
NIEUWSBRIEF JANUARI 2011

MAALTIJDCHEQUES : NIEUWIGHEDEN IN 2011

In 2011 worden de drie volgende aanpassingen voorzien op gebied van de maaltijdcheques :

de invoering van de elektronische maaltijdcheques; 
de toekenning van maaltijdcheques bij betaald educatief verlof; 
de verhoging van de kostprijs van de maaltijd om een cumul tussen een bedrijfsrestaurant en
maaltijdcheques mogelijk te maken 

Elektronische maaltijdcheques Op 23 november 2010 werd het KB tot vaststelling van de
toekenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een
elektronische vorm gepubliceerd. Kandidaat-uitgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 een erkenning
aanvragen. De erkenning zal gezamenlijk worden verleend door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken,
de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor
Economische Zaken. De erkenning zal binnen 3 maanden voor onbepaalde duur verleend of geweigerd
worden. Naast Sodexo en Edenred (het voormalige accor) komen er zeker 2 Belgische uitgevers van
maaltijdcheques bij, nl. E-ve en Monizze. Zolang de uitgevers niet daadwerkelijk erkend zijn, zijn de
elektronische maaltijdcheques nog niet beschikbaar. Het systeem van de elektronische maaltijdcheques
bestaat erin dat de maaltijdcheques gecrediteerd worden op een elektronische maaltijdchequerekening die
beheerd wordt door een erkende uitgever. De werknemer ontvangt een drager die hij als betaalmiddel kan
gebruiken. Voorwaarden voor de papieren en elektronische versies Om niet als loon beschouwd te
worden en zowel fiscaal als sociaal vrijgesteld te zijn, moeten de papieren en elektronische
maaltijdcheques aan de volgende voorwaarden beantwoorden: 

de toekenning moet vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke
individuele overeenkomst; 
ze moeten toegekend worden voor elke effectief gewerkte werkdag of in functie van het aantal
effectieve arbeidsuren volgens de alternatieve regel; 
ze moeten maandelijks uitgereikt worden (met regularisatiemogelijkheid); 
ze zijn nominatief; 
de maaltijdcheques zijn 3 maanden geldig; 
de tussenkomst van de werkgever mag niet meer dan5,91 EUR per maaltijdcheque bedragen; 
de tussenkomst van de werknemer moet ten minste 1,09 EUR per chequebedragen. 
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Bijkomende voorwaarden voor de elektronische versie De elektronische maaltijdcheques moeten ook nog
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

het aantal maaltijdcheques en het brutobedrag ervan moet worden vermeld op de loonfiche van
de werknemer; 
vóór het gebruik van de elektronische maaltijdcheques moet de werknemer het saldo en de
geldigheidsduur kunnen nagaan van de maaltijdcheques die hem toegekend werden en die nog
niet gebruikt werden; 
de vrije keuze tussen de papieren of de elektronische versie moet gegarandeerd worden; 
de maaltijdcheques moeten door een erkende uitgever verdeeld worden; 
het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer
teweegbrengen, tenzij in geval van verlies of diefstal 

Maaltijdcheques ook bij betaald educatief verlof In de instructies van de RSZ van het 4de kwartaal
2010 staat vermeld dat ook de opleidingen die een werknemer volgt in het kader van het betaald educatief
verlof aanleiding geven tot toekenning van maaltijdcheques, en dit ongeacht of de opleiding rechtstreeks
verband houdt met het werk van de werknemer of niet. Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2011. De
RSZ stelt de uren waarop de werknemer afwezig is op het werk in het kader van het betaald educatief
verlof gelijk met werkelijke arbeidsuren, voor wat betreft de toepassing van de sociale wetgeving. De
fiscus heeft bevestigd het standpunt van de RSZ te volgen. Indien de werkgever voor de dagen educatief
verlof geen maaltijdcheques toekent, zullen deze niet uitgereikte cheques als loon beschouwd worden. Het
patronaal gedeelte van deze cheques is dan onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belasting. 
Cumul maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant  De maaltijdcheques en het genot van een maaltijd in een
bedrijfsrestaurant mogen enkel gecumuleerd worden indien de prijs van die maaltijd ten minste gelijk is
aan de kostprijs. Sedert 1 januari 2011 bedraagt die prijs 5,91 EUR. Dit bedrag stemt overeen met de
maximale werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque. 

MINSTENS 50 WERKNEMERS IN DIENST ? DENK AAN UW STARTBAANVERPLICHTING
IN 2011!

Ondernemingen in de private sector met minstens 50 werknemers (op 30 juni van het voorgaande jaar)
moeten een zeker aantal jongeren jonger dan 26 jaar (al of niet startbaners) in dienst houden of bijkomend
aanwerven om te voldoen aan hun ’aanwervingverplichting’ in het kader van de startbaanreglementering.

Voor wie geldt de verplichting? 
Ondernemingen met minstens 50 werknemers in dienst op 30 juni 2010, geteld in koppen. 
Hoe groot is de verplichting? 
De aanwervingsverplichting bedraagt 3% van het totale personeelsbestand in de privé-sector, en 1,5% in
de non-profitsector. Om te berekenen hoe groot de aanwervingsverplichting is, gaat men uit van het
personeelsbestand, bestaande uit de som van VTE-breuken van de individuele werknemers in het 2e
kwartaal 2010. De jongeren tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst worden uitgesloten van dit
personeelsbestand. 
Bv . Als onderneming in de privé-sector stelde u op 30 juni 2010 103 werknemers (koppen) te werk. Het
personeelsbestand, uitgedrukt in VTE bedroeg in het tweede kwartaal 100 VTE. 3% van 100 VTE = 3
VTE’s jongeren in dienst houden of bijkomend aanwerven in 2011. 
Wat is een startbaanovereenkomst? 

- 2 -



Om aan de slag te kunnen als startbaner, moest de jongere tot voor kort een schriftelijke
startbaanovereenkomst én een startbaankaart kunnen voorleggen. Maar sinds 1 april 2010 is dit niet langer
het geval. De startbaankaart werd afgeschaft. Bovendien moeten de jongere niet langer vóór de
aanwerving ingeschreven zijn als werkzoekende. De enige formaliteit die overblijft, is dat hij als
startbaner op de DmFA moeten worden vermeld. 
De jongere moet wel minstens tewerkgesteld worden met: 
· een gewone halftijdse (0.5 VTE) schriftelijke arbeidsovereenkomst; 
· een deeltijdse arbeidsovereenkomst (minimum halftijds) gecombineerd met een opleiding; 
· een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst ’middenstand’; 
· een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling; 
· elk ander type van overeenkomst of opleidingsovereenkomst bepaald bij Koninklijk Besluit. 
Welke jongeren tellen mee voor de aanwervingsverplichting? 
Alle jongeren die minstens gedeeltelijk bijdrageplichtig zijn aan de RSZ, al of niet met SBO
tewerkgesteld, tellen voor hun VTE-breuk mee tot en met de laatste dag van het kwartaal waarin zij de
leeftijd van 26 jaar bereiken. 
De aanwerving van jongeren van buitenlandse afkomst of van jongeren met een handicap wordt dubbel in
rekening gebracht. 
Sinds 1 april 2010 worden ook de startbaners aangeworven met een leerovereenkomst (zie hierboven) of
met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst (minstens halftijds) die gecombineerd wordt met een
opleiding (zie hierboven), dubbel geteld. 
De tewerkstelling van werknemers in het kader van de aanwervingsverplichting moet een bijkomende
tewerkstelling betekenen en mag niet worden gecompenseerd door het ontslaan van personeel. 
Sanctie? 
Bij niet-naleving van de aanwervingsverplichting kan er een compenserende vergoeding van 75 EUR
worden opgelegd. Deze vergoeding wordt vermenigvuldigd met: 
- het aantal kalenderdagen waarvoor het aantal verplichte 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 ontslaan om
de aanwerving van jongeren te compenseren. 
Vrijgestelde sectoren 
Sommige sectoren kunnen, op basis van een voorstel door het beheerscomité van de RVA en een
beslissing van de minister van werk, worden vrijgesteld van de aanwervingsverplichting als zij bepaalde
inspanningen leveren. 
Volgende sectoren worden voor 2011 vrijgesteld van de aanwervingsverplichting in het kader van de
startbaanreglementering: 

PC 118 - voedingsnijverheid (1 januari 2011 tot 31 december 2011) 
PC 124 - bouwbedrijf (1 januari 2011 tot 31 december 2011) 
PC 126 - stoffering en houtbewerking (1 januari 2011 tot 31 december 2011) 
PC 140.03 - goederenvervoer voor rekening van derden (1 januari 2011 tot 31 december 2011)

Bron: 
- Ministerieel besluit van 18juni 2010, Belgisch Staatsblad van 16 juli 2010 
- Ministeriele besluiten van 30 september 2010, Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010.
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NIEUWE GRENZEN LOONBESLAG EN LOONSOVERDRACHT VANAF 1/1/2011.

Het loon van de werknemer is beschermd en is slechts gedeeltelijk vatbaar voor loonbeslag en
loonoverdracht (behalve in het geval van onderhoudsgeld).

Deze grenzen zijn bij koninklijk besluit vastgelegd en wijzigen per 1 januari van elk jaar.

Op 16 december 2010 is het koninklijk besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad die de grenzen voor
2011 vastlegt.

Hierbij het overzicht.

Maandelijks nettoloon Vatbaar voor beslag Maximale inhouding

Tot 1.003 0% -

1.003,01 - 1.077 20% 14.80

1.077,01 - 1.188 30% 33.30

1.188.01 - 1.300 40% 44.80

1.300,01 en meer Alles Onbeperkt

Ook het bedrag van de beperkte beslagbaarheid per kind ten laste wordt jaarlijks aangepast. Vanaf 1
januari 2011 bedraagt dit bedrag 62 euro.

Bron : Koninklijk Besluit van 8 december 2010 tot uitvoering van art. 1409, par. 2 van het Gerechtelijk
Wetboek (B.S. 16 december 2010).

BEDIENDEN (ANPCB 218) - INDEXATIE VAN DE WEDDEN MET 2,49% VANAF 1 JANUARI 
2011

Sinds 2006 worden de wedden van de bedienden, tewerkgesteld in een onderneming die onder het
ANPCB (PC 218) ressorteert, 1 keer per jaar geïndexeerd, met name op 1 januari.

Om het juiste percentage vast te leggen wordt gekeken naar de reële evolutie van de viermaandelijkse
gezondheidsindexcijfers van november en december ten opzichte van de gezondheidsindexcijfers van
diezelfde maanden van het jaar ervoor. Het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexen van
november en december 2010 bedraagt 113,425; dat van de maanden november en december 2009 is gelijk
aan 110,665.

Dit betekent dat de wedden van de ANPCB-bedienden met 2,49% stijgen vanaf 1 januari 2011
(113,425/110,665). 

Dit indexpercentage moet toegepast worden op zowel de wedden die strikt de barema’s volgen die
opgenomen zijn in de loonschalen voor de ANPCB-bedienden, als voor de wedden die boven de barema’s 
liggen.
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De indexatie is niet alleen belangrijk voor de ondernemingen die wettelijk onder het PC 218 ressorteren
(zoals de bouwondernemingen voor hun bedienden), maar ook voor die bedrijven die op vrijwillige basis
dit indexatiemechanisme toepassen.

Door de indexatie van de wedden werden er nieuwe minimumbarema’s voor de bedienden sinds 1 januari
2011 gepubliceerd. Zij kunnen opgevraagd worden via de website van het Sociaal Fonds van het ANPCB
218 www.sfonds218.be.

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S JANUARI 2011

klik hier: documenten/0111 voorlopig web.doc

NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN: WIJZIGINGEN VANAF 1
APRIL 2011

Sinds 1 januari 2008 hebben de werkgevers de mogelijkheid om een resultaatsgebonden bonussysteem in
te voeren. Het gaat om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of
van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van
objectieve criteria. 

Het maximale toegelaten bedrag van de loonbonus bedraagt voor het jaar 2011 2358 euro. Voor de
werknemer is dit bedrag vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werkgever
betaalt een bijzondere bijdrage van 33% aan de RSZ. Na een evaluatie door de sociale partners bleek dat
er een aantal wijzigingen moesten worden aangebracht ter vereenvoudiging en verbetering van de
procedure voor de vaststelling en de goedkeuring van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.
Hiertoe werd op 21 december 2010 de CAO nr. 90bis afgesloten in de NAR. Bovendien brengt ook de wet
houdende diverse bepalingen van 29 december 2010 een aantal wijzigingen aan. Hierbij vindt u een
overzicht van de aanpassingen: 
- er moet bij de invoering van de loonbonus verplicht gebruik gemaakt worden van de modellen van CAO
of toetredingsakte die als bijlage bij CAO 90bis gevoegd zijn; 
- het toekenningsplan is niet langer een bijlage bij de toetredingsakte, maar wordt hierin opgenomen; 
- in het toekenningsplan moet het aantal betrokken werknemers op het ogenblik van de opstelling van het
toekenningsplan vermeld worden; 
- de wijze van berekening van de voordelen wordt verduidelijkt: de dagen jaarlijkse vakantie en
feestdagen worden voortaan gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties en dit naast de
moederschapsrust, die reeds gelijkgesteld was; 
- er wordt een normatief karakter gegeven aan de doelstellingen inzake de vermindering van het aantal
arbeidsongevallen of verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval en inzake de vermindering van het
aantal afwezigheidsdagen. Dit betekent dat de opname van deze doelstellingen enkel kan indien de
werkgever in orde is met het preventieplan en het anti-stressbeleid. De Inspectie kan nagaan of dit in orde
is. De werkgever moet in het nieuwe model van CAO/toetredingsakte verklaren dat er al dan niet een
preventieplan in de onderneming bestaat; 
- de volgende vermeldingen moeten verplicht worden opgenomen in de toetredingsakte: 
1. een verklaring dat er in de onderneming al dan niet een vakbondsafvaardiging bestaat voor de
betrokken werknemers voor wie het voordeel wordt ingevoerd 
2. een verklaring dat er al dan niet opmerkingen werden gemaakt in het register en dat het register werd
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bezorgd aan de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten. Indien er opmerkingen werden gemaakt,
de verklaring volgens welke de uiteenlopende standpunten werden verzoend. 
- de inspecteur van de sociale wetten moet de ontvangst van het opmerkingenregister niet langer
bevestigen. Dit wordt vervangen door een verklaring van de werkgever in de toetredingsakte over het
opmerkingenregister; 
- de procedure die van toepassing is in geval van betwisting over de evaluatie van de resultaten moet
voortaan ook onderworpen worden aan de vormcontrole; 
- het bevoegde paritair comité kan beslissen om over bepaalde dossiers niet te beslissen. In dat geval
wordt het dossier overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar, die de vorm- en marginale controles uitvoert; 
- indien het plan om punctuele formele tekortkomingen niet werd goedgekeurd, kan de werkgever binnen
de maand vanaf de datum van kennisgeving van de negatieve beslissing een gecorrigeerde toetredingsakte
met inbegrip van het toekenningsplan aan de bevoegde ambtenaar toesturen. De ambtenaar beschikt in dat
geval over één maand om een definitieve beslissing te nemen. Bronnen: Wet houdende diverse bepalingen
dd. 29 december 2010, B.S. 31 december 2010, 3de  editie en CAO nr. 90 bis dd. 21 december 2010 tot
wijziging van de CAO nr. 90 dd. 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen.

WETSVOORSTELLEN: WAT MOGEN WE VERWACHTEN IN 2011?

Recentelijk werden een aantal sociaal- en arbeidsrechterlijke wetsvoorstellen ingediend. Hieronder
worden enkele van die wetsvoorstellen besproken. Het zijn voorlopig slechts wetsvoorstellen.

Vaderschapsverlof 

Tot op heden is het vaderschapsverlof (10 dagen, waarvan 3 betaald door de werkgever en 7 betaald door
de mutualiteit) enkel voorzien voor vaders als de verwantschap vaststaat. Er werd een wetsvoorstel
ingediend om onder bepaalde voorwaarden de partner van het gelijke geslacht als de biologische ouder , in
casu de medemoeder, ook recht te geven op dit verlof.

Omdat de meeouder geen juridische band met het kind kan aantonen, dient er een bewijs geleverd te
worden van verwantschap met de ouder waarvan de afstamming vaststaat en bij wie het kind de
hoofdverblijfplaats heeft. Dit bewijs kan op de volgende wijzen geleverd worden :

1.  door het huwelijk met de persoon van wie de afstamming vaststaat 
2.  door wettelijk samenwonen met de persoon van wie de afstamming vaststaat 
3.  door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de partners sedert een onafgebroken

periode van 3 jaar voorafgaand aan de geboorte effectief en permanent samenwonen

Slechts 1 ouder heeft recht op dit verlof. Het recht op moederschapsverlof sluit voor een zelfde ouder het
recht op dit verlof uit.

Overuren

Er werd een wetsvoorstel ingediend om de procedure en de regeling met betrekking tot het presteren van
overuren te versoepelen.
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Op heden moet de vakbondsafvaardiging (als die bestaat in de onderneming) er vooraf mee instemmen dat
er overuren zullen worden gepresteerd in de onderneming. Hiernaast dient er in vele gevallen ook een
voorafgaandelijke goedkeuring te zijn van de Inspectie der Sociale wetten. Het ingediende wetsvoorstel
wil deze verplichtingen afschaffen.

Op heden is het voor de werkgever verboden om zijn werknemers binnen het kwartaal meer dan 65
overuren te laten presteren, zonder dat onmiddellijk inhaalrust moet worden toegekend. Het wetsvoorstel
wil deze referteperiode van 1 kwartaal uitbreiden naar 1 jaar zodat de werknemers hun extra-arbeidsuren
met een grotere flexibiliteit kunnen presteren.

Sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques bestaan al wel, maar de fiscale en sociale aspecten ervan worden in de wet niet
duidelijk afgebakend. Er werd een wetsvoorstel ingediend om duidelijke krijtlijnen te voorzien waardoor
er meer gebruik gemaakt zou worden van deze cheques. Het is de bedoeling dat er per werknemer per jaar
maximum 300 EUR aan sport- en cultuurcheques kan worden toegekend. Tot dit bedrag zouden de
cheques vrijgesteld zijn van personenbelasting en van sociale-zekerheidsbijdragen. De sport- en
cultuurcheques kunnen worden gebruikt voor sportbeoefening en/of deelname aan culturele activiteiten
die erkend zijn door de bevoegde overheden bij de Gemeenschappen

Uitbreiding van tijdskrediet en loopbaanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek familielid
voor ondernemingen met ten hoogstens 10 werknemers

Momenteel hebben 50-plussers werkzaam in ondernemingen met hoogstens 10 werknemers de
toestemming nodig van de werkgever voor de uitoefening van het recht op tijdskrediet, de 1/5de
loopbaanvermindering en de zogenaamde landingsbanen. Er werd een wetsvoorstel ingediend om aan
deze werknemers dezelfde rechten toe te kennen als andere werknemers en met name de goedkeuring van
de werkgever af te schaffen.

Ook over de invoering van een recht op vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van
loopbaanonderbreking voor bijstand en verzorging van een zwaar ziek familielid, voor werknemers
tewerkgesteld in KMO’s werd een wetsvoorstel neergelegd.

Sluitingsvergoeding voor werknemers van kleine ondernemingen 

Momenteel kunnen werknemers van een kleine ondernemingen enkel aanspraak maken op een
sluitingsvergoeding ingeval van faillissement. Er werd een wetsvoorstel ingediend om dit uit te breiden tot
iedere vorm van definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de kleine onderneming. De
sluitingsvergoeding is in principe verschuldigd door de werkgever. Enkel als de werkgever insolvabel is,
zal het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen de sluitingsvergoeding ten laste nemen.

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.
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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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