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GEEN VLAAMSE JOBKORTING MEER IN 2011

De Vlaamse jobkorting, die sinds 2006 in voege was, is vanaf 2011 afgeschaft. Dit heeft de Vlaamse
regering via een persbericht laten weten. Deze afschaffing kadert in een besparingsplan van de Vlaamse
regering. In 2010 was die jobkorting al beperkt tot de laagste inkomens, namelijk een activiteitsinkomen
dat lag tussen EUR 5.500 en EUR 18.500, en kon het maximum EUR 125 bedragen per jaar. Deze
vermindering van de bedrjifsvoorheffing werd wel maandelijks verrekend. Het was ook enkel voorzien
voor de inwoners van het Vlaamse Gewest met beroepsinkomsten. Vanaf komend jaar zal deze
vermindering dus ook wegvallen. Bron: Persbericht van de Vlaamse Regering op 19 november 2010.

DE ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUE KOMT ERAAN!

Als alles goed gaat worden de eerste elektronische maaltijdcheques of "e-maaltijdcheques" tegen april volgend jaar verspreid.
De wetgeving die reeds enige tijd in de pipeline zat, is op 23 november verschenen in het Belgisch Staatsblad. De elektronische
maaltijdcheque moet de administratieve last voor werkgevers en handelaars verminderen en de veiligheid verhogen. De
papieren maaltijdcheque blijft voorlopig nog bestaan.

Papieren rompslomp In België worden jaarlijks 250 miljoen maaltijdcheques toegekend aan de werknemers als een
extraatje bovenop hun loon. De maaltijdcheques bestaan momenteel enkel in papieren vorm, hetgeen een administratieve
rompslomp met zich meebrengt voor alle betrokken partijen. De werkgever moet de papieren maaltijdcheques bestellen bij de
uitgever en ze elke maand uitdelen aan zijn personeel. De werknemer die ermee wil betalen moet erop letten dat hij zijn
cheques altijd op zak heeft. De handelaar ten slotte moet de papieren maaltijdcheques verzamelen, natellen en opsturen opdat

hun waarde zou worden terugbetaald. Voordelen van de e-maaltijdcheque Een maaltijdchequerekening wordt
gecreëerd. De maaltijdchequerekening is een databank, beheerd door een erkende uitgever waarop voor
een bepaalde werknemer een aantal e-maaltijdcheques zullen worden opgeslagen. De erkende uitgever zal
deze databank tevens beheren. De voordelen zijn de volgende: 
· Raadpleging van het saldo door de werknemer op elk moment (bijvoorbeeld voor hij/zij naar de
handelaar of supermarkt gaat). 
· Betaling via een "maaltijdkaart" of via sms 
· Gebruik van de FIFO-methode (First In First Out) bij het beheer van de maaltijdcheques. Dit wil zeggen
dat steeds de maaltijdcheque met de kortste geldigheidsduur eerst wordt gecrediteerd. 
· Aangezien de maaltijdcheques fractioneerbaar worden zullen de handelaars niet langer wisselgeld
moeten teruggeven. Wie maakt de keuze? De sector kan de keuze voor de e-maaltijdcheque verplicht maken.
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Voorziet de sector niet in de toekenning van e-maaltijdcheques, dan heeft de werkgever in principe vrij de keuze om al dan
niet de e-maaltijdcheque aan zijn personeel aan te bieden. Daartoe moet op ondernemingsvlak een ondernemings-CAO worden
afgesloten die de keuze voor de elektronische variant regelt. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan
een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke
overeenkomst wordt beoogd, dan moet u met iedere werknemer apart een individuele schriftelijke overeenkomst afsluiten.   
Niettemin moet de keuze voor de e-maaltijdcheques steeds omkeerbaar blijven. Daarom moeten in bovenvermelde CAO ook
de modaliteiten en termijnen van verandering van de uitbetalingswijzen van de maaltijdcheques worden vastgesteld. Wanneer
de e-maaltijdcheques worden geregeld in een individuele schriftelijke overeenkomst moet dit worden voorzien in het
arbeidsreglement. Bij gebrek aan enige regeling hieromtrent, zal de keuze voor de elektronische vorm voor minstens drie
maanden gelden. De werkgever of werknemer kan echter steeds opzeggen mits het respecteren van een "opzegtermijn" van 1 

maand.     Vrijgesteld van RSZ op voorwaarde... De essentiële karakteristieken van de e-maaltijdcheque blijven
dezelfde als die van de papieren maaltijdcheque. Elektronische maaltijdcheques zullen, net als hun papieren broertje, vrijgesteld
zijn van RSZ -bijdragen. Momenteel bestaan er reeds een aantal basisvoorwaarden, die onafhankelijk van de vorm, moeten zijn
vervuld. Zo moeten de cheques steeds op naam gesteld zijn, mag slechts één maaltijdcheque per gewerkte dag worden
toegekend, moet de werknemerstussenkomst minimaal 1,09 EUR bedragen en mag de werkgeverstussenkomst maximaal 5,91
EUR bedragen. Om vrijgesteld te zijn van RSZ moeten de e-maaltijdcheques voldoen aan volgende bijkomende voorwaarden; 
- Het aantal maaltijdcheques in elektronische vorm en het brutobedrag ervan, verminderd met het persoonlijke aandeel van de
werknemer, moeten worden vermeld op de maandelijkse loonafrekening. 
- De werknemer moet in elk geval voorafgaand aan elk gebruik van de e-maaltijdcheques kunnen nagaan wat het saldo en de 
geldigheidsduur is van de maaltijdcheques die op zijn maaltijdchequerekening staan maar nog niet werden gebruikt. 
- De keuze voor de e-maaltijdcheque moet worden ingevoerd via een CAO of de individuele arbeidsovereenkomst zoals
hierboven beschreven werd. 
- De omkeerbaarheid van de keuze en de modaliteiten moeten eveneens worden uitgewerkt zoals hierboven reeds werd 
toegelicht. 
- Voor de terbeschikkingstelling van de e-maaltijdcheques moet de werkgever of zijn sociaal secretariaat een beroep doen op
één van de erkende uitgevers. 
- Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen aanleiding geven tot bijkomende kosten voor de werknemer,

behalve in geval van diefstal of verlies. De e-maaltijdcheques die niet voldoen aan de hierboven beschreven
voorwaarden worden als loon beschouwd. Praktische uitwerking De uitgevers moeten eerst nog een
erkenningsprocedure van ongeveer drie maanden doorlopen, alvorens de eerste e-maaltijdcheques zullen worden verdeeld. De
erkende uitgever moet immers aan bepaalde eisen voldoen in verband met functionaliteit, veiligheid en privacy. De 2 bestaande
uitgevers, Sodexo en Edenred (het vroegere Accor), hebben hun afgewerkt product al voorgesteld aan de pers. Daarnaast
hebben zich nog een twee andere spelers aangekondigd op de elektronische maaltijdchequemarkt. De nieuwe bedrijven E-ve en
Monizze hopen eveneens volgend jaar te kunnen starten met de verdeling van de e-maaltijdcheque. Aangezien de erkenning
vanaf 1 januari bij het ministerie van Economische Zaken kan worden aangevraagd, zal er rond april 2011 sprake zijn van de
eerste e-maaltijdcheque. Het nieuwe systeem van de elektronische maaltijdcheques zal na drie jaar geëvalueerd worden. Op
lange termijn zou de introductie van de e-maaltijdcheque moeten leiden tot de afschaffing van de papieren maaltijdcheque. 
Bron: Koninklijke besluiten van 12 oktober 2010, Belgisch Staatsblad van 23 november 2010, derde 
editie.

KAN U DE KOSTEN VAN EEN OPLEIDING TERUGVRAGEN AAN UW WERKNEMER ALS
HIJ HET BEDRIJF VERLAAT ?

1. Juridische grondslag.

De werkgever kan overeenkomstig art. 22bis van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten een
scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst laten opnemen waarbij de werknemer zich verbindt om een
deel van de opleidingskosten terug te betalen indien hij voor de overeengekomen periode de onderneming
zou verlaten.
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2. Voorwaarden van het scholingsbeding.

Het scholingsbeding moet voor elke werknemer schriftelijk worden opgemaakt ten laatste bij de aanvang
van de opleiding.

Het beding is alleen geldig voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en voor
werknemers met een brutojaarloon van minstens 30.327 euro (bedrag 2010). In 2011 is dit jaarloon 30.535 
euro.

Het scholingsbeding omvat de overeengekomen opleiding, de duur en de plaats waar de opleiding zal
worden gegeven, de prijs van de opleiding, de begindatum van de geldigheidsduur (maximum 3 jaar), het
bedrag dat de werknemer zal terugbetalen.

3. Het scholingsbeding is niet in elke situatie van toepassing.

Het scholingsbeding is niet van toepassing als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd :

- tijdens de proefperiode;

- door de werkgever zonder dringende reden;

- door de werknemer wegens dringende reden;

- ingevolge herstruturering.

4. De opleiding moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De gevolgde opleiding is een specifieke opleiding op basis waarvan nieuwe professionele vaardigheden
worden verworven die ook buiten de onderneming kunnen gebruikt worden.

De opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke bepaling voor de uitoefening van het beroep
waarvoor de werknemer is aangeworven.

Het aantal opleidingsuren bedraagt minstens 80 uur.

De waarde van de opleiding moet minstens gelijk zijn aan het dubbel van het gemiddeld gewaarborgd
minimum maandinkomen. Voor 2010 is dit bedrag 2 x 1415.24 euro = 2830,48 euro.

Als die voorwaarden niet zijn vervuld dan geldt het scholingsbeding niet.

5. Beperking van de terugbetaling.

De wet beperkt het bedrag van de terugbetaling die de werkgever aan zijn werknemer mag vragen in
functie van het moment waarop de werknemer het bedrijf verlaat.

- 3 -



Vertrek van de werknemer Terugbetaling

Voor 1/3 van de overeengekomen periode 80%

Na 1/3 en voor 2/3 van de overeengekomen periode 50%

Na 2/3 van de overeengekomen periode 20%

Het bedrag van de terugbetaling mag nooit meer bedragen dan 30% van het jaarloon van de werknemer.

Bron : art. 22 bis van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.

EINDEJAARSPREMIE BEDIENDEN IN HET ANPCB 218

In het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB 218) is er in een verplichting tot
toekenning van een eindejaarspremie voorzien.

In dit artikel overlopen we de toekenningsvoorwaarden van deze eindejaarspremie voor een sector waarin
meer dan 300.000 bedienden in België tewerkgesteld worden.

1 TOEKENNINGSVOORWAARDEN

De eindejaarspremie dient aan de bedienden te worden toegekend die tegelijk aan de volgende
voorwaarden voldoen: a) verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden op het ogenblik
van de betaling van de premie. b) een anciënniteit hebben van minstens zes maanden op het ogenblik van
de betaling van de premie. 
c) in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar. 
Van de voorwaarde a) wordt afgeweken voor de volgende categorieën van bedienden die de onderneming
verlaten hebben vóór de datum van betaling van de premie maar op het ogenblik van vertrek een anciënni-
teit hebben van zes maanden: 

de bedienden die behalve om dringende reden in de loop van het jaar door de werkgever werden
ontslagen; 
de gepensioneerden; 
de bruggepensioneerden; 
de bedienden die werden aangeworven met een contract voor bepaalde duur van minstens zes 
maanden.

Sinds 1 januari 2001 kunnen de bedienden die in de loop van het jaar zelf ontslag namen/nemen, ook
aanspraak maken op een eindejaarspremie naar rato van de prestaties van het lopende jaar. Zij moeten
daartoe minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming kunnen rechtvaardigen. Deze bedienden hebben
recht op een eindejaarspremie berekend naar rato van de prestaties tijdens het betrokken werkjaar. Enkel
volledig gewerkte en/of gelijkgestelde kalendermaanden tellen mee voor deze "naar rato berekening". 
De bedienden die na de eerste dag van het beschouwde werkjaar in de onderneming in dienst zijn getreden
en dus niet kunnen voldoen aan voorwaarde c), hebben toch recht op een premie die zich verhoudt tot het
aantal maanden effectieve prestaties, tenminste indien ze een effectieve aanwezigheid van tenminste zes
maanden kunnen bewijzen. Ook voor deze "naar rato berekening" komen enkel volledig gewerkte en/of
gelijkgestelde kalendermaanden in aanmerking. 
2 HET BEDRAG VAN DE PREMIE 

- 4 -



De eindejaarspremie is gelijk aan de maandwedde die de bediende verdient en is in principe afhankelijk
van de werkelijke arbeidsprestaties en van de gelijkgestelde afwezigheden, met name de perioden van
schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens 

jaarlijkse vakantie; 
feestdagen 
kort verzuim; 
beroepsziekte; 
arbeidsongeval; 
bevallingsrust; 
en ziekte of ongeval, evenwel beperkt tot 60 dagen over het jaar.

Andere periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, bv. voltijds tijdskrediet,
zijn niet gelijkgesteld met arbeidsprestaties. De premie wordt, uiterlijk hetzij bij het afsluiten van het 
boekjaar, hetzij in de loop van de maand december betaald, tenzij anders op ondernemingsvlak werd 
overeengekomen. Voor de handelsvertegenwoordigers waarvan de bezoldiging geheel veranderlijk is,
wordt de eindejaarspremie berekend op het maandgemiddelde van het loon van de laatste 12 maanden. Dit
gemiddelde wordt begrensd op het hoogste bedrag van de klasse D van de schaal. 
Voor de handelsvertegenwoordigers waarvan de wedde gedeeltelijk veranderlijk is, wordt de premie
begrensd tot het hoogste bedrag van de klasse D van de schaal tenzij het vaste gedeelte hoger ligt dan het
vermelde bedrag. 
3 UITZONDERINGEN 
De uitbetaling van de eindejaarspremie dient niet te gebeuren door de ondernemingen die: 

in de loop van het jaar 2010 een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook zijn benaming weze,
hetzij onder vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift; 
op hun niveau bij overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun bedienden regelen,
voor zover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samen genomen tenminste gelijk zijn aan
de voordelen voorzien door de huidige overeenkomst.

4 SOCIALE EN FISCALE BELASTBAARHEID 
De eindejaarspremie wordt sociaal belast zoals het gewone maandloon. Dit betekent dat er
RSZ-werkgeversbijdragen op verschuldigd zijn en dat op het uitgekeerd bedrag RSZ-werk-
nemersbijdragen (= 13,07 %) ingehouden moeten worden. De eindejaarspremie is fiscaal vatbaar voor
bedrijfsvoorheffing volgens het barema van de exceptionele vergoedingen, dat in de volgende tabel terug
te vinden is. 
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Jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen
Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op andere
vergoedingen en toelagen 

Tot EUR 6.460,00 0 

van EUR 6.460,01 tot EUR 8.015,00 23,22 

van EUR 8.015,01 tot EUR 9.970,00 25,23 

van EUR 9.970,01 tot EUR 11.830,00 30,28 

van EUR 11.830,01 tot EUR 13.765,00 35,33 

van EUR 13.765,01 tot EUR 15.725,00 38,36 

van EUR 15.725,01 tot EUR 19.570,00 40,38 

van EUR 19.570,01 tot EUR 21.505,00 43,41 

van EUR 21.505,01 tot EUR 29.300,00 46,44 

van EUR 29.300,01 tot EUR 39.035,00 51,48 

Boven EUR 39.035,00 53,5 

Een vrijstelling van belasting en/of vermindering van de voorheffing voor kinderen ten laste is mogelijk. 

UW STARTBAANVERPLICHTING IN 2011

Indien u op 30 juni 2010 minstens 50 werknemers in dienst had, dan heeft u in 2011 een
startbaanverplichting. Dit wil zeggen dat u een bepaald percentage aan jongeren tot 26 jaar moet
aanwerven. Voor werkgevers in de privésector wil dit concreet zeggen dat 3% van het personeelsbestand
uit jongeren moet bestaan. In de non-profitsector moeten de werkgevers jongeren à rato van 1,5% van
hun personeelsbestand tewerkstellen.

Welke jongeren komen in aanmerking voor de startbaanverplichting? 
Voor het vervullen van de aanwervingsverplichting tellen alle werknemers waarvoor RSZ-bijdragen
verschuldigd zijn (met uitzondering van de studenten die tewerkgesteld worden met een
studentenovereenkomst) mee en dit tot het einde van het kwartaal waarin ze 26 jaar worden. Er wordt
geen enkele andere voorwaarde gesteld. 
Indien u een jongere van buitenlandse afkomst of een gehandicapte jongere tewerkstelt, dan telt deze
dubbel. Sinds 1 april 2010 geldt de dubbeltelling ook voor jongeren die aangeworven worden met een
startbaanovereenkomst van het type II of het type III. Een startbaanovereenkomst van het type II bestaat
uit een minstens halftijdse arbeids-overeenkomst gecombineerd met een door de jongere gevolgde
opleiding. Een startbaanovereenkomst van het type III omvat één van de leer- , stage- of
inschakelingsovereenkomsten. De dubbeltellingen vanaf april 2010 mogen niet gecumuleerd worden met
de reeds bestaande dubbeltellingen. 
Vrijstelling van de aanwervingsverplichting 
Voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 wordt er een vrijstelling toegekend aan
ondernemingen die behoren tot het paritair comité 118 (voedingsnijverheid), het paritair comité 126
(stoffering en houtbewerking) of het paritair comité 140.03 (goederenvervoer ten lande voor rekening van
derden en goederenbehandeling voor rekening van derden). Er zijn nog een aantal andere sectoren die
gewoonlijk een aanvraag tot vrijstelling indienen, maar volgens gegevens in ons bezit werd de vrijstelling
voor deze sectoren nog niet verlengd voor 2011. 
Sinds 1 januari 2010 kunnen de werkgevers uit de privésector 1/3 vrijstelling genieten van hun
verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen door stageplaatsen beschikbaar te stellen. 
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Volgende stages worden hiervoor in aanmerking genomen: 
- leerlingen uit het voltijds technisch of beroepssecundair onderwijs; 
- werkzoekenden van minder dan 26 jaar oud die een beroepsopleiding volgen; 
- cursisten uit het volwassenenonderwijs van minder dan 26 jaar oud; 
- cursisten van minder dan 26 jaar die een door de bevoegde Gemeenschap erkende opleiding volgen,
ofwel in het kader van overeenkomsten die daartoe gesloten hadden moeten worden met één of meer
onderwijs- of opleidingsinstellingen ofwel met een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of
beroepsopleiding 
Naast deze vrijstellingen is er voor de individuele ondernemingen ook de mogelijkheid voorzien om een
gehele of gedeeltelijke vrijstelling aan te vragen in de volgende gevallen: 
- ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering; 
- ondernemingen met een geleidelijke afbouw van het personeelsbestand; 
- ondernemingen die een tewerkstellingsovereenkomst sluiten met de Minister van Werk. 
Sanctie indien de aanwervingsverplichting niet wordt nageleefd 
De werkgever die zijn startbaanverplichting niet nakomt, is verplicht een compenserende vergoeding van
75 euro te betalen, vermenigvuldigd met: 
- Het aantal kalenderdagen waarvoor het verplichte aantal jongeren niet werd tewerkgesteld en/of
waarvoor de aanwerving van jongeren gecompenseerd werd met het ontslag van personeel; 
- Het aantal jongeren die niet werden tewerkgesteld en/of het aantal werknemers die werden ontslagen om
de aanwerving van jongeren te compenseren, uitgedrukt in voltijds equivalenten. 
Deze compenserende vergoeding moet worden betaald binnen een termijn van drie maanden die aanvangt
op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing die deze vergoeding oplegt.

Beste klant,

Op 24 en 31 december 2010 zullen onze kantoren in de namiddag gesloten zijn.

Wij wensen u en uw familie een gelukkig en voorspoedig 2011.

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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