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VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING JONGE WERKNEMERS

Voor jonge werknemers die vanaf 1 oktober 2010 in dienst treden, is er geen bedrijfsvoorheffing
verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november en/of
december indien deze jongeren:

niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht; 
iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd hebben stopgezet; 
alle activiteiten die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma opgelegd zijn, hebben
stopgezet; 
hun tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december; 
een maandelijks belastbaar loon hebben dat niet hoger is dan 2.350 euro. 

Deze maatregel heeft als doel te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden terwijl de
jongere geen belasting verschuldigd is omdat hij te weinig inkomsten heeft. Vanaf 1 januari 2011 moet
er in ieder geval bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

BEDRAGEN BETAALD EDUCATIEF VERLOF SCHOOLJAAR 2010-2011

De voorbije maand is het nieuwe schooljaar gestart, zo zijn er dus ook veel werknemers begonnen aan een
volgend jaar in hun opleiding of hebben ze een nieuwe cursus aangevat. Indien deze voldoen aan de
voorwaarden voor educatief verlof betaalt de werkgever normaal het actuele loon uit voor deze dagen
afwezigheid. De werkgever kan die uitbetaling echter ook begrenzen op een maandbedrag. Voor het
schooljaar 2010-2011 is het maximum maandbedrag vastgelegd op EUR 2601, dit is hetzelfde gebleven
als vorig schooljaar en geldt vanaf september 2010 tot en met augustus 2011. De uitbetaalde uren
educatief verlof kan de werkgever terugvorderen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg. De juiste bepaling van het terugbetalingsbedrag zal uiteindelijk afhangen van
verschillende factoren. Niet alleen het budget van de dienst educatief verlof is bepalend, maar ook met het
opleidingstype en met het aantal opgenomen uren wordt rekening gehouden. De maximale terugbetaling
bedraagt voor het schooljaar 2010-2011 EUR 20,81 per uur. Tevens geldt er een verlaagde
werkgeversbijdrage RSZ voor educatief verlof, net zoals vorig schooljaar bedraagt deze 0,05 procent
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vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot en met derde kwartaal van 2011. De individuele steekkaart voor het
aanvraagdossier is lichtjes veranderd, u kan deze vinden op de website www.werk.belgie.be

VERLENGING VAN DE CRISISMAATREGELEN TOT EN MET 31DECEMBER 2010

Het KB van 28/09/2010 tot verlenging van de crisismaatregelen is gepubliceerd in het B.S. van 05/10 jl.
We kunnen bijgevolg bevestigen dat de vier bedoelde crisismaatregelen onder dezelfde modaliteiten
worden verlengd tot en met 31 december 2010.

Ter herinnering:

In het kader van de collectieve arbeidsduurvermindering kunnen bestaande collectieve
arbeidsovereenkomsten verlengd worden of nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten
worden met als uiterlijke datum 31 december 2010. Indien aan de voorwaarden voldaan is, kan bij
een arbeidsduurvermindering met een vierde of met een vijfde een RSZ-doelgroepvermindering
worden toegekend tussen de 600 en 1150 euro per kwartaal en per werknemer.

In het kader van het crisistijdskrediet kunnende individuele overeenkomsten inzake de tijdelijke
vermindering van de prestaties, die een termijn bepalen die eventueel verder loopt na 1 oktober 2010,
van kracht blijven. Er kunnen ook nieuwe overeenkomsten worden afgesloten.

De verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden heeft een beperkte draagwijdte. Voor de
werkgevers die er dit kalenderjaar reeds een beroep op hebben gedaan, zijn per bediende volgende
maximale periodes van schorsing van toepassing: maximum 16 weken voor de periodes van
volledige schorsing of maximum 26 weken voor de periodes van gedeeltelijke schorsing.

De crisispremie in geval van ontslag van een arbeider blijft van toepassing voor alle ontslagen met
kennisgeving tot 31 december 2010. In geval van ontslag met opzegging moet de datum van
verzending van de aangetekende brief of de datum van de betekening van het deurwaardersexploot in
aanmerking worden genomen. In geval van onmiddellijke verbreking geldt de datum van de 
verbreking.

Bron: Koninklijk Besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de titels1,2 en 3
van de Wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij
hoofdstuk 13 van titel 10 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen,

B.S. 5 oktober 2010. Http://www.werk.belgie.be 

GEEN CUMULATIE MEER MOGELIJK TUSSEN DE VLAAMSE
TEWERKSTELLINGSPREMIE 50-PLUS EN DE FEDERALE WERKUITKERING

Sinds 1 oktober 2010 kunnen de ondernemingen de Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plus en de
Federale werkuitkering niet meer met elkaar cumuleren. Bovendien moeten de bedrijven die 50-plussers
ontslaan wegens collectief ontslag of herstructurering de Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plus
terugbetalen aan de VDAB.
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1. De Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plus

De Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plus wordt aan de ondernemingen die in het Vlaamse Gewest
gevestigd zijn, toegekend als aan elk van de volgende voorwaarden voldaan is:

het moet gaan om de aanwerving van een werkzoekende van 50 jaar of ouder die geen betaalde
beroepsarbeid verricht; 
de 50-plusser moet uiterlijk de dag vóór zijn aanwerving als niet-werkend werkzoekende zijn
ingeschreven bij de VDAB; 
in de zes maanden vóór de indiensttreding mag hij niet bij dezelfde onderneming of bij een andere
onderneming van dezelfde technische bedrijfseenheid waartoe de onderneming behoort, in dienst zijn
geweest; 
hij moet in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; 
de werkgever moet hem minstens 5 opeenvolgende kwartalen in dienst houden; 
de geldende loons- en arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. 

De premie wordt betaald door de VDAB en moet via de website van de VDAB aangevraagd worden. Er is
geen terugvordering als de werknemer zelf ontslag heeft genomen, of indien hij werd ontslagen om
dringende reden. Het bedrag van de premie ligt, afhankelijk van de loonhoogte van de 50-plusser, tussen
1.200 EUR en 4.500 EUR per kwartaal. 

Brutoloon op kwartaalbasis Tewerkstellingspremie per kwartaal 

van 2.400 tot 4.200 EUR 1.200 EUR 

van 4.200 tot 6.000 EUR 2.100 EUR 

van 6.000 tot 10.500 EUR 3.000 EUR 

hoger dan 10.500 EUR 4.500 EUR 

2. De Federale werkuitkering ACTIVA

Via het Activa-plan wil de Federale overheid de herinschakeling van jongere en oudere langdurig
werkzoekenden in het normale arbeidscircuit bevorderen. Dit gebeurt door het toekennen van: 

een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgever. 
een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering) die de werkgever in mindering kan brengen
van het te betalen nettoloon. De werkuitkering wordt door de RVA uitbetaald aan de betrokken 
werknemer.

In het kader van de anticrisismaatregelen voerde de overheid vanaf 1 januari 2010 de "versterkte
activering" in. Om in aanmerking te komen voor de versterkte activering, moeten werklozen wel
tegelijkertijd aan een aantal voorwaarden voldoen 

De uitkeringsgerechtigde werkloze is minstens 50 jaar. 
De werkloze moet werkzoekende zijn op het moment dat hij wordt aangeworven. 
De werkloze moet minstens zes maanden zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende, en dit
gedurende de negen maanden die de maand van zijn indiensttreding voorafgaan.
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Deze oudere werknemers hebben recht op een werkuitkering van maximaal 1.000 EUR per
kalendermaand. Werknemers die in de loop van 2010 in dienst treden, genieten gedurende 24 maanden
van deze premie (de maand van de aanwerving en de 23 daaropvolgende maanden). Werknemers die in de
loop van 2011 in dienst treden, kunnen gedurende 12 maanden aanspraak maken op deze premie (de
maand van de aanwerving en de 11 daaropvolgende maanden) 3. Vanaf 1 oktober 2010: verbod op
cumulatie tussen de Vlaamse tewerkstellingspremie en de Federale werkuitkering Tot voor 1 oktober
2010 konden beide premies met elkaar gecumuleerd worden. Dit gaf in een aantal situaties aanleiding tot
een hoge tussenkomst in de loonkost. Voorbeeld Een onderneming die in september 2010 een
werkzoekende 50-plusser in dienst nam met een brutomaandloon dat hoger ligt dan 3.500 EUR, kon zowel 
: 

Een Vlaamse tewerkstellingspremie van 4.500 EUR per kwartaal ontvangen (in totaal 4.500 EUR x 5
kwartalen = 22.500 EUR) 
Een werkuitkering van van 1.000 EUR/maand in mindering brengen op het nettoloon en dit
gedurende 24 maanden. 

Tijdens het 1ste jaar van de tewerkstelling kon de onderneming op die manier van een subsidie van 2.500
EUR per maand aanspraak maken. De cumulatie van de Vlaamse met de federale steunmaatregel is in
strijd met de Europese regelgeving, waardoor het vanaf 1 oktober 2010 dus niet meer mogelijk om deze
twee premies te cumuleren. In het bovenstaande voorbeeld zal een werkgever in het vervolg dus kiezen
voor de op termijn gunstigere Federale premie (1.000 EUR gedurende 24 maanden ipv 1.500 EUR
gedurende 15 maanden). De tewerkstellingspremie is overigens ook niet cumuleerbaar met
dienstencheques 4. Aanpassing terugvorderingsmechanisme Vlaamse tewerkstellings-premie 50-plus
Tot op heden vorderde de VDAB de Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plus niet terug indien een
werknemer binnen de vijf kwartalen werd ontslagen wegens overmacht of een dringende reden of indien
hij zelf ontslag nam. Deze regeling blijft van kracht, al moet de betrokken onderneming wel het bewijs
leveren van de overmacht of de dringende reden. Ondernemingen die hun 50-plussers ontslaan omwille
van een collectief ontslag of een herstructurering moeten de ontvangen Vlaamse tewerkstellingspremies
wel terugbetalen aan de VDAB. 

FEESTDAGEN 2011: OVERZICHT EN REGELS VOOR HET VASTLEGGEN VAN 
VERVANGINGSDAGEN

1. Wettelijke feestdagen

In 2011 worden de 10 wettelijke feestdagen als volgt vastgelegd:
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Nieuwjaar zaterdag 1 januari 2011 

Paasmaandag maandag 25 april 2011 

Feest van de arbeid zondag 1 mei 2011 

O.L.H. Hemelvaart donderdag 2 juni 2011 

Pinkstermaandag maandag 13 juni 2011 

Nationale Feestdag donderdag 21 juli 2011 

O.L.V. Hemelvaart maandag 15 augustus 2011 

Allerheiligen dinsdag 1 november 2011 

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2011 

Kerstmis zondag 25 december 2011 

2. Vervangingsdagen In de meeste ondernemingen wordt niet gewerkt op zaterdag of zondag. Dit betekent
dat Nieuwjaar, het Feest van de arbeid en Kerstmis volgend jaar vervangen moeten worden door een
normale activiteitsdag in de onderneming. In eerste instantie kan het paritair comité van uw sector de
vervangingsdagen vastleggen. Indien het paritair comité vóór 1 oktober 2010 geen beslissing nam of
indien de beslissing niet algemeen verbindend verklaard werd bij K.B., kunnen de vervangingsdagen
collectief worden vastgelegd door een beslissing van de ondernemingsraad. Wanneer er geen
ondernemingsraad is, kan er een regeling getroffen worden met de syndicale afvaardiging of bij
ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een dergelijke
collectieve beslissing moet de vervangingsdag in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer
vastgelegd worden. Zijn er ook geen individuele akkoorden gesloten, dan wordt de feestdag verlegd op de
eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming. Als de vervangingsdagen vastgelegd worden in
collectief overleg, dan moeten de data in het arbeidsreglement worden vermeld. Daartoe moet u vóór 15
december 2010 een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de lokalen van de onderneming. Een
kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht. Er dient tevens een kopie naar de
Inspectie Toezicht Sociale Wetten te worden gestuurd.

NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN VOOR 2011.

De Nationale Arbeidsraad maakte op 20/12/2007 CAO 90 tot invoering van niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen, ook wel loonbonus genoemd. Het systeem van deze loonbonus is van
toepassing sinds 1 januari 2008.

Een werkgever kan een ondernemingsplan indienen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel waardoor de werknemers een loonbonus krijgen als de objectief
meetbare doelstellingen die in het ondernemingsplan worden omschreven behaald werden. 
De loonbonus is vrij van belastingen en slechts voor 33% onderworpen aan een bijzondere sociale
zekerheidsbijdrage ten behoeve van de RSZ. 
Initieel kon er in 2008 maximaal 2200 euro per werknemer worden toegekend. Dit bedrag wordt jaarlijks
op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondsheidsindex van de maand september van het jaar ervoor. 
Voor 2011 bedraagt het maximale bedrag van de loonbonus 2358 euro.
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disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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