tot maximum 17 weken in totaal (in 2027)

– Tijdstip inwerkingtreding : vanaf 01/01/2017

Uitbreiding recht
pleegzorgverlof



Wat bestaat nu
– Kleinhandelszaken en kapsalons kunnen in badplaatsen, 

luchtkuuroorden en toeristische centra buiten het 
hoogseizoen maximaal 13 zondagen per jaar 
werknemers tewerk stellen. (collectief)

Wijzigt naar
– Elke individuele werknemer mag maximum 39 zondagen 

per kalenderjaar tewerkgesteld worden in 
kleinhandelszaken en kapsalons in badplaatsen, 
luchtkuuroorden en toeristische centra.

Uitbreiding 
zondagsarbeid



Wat bestaat nu
– Een scholingsbeding is verbonden aan strikte 

voorwaarden.  Een scholingsbeding wordt als 
onbestaand beschouwd als het jaarloon van de 
werknemer niet hoger is dan 34.180 euro.

Wijzigt naar
– Deze loondrempel zal voor opleidingen in 

knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies 
verdwijnen.

Wijziging 
scholingsbeding



– Wanneer een persoon met een handicap gaat 
samenwonen met een partner, dan heeft het inkomen 
van die partner een impact op de tegemoetkoming voor 
de gehandicapte.  Bijgevolg krijgt de gehandicapte vaak 
een lagere tegemoetkoming.  Het inkomen van de 
partner dat vrijgesteld wordt voor de berekening van de 
uitkering, zal opgetrokken worden van 22.450 euro naar 
39.287 euro.

Wijziging integratietegemoetkoming 
gehandicapten



JOBSDEAL



• Op 24/07/2018 stelt de federale regering de 
jobsdeal voor.
– Overzicht van een aantal maatregelen

• Lonen
• Tijdskrediet
• Opleidingen
• SWT
• Ontslag 
• Werkloosheid
• Eindeloopbaan en pensioen
• Verplichtingen sectoren

JOBSDEAL



• Lonen
– De aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar 

bevorderen via een vermindering van de arbeidskost van 18 
tot 6 % voor de werkgever.  Aan het nettoloon van de 
werknemer wordt niet meer geraakt.

– Onderzoek van de uitbreiding van het aantal overuren dat 
recht geeft op belastingverminderingen van 130 tot 184 
uur naar bepaalde sectoren waarvan is aangetoond dat ze 
sterk worden getroffen door de problematiek van de 
knelpuntberoepen.

JOBSDEAL



• Lonen
– Mobiliteitsbudget : vrijheid om zijn eigen vervoerswijze te 

organiseren voor de werknemer die een bedrijfswagen bezit 
of kan bezitten.  De fiscale behandeling zal de vergroening 
van het wagenpark aanmoedigen.

JOBSDEAL



• Tijdskrediet
– De toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 

01/01/2019 worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 
jaar op dit moment.

– Het gemotiveerd tijdskrediet voor het volgen van een 
erkende opleiding in een knelpuntberoep zal op 
01/01/2019 worden verhoogd van 36 maanden naar 48 
maanden.

JOBSDEAL



• Opleidingen
– Stimuleren van werkgevers om te investeren in de 

opleiding van werknemers op lange termijn.

– De regering wil de huidige wettelijke voorwaarden rond 
het scholings- en niet-concurrentiebeding voor 
werknemers in een knelpuntberoep aanpassen.

JOBSDEAL



• SWT
– In het kader van CAO 17 : wordt de loopbaanvoorwaarde

opgetrokken tot 41 jaar met ingang vanaf 01/01/2019.

– De leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT in geval van 
herstructurering of bedrijf in moeilijkheden, wordt vanaf 
01/01/2019 opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 01/01/2020 
opgetrokken tot 60 jaar.

– Aan de VDAB wordt gevraagd om in het activeringsbeleid 
voor werkzoekenden bijzondere aandacht te besteden aan 
rechthebbenden op SWT die een knelpuntberoep kunnen 
invullen.

JOBSDEAL



• Ontslag
– Voor zover een medisch attest de werknemer niet ongeschikt 

verklaart voor elke werkhervatting zal elke werknemer wiens 
arbeidsovereenkomst ontbonden wordt wegens medisch 
overmacht recht hebben op outplacement (1800 euro) of 
een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via 
sectorale fondsen.

– Werknemers die ontslagen worden zonder opzegtermijn 
moeten zich binnen een maand na de kennisgeving van hun 
ontslag laten inschrijven als werkzoekende bij hun 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

JOBSDEAL



• Ontslag
– Ontslagen werknemers worden, zowel fiscaal als parafiscaal, 

gestimuleerd om een deel van hun verbrekingsvergoeding
(maximum 1/3) te investeren in een opleiding.

JOBSDEAL



• Werkloosheid
– Er wordt, in overleg met de gewesten, onderzocht of de 

bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheids-
uitkeringen kan worden uitgebreid voor werkzoekenden die 
een kwalificerende opleiding of stage volgen in een beroep 
dat als knelpuntberoep kan worden beschouwd.

– de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen 
wordt versterkt.  Vanaf 01/01/2019 zullen de uitkeringen 
geleidelijk stijgen gedurende maximaal de eerste zes 
maanden, om nadien sneller te dalen.

– Een gemeenschapsdienst voor langdurige werkzoekenden 
wordt mogelijk gemaakt.

JOBSDEAL



• Eindeloopbaan en pensioen
– De bedragen van de toegelaten inkomsten voor 

gepensioneerden of arbeidsongeschikten worden verhoogd en 
ze kunnen tegelijkertijd belastingverlagingen genieten.

– Het recht op ongeschiktheidsuitkeringen kan gedurende 
maximum 6 maanden worden toegekend aan personen die 
na hun 65ste blijven werken.

– Individueel recht zal worden toegekend aan de werknemer 
om een “zachte landingsbaan” te vragen, in zoverre er op 
01/01/2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de 
sector waartoe hij behoort.

JOBSDEAL



• Verplichtingen sectoren
– De sociale partners worden verzocht om enerzijds na te gaan 

welke kritieke functies en knelpuntberoepen er in hun 
paritair comité bestaan en anderzijds welke functies door 
digitalisering bedreigd worden.

– Er wordt een agenda vastgelegd voor de lopende hervorming 
van de lonen, die niet langer gekoppeld moet worden aan 
leeftijd/anciënniteit, maar aan competentie en productiviteit.

– Aan de paritair comités wordt gevraagd om aan de regering 
aanbevelingen uit te brengen over de toewijzing van hun 
sectorale fondsen m.b.t. het opleidingsbeleid, de behaalde 
resultaten en de verbeteringsvoorstellen op dit vlak, in het 
bijzonder voor de knelpuntberoepen.

JOBSDEAL



Vlaams doelgroepenbeleid



• Jongeren
– < 25 jaar op het einde van het kwartaal van zijn 

aanwerving
– Niet meer voltijds leerplichtig zijn
– Laag- of middengeschoold
– Verplicht elektronisch loopbaanportfolio bij de VDAB
– Maximum loongrens op kwartaalbasis :

• 1ste jaar : maximum 7500 euro/KW
• 2de jaar : maximum 8100 euro/KW

Vlaams doelgroepenbeleid



• Jongeren
– Gedurende 8 kwartalen geniet de WG van een 

vermindering van de patronale bijdragen

Vlaams 
doelgroepenbeleid

Opleidingsniveau Basisbedrag per kwartaal Aantal 
kwartalen

Tot 31/12/2018 Vanaf 01/01/2019

Laaggeschoold Max. € 1.150 Volledig vrijstelling 
van de basis WGs-
bijdragen

8 kwartalen

Middengeschoold Max. € 1.000 Max. € 1.000 8 kwartalen



• Jongeren
– Overgangsregeling

• In dienst vanaf 01/01/2019 : vrijstelling basis 
werkgeversbijdrage gedurende 8 kwartalen

• In dienst vóór 01/01/2019 en waarvoor de 
doelgroepvermindering aangevraagd én toegekend is: de 
nieuwe vrijstelling mag toegepast worden vanaf 
01/01/2019 voor de resterende kwartalen.

Vlaams 
doelgroepenbeleid



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

vermindering
– WN heeft op de laatste dag van het kwartaal minimaal 

de leeftijd van 55 jaar bereikt
– Maximum loongrens op kwartaalbasis :

• Maximum 13.400 euro/kwartaal
– Alle soorten contracten : onbepaalde duur, bepaalde 

duur, …

Vlaams
doelgroepenbeleid



• Ouderen
– Vanaf 01/01/2019 verhoging kwartaalloon

• Kwartaalloon voor 1ste, 2de en 3de kwartaal : € 13.945 

• Kwartaalloon voor het 4de kwartaal : € 18.545

Vlaams
doelgroepenbeleid



• Ouderen
– Onderscheid tussen

• Niet-zittende oudere WN (= nieuwe aanwerving)

EN

• Zittende oudere WN (= reeds in dienst zijnde WN)

Vlaams
doelgroepenbeleid



• Ouderen
– Zittende oudere WN (= reeds in dienst)

Vlaams
doelgroepenbeleid

Leeftijd Basisbedrag per kwartaal Aantal kwartalen

Tot 31/12/2018 Vanaf 01/01/2019

55 jaar – 59 jaar Max. € 600 Max. € 600 Aantal kwartalen 
tewerkstelling in 
deze leeftijdsschijf

Vanaf 60 jaar Max. € 1.150 Max. € 1500 onbeperkt



• Ouderen
– Niet-zittende oudere WN (= nieuwe aanwerving)

Vlaams
doelgroepenbeleid

Leeftijd Basisbedrag per kwartaal Aantal 
kwartalen

Tot 31/12/2018 Vanaf 01/01/2019

55 jaar – 59 jaar Max. € 1.150 Volledige vrijstelling 
van de basis 
WGsbijdragen

8 kwartalen

Vanaf 60 jaar Max. € 1.500 Volledige vrijstelling 
van de basis 
WGsbijdragen

8 kwartalen



• Ouderen
– Overgangsregeling

• De nieuwe vrijstelling van werkgeversbijdrage voor de 
aanwerving van 55-plussers kan toegepast worden voor 
aanwervingen vanaf 01/01/2019.

• In dienst vóór 01/01/2019 en waarvoor de 
doelgroepvermindering aangevraagd én toegekend is: de 
nieuwe vrijstelling mag toegepast worden vanaf 
01/01/2019 voor de resterende kwartalen.

Vlaams 
doelgroepenbeleid



VARIA



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen

– In werking vanaf : 15/07/2018
– Drie beoogde activiteiten :

• Activiteiten in het kader van verenigingswerk

• Activiteiten burger2burger

• Deeleconomie : via een erkend platform

Onbelast bijklussen

Limitatieve lijst activiteiten



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Wanneer bijklussen : 

• de bijkomende activiteit situeert zich louter in de vrije tijd 
van de betrokkene

• Wie voor een medeburger bijklust, mag dat niet met een 
vaste regelmaat doen.

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

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

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

Onbelast bijklussen



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Vergoedingen : 

• Worden niet beschouwd als bezoldiging of 
beroepsinkomsten

• Maandelijkse grens : maximum 510,83 euro 
(verenigingswerk en burger2burger)

• Jaarlijkse grens : maximum 6.130,00 euro 
(verenigingswerk, burger2burger en deeleconomie)

!! De bedragen zullen jaarlijks geïndexeerd worden.

VRIJ van RSZ en BV !

Onbelast bijklussen



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Welke stappen moeten ondernomen worden : 

• Melding RSZ voor aanvang van de prestaties via de online 
platform https://bijklussen.be

• Activiteiten burger2burger :
– Wie doet aangifte :

– Wat moet er aangegeven worden : type activiteit, de 
periode en het betaalde bedrag

Onbelast bijklussen

Opdrachtgever Bijklusser

Als opdrachtgever hoef je niets te 
doen.

De burger die de klus opknapt 
moet de aangifte doen.

https://bijklussen.be/


• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Welke stappen moeten ondernomen worden : 

• Activiteiten in het kader van verenigingswerk :
– Wie doet aangifte :

– Wat moet er aangegeven worden : type activiteit, 
periode en het betaalde bedrag.

Onbelast bijklussen

Vereniging Bijklusser

Als een vereniging beroep doet 
op iemand die bijklust, moet de 
vereniging de aangifte doen.

De burger die de klus opknapt 
moet geen aangifte doen.  



• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Nieuw “bijkluscontract” 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

Ter info : voorbeeld terug te vinden op de website 
https://bijklussen.be

Onbelast bijklussen

https://bijklussen.be/


• Het verenigingswerk : onbelast bijklussen
– Wat bij overschrijding ?

• Wanneer de grens wordt overschreden, dan zullen al 
zijn of haar inkomsten als beroepsinkomsten 
beschouwd worden.

Onbelast bijklussen



Alternatieve verloning



• KB van 03/07/2018 – BS 06/07/2018
– De maximumbedragen voor een geschenk dat een 

werkgever vrij van sociale zekerheidsbijdragen kan 
toekennen, zijn opgetrokken.

Alternatieve verloning

Oude bedragen Nieuwe bedragen vanaf 
01/01/2017

Eindejaarsgeschenken ter 
gelegenheid van 
Sinterklaas, Kerstmis of 
Nieuwjaar

35 euro, vermeerderd 
met 35 euro per kind ten 
laste

40 euro, vermeerderd 
met 40 euro per kind ten 
laste.

Eervolle onderscheiding Maximum 105 euro per 
WN per jaar

Maximum 120 euro per 
WN per jaar



• KB van 03/07/2018 – BS 06/07/2018
– De maximumbedragen voor een geschenk dat een 

werkgever vrij van sociale zekerheidsbijdragen kan 
toekennen, zijn opgetrokken.

Alternatieve verloning

Oude bedragen Nieuwe bedragen vanaf 
01/01/2017

Huwelijk of wettelijk 
samenwoning

200 euro 245 euro

Pensionering 35 euro per dienstjaar 
met een minimum van 
105 euro en een 
maximum van 875 euro

40 euro per dienstjaar, 
met een minimum van 
120 euro en een 
maximum van 1000 euro



• KB van 03/07/2018 – BS 06/07/2018
– En de fiscus?

• Momenteel gelden de hogere maximumbedragen enkel 
voor de RSZ.

• Fiscaal blijven voorlopig dus de oude bedragen gelden.

Alternatieve verloning



• Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast 
vanaf 01/07/2018

– Nieuw geïndexeerde bedrag : 0,3573 euro per kilometer 
(maximum 24.000 km per jaar).

Kilometervergoeding



• Halve dagen arbeidsongeschiktheid bij deeltijdse 
werkhervatting
– Hoe was het?

Vakantiewetgeving

Arbeiders Bedienden

Gelijkstelling door de RJV Onderscheid tussen :
- Volledige dagen arbeidsongeschiktheid : 

gelijkstelling = opbouw van vakantierecht

- Halve dagen arbeidsongeschiktheid : geen 
gelijkstelling = geen opbouw van vakantierecht



• Halve dagen arbeidsongeschiktheid bij deeltijdse 
werkhervatting
– Wijziging met ingang vanaf 01/01/2018 voor de 

prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar 2018

Vakantiewetgeving

Arbeiders Bedienden

Gelijkstelling door de RJV 
(verandert niets) 

Volledige of halve dagen arbeidsongeschiktheid 
worden voortaan gelijkgesteld met gewerkte dagen.  
Deze gelijkstelling geldt zowel voor de opbouw van 
de vakantierechten als voor de berekening van het 
vakantiegeld.

De gelijkstelling geldt ook bij een gedeeltelijke 
werkhervatting na een arbeidsongeval of 
beroepsziekte



• Wijziging bedragen buitenlandse dienstreizen
– Voor wie ?

• Voor de ambtenaren
• Ook voorde werknemers die tijdelijk voor het werk naar het 

buitenland worden gestuurd.

– Wat ?
• Terugbetaling op forfaitaire wijze (maximum bedrag 

vermeld in de landenlijst)

– Vanaf wanneer ?
• Nieuwe lijst vanaf 06/07/2018

Vergoeding
buitenlandse dienstreizen



Educatief verlof
Brussels Hoofdstedelijk Gewest



• Wijziging indiening terugbetalingsaanvraag

Educatief verlof
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

V
R
O
E
G
E
R

Tot schooljaar 2016-2017 : 
elke terugbetalingsaanvraag 
moest ingediend worden vóór 30 
juni van het kalenderjaar volgend 
op het kalenderjaar waarin het 
schooljaar is geëindigd.



• Wijziging indiening terugbetalingsaanvraag

Educatief verlof
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

H
E
D
E
N

Vanaf schooljaar 2017-2018 : 
elke terugbetalingsaanvraag 
moest ingediend worden vóór 31 
december van het jaar waarin het 
schooljaar is geëindigd.
Voorbeeld : schooljaar 2017-
2018 moeten worden ingediend 
vóór 31/12/2018.



Vlaams 
intersectoraal akkoord



• Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-
profit werd gesloten op 08/06/2018 (VIA5)

• Welke sectoren ?
– PC 318.02 (diensten voor gezins- en bejaardenhulp)
– PC 319.01 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en 

–diensten)
– PC 327.01 (beschutte en sociale werkplaatsen en 

maatwerkbedrijven)
– PC 329.01 (socio-culturele sector)   
– PC 331 (welzijns- en gezondheidssector)
– PC 330 (gezondheidsinrichtingen en –diensten)

Vlaams 
intersectoraal akkoord



• Welke maatregelen ?
– De koopkracht

• Versterking van de tweede pensioenpijler
• Harmonisering van de eindejaarspremie
• Verhoging van bepaalde barema’s
• Terugbetaling van vervoerskosten

– arbeidsorganisatie
• Uitwerken van verschillende maatregelen die zowel de 

werknemer als de werkgever meer flexibiliteit moet 
opleveren.

Vlaams 
intersectoraal akkoord



• Omzetting ?
– De verschillende sectoren dient dit akkoord nu om te 

zetten via collectieve arbeidsovereenkomsten (sector-
CAO).

Vlaams 
intersectoraal akkoord



Bedrijfswagen



• Utilitair voertuig = lichte vracht = voertuigen die 
voor de verkeersbelasting aangemerkt worden als 
lichte vracht.

– Opmerking: 
• een wagen voor dubbel gebruik (de passagiersruimte 

achterin kan omgevormd worden tot laadruimte) is een 
gewoon voertuig. 

• Een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten 
waarin (wettelijk) geen passagiers mogen vervoerd worden 
is een utilitair voertuig.

– Het privé gebruik wordt niet verondersteld (i.t.t. een 
gewoon voertuig), de inspectie kan dit wel vaststellen.

Bedrijfswagen



• RSZ
– Verplaatsingen van de woonplaats naar de werkplaats 

met een utilitair voertuig worden niet beschouwd als 
woon-werk verplaatsingen

– Gevolg : 
• indien er enkel woon-werk verplaatsingen (en beroeps-

verplaatsingen) plaatsvinden moet er geen CO2-bijdrage 
betaald worden. 

Bedrijfswagen



• Fiscus
– De formule om het voordeel op een forfaitaire manier te 

ramen geldt niet voor lichte vrachtwagens, het voordeel 
wordt vastgesteld op basis van de werkelijke waarde 
ervan bij de verkrijger.

• Werkelijke waarde = het antwoord op de volgende vraag: 
welk is het bedrag dat de verkrijger in normale 
omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk 
voordeel te verkrijgen? 

• Werkelijke waarde wordt doorgegeven aan het SS door de 
werkgever of door de boekhouder. De dossierbeheerder 
kan dit niet zelf bepalen. Indien we geen bedrag ontvangen 
bestaat de praktische oplossing erin om toch het forfait toe 
te passen (cfr. personenwagen).

Bedrijfswagen



• Fiscus
– Let op :

• Indien er louter woon-werk verplaatsingen (en beroeps-
verplaatsingen) zijn moet er wel een VAA worden 
aangegeven dit in tegenstelling tot de RSZ.

Bedrijfswagen



• Prisma
– Vink de optie “licht vracht” aan, er zal geen 

werkgeversbijdrage gerekend worden.
– Indien er wel een VAA moet aangegeven worden met de 

werkelijke waarde:
• Steek de wagen in Prisma bij de werkgever
• Vink lichte vracht aan indien er geen solidariteitsbijdrage 

moet berekend worden
• Duid bij de werknemer aan: 

– Bij firma wagen: Vink automatische berekening 
bijdrage werknemer aan (bij looncode niks invullen)

– Zet code 4817 in vaste loongegevens met het bedrag 
van de werkelijke waarde

Bedrijfswagen



Tip van de maand :
vrijwillige overuren



• De Arbeidswet van 16/03/1971 art. 25bis
• Inwerkingtreding vanaf 01/02/2017
• Mogelijkheid tot presteren van 100 vrijwillige 

overuren
• Tewerkstelling : max. 11 u/dag – 50u/week

Tip van de maand :
vrijwillige overuren

100 
uren

Max. 
360 
uren Kan verhoogd worden 

op sectorniveau
Standaard



• Formaliteiten
– Voordelen

• Geen inhaalrust
• Geen formaliteit naar derden (vakbond, ISW)
• …..

– Nadelen
• Voorafgaandelijk schriftelijk akkoord WN 
• Schriftelijke akkoord wordt iedere 6 maanden vernieuwd 

(stilzwijgende verlenging is niet mogelijk)
• …..

Tip van de maand :
vrijwillige overuren



PRISMA



SECTOR 
NIEUWS



• BS 29/08/2018
– Vrijstelling startbaanverplichting voor de periode van 

01/01/2018 tot en met 31/12/2019

• PC 140 (paritair comité voor het vervoer)

• PC 118 en PC 220 (paritair comité van de 
voedingsnijverheid)

• PC 327.01 (paritair subcomité voor de Vlaamse sector van 
de beschutte en sociale werkplaatsen en de 
maatwerkbedrijven).

vrijstelling 
startbaanverplichting



• Indexatie vanaf 01/09/2018

• Nieuw uurloon : 9,36 euro (minimumbedrag)
• Flexi-vakantiegeld : 0,72 euro (7,67 %)

• Opgelet : geen indexatie indien WN een flexi-
uurloon ontvangt dat hoger is dan barema !!

Indexatie flexi-loon



• Indexatie vanaf 01/09/2018 – 2 %
– Meest index gebonden sociale uitkeringen 

(werkloosheid, tijdskrediet, ziekte-uitkeringen, ….)

– GGMMI (zie mail van maandag 17/09)

– Bepaalde sectorale minimumlonen 

– Aanvullende vergoeding SWT 

Indexatie



• Hoeveel moet je verdienen om een betaalde 
sportbeoefenaar te zijn ?

– bedrag wordt telkens op 01/07 aangepast
– Het bedrag : 10.200 euro (net zoals vorig seizoen)
– Het bedrag omvat alle bedragen : het vaste maandloon, 

maar ook de variabele elementen (vb. matchpremies), 
voordelen in natura, verplaatsingspremies, 
winstpremies, ….. evenals de terugbetaling van de 
kosten.

Betaalde sportbeoefenaar



• Een onderneming heeft een verzoek tot activering 
van de procedure overgemaakt aan het paritair 
comité

• De sector heeft tot 02 oktober de tijd om een 
sector CAO af te sluiten.  Pas na het verstrijken 
van deze termijn kan de onderneming uit de 
sector het loopbaansparen zelf invoeren.

PC 109 – PC 215
loopbaansparen



• Green@work : nieuwe onlinedienst voor 
gelegenheidsarbeiders 

• Doel ? : via deze site kan de werkgever nagaan 
hoeveel dagen de gelegenheidsarbeider 
reeds heeft opgebruikt.  

• Hoe ? : WG heeft rechtstreeks toegang door 
het invullen van het rijksregisternummer (of 
bisnummer) van de WN 

PC 145



• Nu ook zachte landingsbanen in PC 149.04
– sectorCAO afgesloten

– De compenserende vergoeding : tot maximum 160 euro 
per maand.

– Betaald door het sociaal fonds

– Stijgt elk jaar in dezelfde mate als de lonen.

PC 149.04



• Terugbetaling opleidingskosten
– Een werkgever die tussen 01/07/2018 en 30/06/2020 

een arbeider in dienst neemt met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in een 
knelpuntberoep (zoals bepaald op de lijsten van de 
VDAB, FOREM en ACTIRIS) kan een terugbetaling 
krijgen van de opleidingskost ten belope van 1000 euro 
via EDUCAM.

– Wanneer het om een service technieker gaat, dan kan 
dit zelfs ten belope van 3000 euro.

PC 149.04



• Terugbetaling opleidingskosten
– Gegevens EDUCAM

• www.educam.be

• info@educamservice.be

• Telefoonnummer : 02/778.63.30

PC 149.04

http://www.educam.be/
mailto:info@educamservice.be


VRAGEN ?
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