
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2012

NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN

Vanaf 1 juli 2012 gelden er nieuwe verplichtingen voor dienstenchequebedrijven: 

1. De 60% - regel

Per kwartaal moet 60 % van de door elke exploitatiezetel van de erkende onderneming nieuw
aangeworven werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques uitkeringsgerechtigde volledige
werkloze en/of gerechtigde op een leefloon zijn. 

Als uitkeringsgerechtigde werkloze wordt beschouwd: 

- hij die op het ogenblik van de indienstneming een werkloosheids- of inschakelingsuitkering geniet als
voltijdse werknemer; 

- hij die als voltijdse werknemer gedurende minstens 78 dagen een werkloosheids- of
inschakelingsuitkering heeft genoten tijdens de periode van de maand van indienstneming en de 6
voorafgaande kalendermaanden. 

Als leefloner wordt beschouwd: 

- hij die op het ogenblik van de indienstneming recht heeft op het leefloon; 

- hij die tijdens de periode van zes maanden voorafgaand aan de maand van indienstneming gedurende
minstens drie maanden recht had op het leefloon. 

De exploitatiezetel van de erkende onderneming dient in het bezit te zijn van een attest van het OCMW of
van de RVA waaruit blijkt dat de werknemer aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet. Deze attesten
dienen bewaard te worden op de exploitatiezetel. De aanvraag van het attest dient ten laatste de 30ste dag
volgend op de dag van indienstneming, ingediend te worden bij het bevoegde werkloosheidsbureau of
OCMW. 

De werkgever kan, mits voldoende motivering, aan de RVA-directeur een vrijstelling aanvragen via het
formulier "dienstencheques-aanvraag vrijstelling tewerkstellingsverplichting", beschikbaar op de site van
de RVA. De directeur dient dan te bepalen, na raadpleging van zijn collega van de gewestelijke
tewerkstellingsdienst, of er in de zone al dan niet voldoende werkzoekenden of leefloners zijn met het
gevraagde profiel om in de vacatures van de onderneming te voorzien. 
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2. Geldigheidsduur van de dienstencheques

De dienstencheques die aangekocht worden vanaf 1 augustus 2012 tot 31 december 2012 hebben een
geldigheidsduur tot en met 30 april 2013.De erkende onderneming dient de dienstencheques aan het
uitgiftebedrijf over te maken vóór 1 juni 2013.

3. De aankoopprijs van de cheques

Vanaf 2013 zal de gebruiker 8,50 euro in plaats van 7,50 euro moeten neertellen voor zijn cheques. Op die
manier daalt de federale tussenkomst en valt ze van 14,22 euro terug op 13,22 euro.

4. Aparte boekhouding voor de erkende ondernemingen die over een sui generis afdeling beschikken

De erkende ondernemingen die over een sui-generis afdeling beschikken, moeten een aparte boekhouding
voeren voor de dienstenchequeactiviteiten. 

Voor meer info kan u terecht op www.rva.be.

Bron: K.B. 03/08/2012 (B.S. 17/08/2012)

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE 
ACTIVITEIT

In België werd het recht op vakantiedagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de
werknemer in het jaar ervoor (het zogenaamd "vakantiedienstjaar") uitvoerde. 

Hieraan komt nu een grote verandering door de invoering van het recht op aanvullende vakantie:
voortaan kunnen werknemers die dit wensen, ook in hun eerste arbeidsjaar of bij de hervatting van
activiteiten aanspraak maken op 4 weken vakantie. Tijdens de aanvullende vakantiedagen ontvangen de
werknemers een aanvullend vakantiegeld dat als een voorschot moet beschouwd worden en achteraf wordt
verrekend met het dubbel vakantiegeld van het daaropvolgend jaar. Voor de arbeiders gebeurt de betaling
en de verrekening van het aanvullend vakantiegeld via de vakantiekas, voor de bedienden dient de
werkgever zich hierover te bekommeren. 

Met de invoering van de aanvullende vakantie confirmeert België zich aan een Europese richtlijn die
bepaalt dat elke werknemer recht heeft op minstens 4 weken vakantie per jaar en het daarbijhorend
vakantiegeld. 

Wij overlopen hierna de hoofdlijnen van de nieuwe reglementering aanvullende vakantie die ook al wel
eens "Europese vakantie" genoemd wordt.

1. De nieuwe reglementering

1.1 Voorwaarden om recht te hebben op aanvullende vakantie

Werknemers hebben recht op aanvullende vakantie, op voorwaarde: 
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1) dat zij een activiteit in dienst van één of meerdere werkgevers aanvatten of hervatten;

2) dat zij in het kalenderjaar van begin of hervatting van de activiteiten werkelijke arbeidsprestaties
hebben verricht of een onderbreking hebben gehad die met werkelijke arbeidsprestaties gelijkgesteld
wordt van ten minste drie maanden, al dan niet doorlopend, bij één of meerdere werkgevers. Deze
periode wordt "aanloopperiode" genoemd.

3) de wettelijke vakantiedagen zoals bedoeld in de huidige vakantieregeling zijn opgebruikt. De
werknemer mag m.a.w. geen gewone vakantiedagen meer over hebben op basis van de prestaties van het
vorig jaar, vooraleer hij aanvullende vakantie neemt.

1.2 Begin of hervatting van activiteit

Onder het begin van een activiteit valt iedere activiteit van een werknemer die in het voorgaande jaar
(vakantiedienstjaar) nooit geheel of gedeeltelijk onderworpen is geweest aan de vakantiewetgeving voor
werknemers. Het gaat o.a. om volgende situaties:

- de werknemer die een beroepsactiviteit als werknemer aanvat; - de werknemer die een activiteit als
werknemer uitoefent na een periode van activiteit in het buitenland; - de werknemer die overgaat van het
statuut van zelfstandige naar het statuut van werknemer; - de werknemer die overgaat van de
overheidssector naar de privésector. Het hervatten van een activiteit impliceert dat de werknemer vroeger
een activiteit van werknemer uitoefende, maar deze om welbepaalde redenen onderbrak. Het gaat o.a. om
volgende situaties: · na een periode van volledige werkloosheid; · na een lange ziekteperiode; · na een
volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet; · na een verlof zonder wedde. 

1.3 Aanloopperiode van 3 maanden

Om het recht op aanvullende vakantie uit te oefenen, moeten werknemers een aanloopperiode doorlopen
waarin werkelijke arbeidsprestaties werden verricht of een met arbeid gelijkgestelde onderbreking hebben
gehad tijdens ten minste 3 maanden, al dan niet doorlopend gedurende éénzelfde kalenderjaar. De
aanloopperiode moet niet noodzakelijk een periode van voltijdse prestaties zijn. Vanaf de laatste week van
deze periode van 3 maanden, kan de werknemer zijn recht op aanvullende vakantie uitoefenen en vakantie
opnemen in de loop van hetzelfde kalenderjaar als dat waarin hij prestaties geleverd heeft. Dit recht wordt
uitgeoefend in verhouding tot de arbeidsregime (voltijds/deeltijds) waarin de werknemer tewerkgesteld 
wordt.

Na de aanloopperiode hoeft er niet opnieuw een periode van 3 maanden gedurende hetzelfde kalenderjaar
te worden gewacht om recht te hebben op vakantie. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde
berekeningssysteem als in het algemeen stelsel (met als enig verschil dat voor de berekening van deze
aanvullende vakantie geen rekening zal worden gehouden met de prestaties van het vakantiedienstjaar,
maar wel met de prestaties van het lopende jaar).

1.4 Een facultatief recht op verzoek van de werknemer

Een werknemer die om aanvullende vakantie verzoekt, heeft daar recht op. De werkgever kan dit dus niet
weigeren. In tegenstelling tot de wettelijke vakantie gaat het hier om een facultatief recht, dat de
werknemer kan laten gelden maar waartoe hij niet verplicht is.
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De werknemer kan het recht op aanvullende vakantie alleen aanvragen als de wettelijke vakantiedagen in
functie van de prestaties van het vakantiedienstjaar zijn uitgeput.

1.5 Samenloop met jeugdvakantie, seniorvakantie, tijdelijke werkloosheid collectieve sluiting

Stelsels zoals de jeugd- en seniorenvakantie en tijdelijke werkloosheid bij collectieve sluiting in de
onderneming zouden een voorrang hebben op de aanvullende vakantie. In al deze stelsels geniet de
werknemer een tegemoetkoming van de RVA.

1.6 Berekening van de vakantieduur in 4 stappen

Volgens het NAR-advies gebeurt de berekening van de vakantieduur in 4 stappen:

1. berekening, volgens de gewone regels, van het aantal vakantiedagen op basis van de prestaties van het
lopende kalenderjaar (vakantiejaar); 2. berekening, volgens de gewone regels, van het aantal
vakantiedagen op basis van de prestaties van het vorige kalenderjaar (vakantiedienstjaar) voor zover deze
aanwezig zijn; 3. het hoogste resultaat van deze beide berekeningen geeft het aantal vakantiedagen waarop
de werknemer in het lopende kalenderjaar recht heeft tot op het ogenblik van de berekening; 4. van de
aldus bekomen vakantieduur wordt het in de tweede stap berekende aantal vakantiedagen beschouwd als
gewone vakantie die verplicht en bij voorrang wordt opgenomen, en het saldo als de aanvullende vakantie.
Deze berekeningswijze wordt toegepast op het ogenblik dat de werknemer gebruik maakt van zijn recht
op vakantie. 

2. Stelsel van de arbeiders

2.1 Wettelijke vakantieduur arbeider

Door de invoering van de aanvullende vakantie werd er een nieuwe tabel ontworpen die zowel geldt voor
de vaststelling van de wettelijke vakantieduur (d.i. in functie van de prestaties van het vakantiedienstjaar)
als voor de vaststelling van de aanvullende vakantie voor de arbeiders. Voor de wettelijke vakantieduur
treedt de nieuwe tabel en berekeningswijze pas in werking vanaf het vakantiedienstjaar 2012 -
vakantiejaar 2013.
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Totaal aantal normale werkelijke arbeidsdagen en
gelijkgestelde inactiviteitsdagen

Aantal wettelijke vakantiedagen (voltijdse 5
dagen-weekstelsel) 

231 en meer 20 

van 221 tot 230 19 

van 212 tot 220 18 

van 202 tot 211 17 

van 192 tot 201 16 

van 182 tot 191 15 

van 163 tot 181 14 

van 154 tot 162 13 

van 144 tot 153 12 

van 135 tot 143 11 

van 125 tot 134 10 

van 106 tot 124 9 

van 97 tot 105 8 

van 87 tot 96 7 

van 77 tot 86 6 

van 64 tot 76 (in plaats van 67 vroeger) 5 

van 48 tot 63 (in plaats van 66 vroeger) 4 

van 39 tot 47 3 

van 20 tot 38 2 

van 10 tot 19 1 

van 0 tot 9 0 

2.2 Aanvullende vakantieduur arbeiders

De aanvullende vakantieduur van een arbeider wordt bepaald op basis van de tabel hierboven. Het aantal
aanvullende vakantiedagen op basis van de werkelijke arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen
tijdens het lopende vakantiejaar moet worden verminderd met de vakantiedagen in functie van de
prestaties tijdens het vakantiedienstjaar (met andere woorden de wettelijke vakantiedagen). Het resultaat
van deze bewerking geeft het aantal aanvullende vakantiedagen. De arbeider kan het recht op aanvullende
vakantie slechts laten gelden nadat deze wettelijke vakantiedagen zijn opgebruikt. De aanvullende
vakantie moet door de arbeider worden aangevraagd aan de hand van een formulier dat hij overhandigt
aan zijn vakantiekas (voor de arbeiders-bouw de Verlofkas Bouw). Dit formulier kan gedownload worden
via de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - www.rjv.be. Voorbeeld: 
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Begin van de activiteit
op 01/07/2012 

Begin van de activiteit
op 01/11/2012 

Activiteitsjaar 
Recht wettelijke
vakantie 

Recht aanvullende
vakantie 

Recht wettelijke
vakantie 

Recht aanvullende
vakantie 

2012 0 10 0 0 

2013 10 10* 3 17 

2014 20 0 20 0 

(*): dit recht op 10 dagen aanvullende vakantie kan slecht aangevraagd worden vanaf de maand september
2013 voor de eerste 5 dagen en vanaf de maand december voor de laatste 5 dagen. 

2.3 Aanvullend vakantiegeld arbeiders

Voor de periode van aanvullende vakantie heeft de arbeider recht op een bedrag gelijk aan zijn normaal
loon. Het aanvullend vakantiegeld wordt voor de arbeiders vastgelegd op 7,69 % van de lonen van de
periode die recht geeft op aanvullende vakantie gevraagd door de werknemer, eventueel vermeerderd met
een fictief loon voor de met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde inactiviteitsdagen. Dit bedrag
wordt geproportioneerd volgens de effectieve duur van de aanvullende vakantie. Dit bedrag is een
voorschot op het vakantiegeld. Dit voorschot komt in mindering van de uitbetaling van het vakantiegeld
van het jaar volgend op het opnemen van deze aanvullende vakantie. De verrekening gebeurt steeds op het
deel dat overeenstemt met het dubbel vakantiegeld. De betaling en verrekening van het vakantiegeld
gebeuren door de bevoegde verlofkas (Verlofkas Bouw voor de bouwvakarbeiders). Het aanvullende
vakantiegeld wordt aan de arbeider uitbetaald ten laatste in de loop van het kwartaal dat volgt op het
kwartaal tijdens welk het recht op aanvullende vakantie werd uitgeoefend. De aftrek gebeurt pas op het
dubbel vakantiegeld van het volgende jaar, ten belope van een maximumbedrag van 50%. Indien de aftrek
niet volledig kan gebeuren, treedt er een solidariteitsregeling in werking in het voordeel van de arbeider,
wat betekent dat de regularisatie niet volledig zal doorgevoerd worden. 2.4 Gelijkstellingen Voor de
berekening van de aanvullende vakantieduur en het aanvullende vakantiegeld zijn dezelfde
gelijkstellingen als bij de wettelijke vakantie van toepassing. Bovendien worden de aanvullende
vakantiedagen eveneens op dezelfde wijze als de wettelijke vakantiedagen gelijkgesteld met
arbeidsprestaties. 2.5 Sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing Op het aanvullend vakantiegeld zijn
dezelfde inhoudingen en bijdragen verschuldigd als op het wettelijk dubbel vakantiegeld. Op het moment
van de verrekening wordt het brutobedrag dat reeds toegekend werd voor de aanvullende vakantie
afgetrokken van het brutobedrag van het wettelijke vakantiegeld. De inhoudingen worden, net zoals bij het
wettelijk vakantiegeld, verricht door het Vakantiefonds Bouw. Voor arbeiders komt het aanvullend
vakantiegeld in mindering van de uitbetaling van het vakantiegeld van het jaar dat volgt op het opnemen
van de aanvullende vakantie. 3. Stelsel van de bedienden   3.1 Aanvullende vakantieduur bedienden
Na de aanloopperiode wordt gebruik gemaakt van hetzelfde berekeningssysteem als in het algemeen
stelsel. De aanvullende vakantieduur voor de bedienden wordt vastgesteld op 2 dagen per maand arbeid of
met arbeid gelijkgestelde onderbreking in dienst van één of meerdere werkgevers in de loop van het
kalenderjaar, verminderd met de vakantiedagen in functie van de prestaties tijdens het vakantiedienstjaar.
Deze berekening gaat uit van een tewerkstelling in een arbeidsstelsel van zes dagen per week (in de tabel
hieronder wordt het resultaat omgerekend naar een 5 dagen-weekstelsel). Als de werknemer in een ander
arbeidsstelsel is tewerkgesteld, heeft hij recht op vakantiedagen naar verhouding van zijn arbeidsstelsel. 
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Totaal aantal normale werkelijke arbeidsmaanden en
gelijkgestelde inactiviteitsmaanden 

Aantal wettelijke vakantiedagen (omrekening
voltijdse 5 dagen-weekstelsel) 

1 2 

2 4 

3 5 

4 7 

5 9 

6 10 

7 12 

8 14 

9 15 

10 17 

11 19 

12 20 

3.2 Aanvullend vakantiegeld bedienden Op de gewone datum voor uitbetaling van het loon van de
bediende, betaalt de werkgever een bedrag gelijk aan het normaal loon voor de dagen aanvullende
vakantie. Het aanvullend vakantiegeld komt in mindering van het dubbel vakantiegeld van het jaar dat
volgt op de opname van de aanvullende vakantie. Wanneer aan de bediende op een vroeger tijdstip een
vertrekvakantiegeld wordt uitbetaald, verrekent de werkgever op dat ogenblik het aanvullend vakantiegeld
met het dubbel vertrekvakantiegeld. 3.3 Vakantieattest Het vakantieattest dat aan bedienden wordt
meegegeven bij vertrek uit de onderneming, wordt aangevuld met bijkomende informatie over de
aanvullende vakantie; · de brutobedragen van het uitbetaalde aanvullend vakantiegeld; · het aantal dagen
aanvullende vakantie dat reeds opgenomen is door de bediende en het arbeidsstelsel waarin deze
vakantiedagen werden opgenomen. Dit betekent dat situaties zoals ziekteperiode (tot 1 jaar),
moederschapsrust, de gewone vakantiedagen meetellen voor de berekening van de duur van de
aanvullende vakantie. 3.4 Gelijkstellingen Voor de berekening van de duur van deze aanvullende
vakantie en het bedrag van het aanvullend vakantiegeld gelden dezelfde regels voor gelijkstellingen als
voor de wettelijke vakantie. Dit betekent dat situaties zoals ziekteperiodes (tot 1 jaar), moederschapsrust,
de gewone vakantiedagen,... meetellen voor de berekening van de duur van de aanvullende vakantie. De
aanvullende vakantiedagen worden eveneens op dezelfde wijze als de wettelijke vakantiedagen
gelijkgesteld met arbeidsprestaties. 3.5 Socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing Op het
aanvullende vakantiegeld voor bedienden wordt, net zoals bij het wettelijk dubbel vakantiegeld, een
solidariteitsinhouding verricht ten belope van 13,07% ten behoeve van de RSZ. De normale
RSZ-werknemers- en werkgeversbijdragen zijn hierop niet verschuldigd. Het fiscaal stelsel is echter nog
niet duidelijk vastgesteld (gewone of specifieke bedrijfsvoorheffing). 4. Inwerkingtreding De nieuwe
bepalingen treedt met terugwerkende kracht op 1 april 2012 in werking, behalve de nieuwe tabel met
betrekking tot de duur van de wettelijke vakantie voor arbeiders (zie 2.1). Die tabel zal van toepassing zijn
vanaf het vakantiedienstjaar 2012 - vakantiejaar 2013. Bron: wet houdende diverse bepalingen van 29
maart 2012 (BS 30 maart 2012) en koninklijk besluit van 19 juni 2012 (BS 28 juni 2012).
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VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S SEPTEMBER 2012

klik hier: documenten/0912 voorlopig.doc

EEN AFGESTUDEERDE IN DIENST? DENK AAN JEUGDVAKANTIE!

Een afgestudeerde in dienst? Denk aan jeugdvakantie! Regels voor jeugdige werknemers Sinds 2001
hebben jonge werknemers die voor de eerste keer gaan werken bij een werkgever, recht op jeugdvakantie.

Jeugdige werknemers (jonger dan 25 jaar) hebben gedurende het 1ste kalenderkwartaal na het jaar waarin
ze hun studie of leertijd beëindigd hebben, recht op: · vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding met

het aantal gewerkte maanden (of dagen) tijdens het kalenderjaar waarin ze voor het eerst in dienst
gekomen zijn van een werkgever; · bijkomende vakantiedagen (jeugdvakantie) samen met vakantiedagen
op basis van effectieve prestaties. Dit biedt de mogelijkheid om maximum 4 weken vakantie te nemen.

Hiervoor zal de jongere eveneens bijkomend vakantiegeld ontvangen van de RVA (jeugdvakantie
-uitkeringen). De jeugdige werknemer kan kiezen of hij die bijkomende vakantie geheel of gedeeltelijk

opneemt. Die bijkomende vakantiedagen worden eveneens gelijkgesteld met normale vakantiedagen voor
de verschillende takken van de sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioenen, ziekte -en

invaliditeitsverzekering). Toekenningsvoorwaarden 1) de jongere moet jonger zijn dan 25 jaar op 31
december van het refertejaar (vakantiedienstjaar of eerste jaar van indiensttreding); 2) hij moet zijn studie,

leertijd of opleiding beëindigd hebben tijdens het vakantiedienstjaar.

Het einde van de studie, leertijd of opleiding moet door de jonge werknemer aangetoond worden door
middel van een verklaring op eer, dat op formulier C103 vermeld wordt; 3) na het einde van de studie,
leertijd of opleiding moet hij tijdens het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende met 1 of
meer arbeidsovereenkomsten van minimum 1 maand. Deze tewerkstelling moet bovendien bestaan uit

minimum 13 dagen van minstens 70 uur effectieve of gelijkgestelde arbeid in totaal. Noot: Arbeid met een
studentenovereenkomst die niet aanleidinggevend tot het berekenen van normale bijdragen voor de

sociale zekerheid (behalve solidariteitsbijdrage) wordt niet gelijkgesteld met effectieve arbeid en kan dus
niet in aanmerking genomen worden. Wanneer en hoe kunnen de bijkomende dagen opgenomen 

worden? De bijkomende vakantiedagen mogen enkel opgenomen worden tijdens een tewerkstelling als
loontrekkende en nadat de gewone vakantie volledig opgenomen werd.

Men kan ze ineens of in verscheidene, in volledige of in halve dagen opnemen. Toelichtingen · jeugdige
deeltijdse werknemers kunnen nadat ze hun gewone vakantiedagen opgenomen hebben, aanspraak maken

op jeugdvakantie en hiervoor een jeugdvakantie -uitkering ontvangen.

Hiervoor moet de werknemer het normale formulier C131B invullen met vermelding van vakantie bij de
letter V, ten belope van een aantal uren, gelijk aan viermaal de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 

jongere.

De betaling van de jeugdvakantie -uitkering zal via formulier C103 gebeuren; · jongeren die een leertijd
"Middenstand" volgen of met een industriële leerovereenkomst werken, hebben tijdens de leertijd recht op

gewone vakantie. Dit afhankelijk van het aantal maanden opleiding tijdens het vorige kalenderjaar. Ze
kunnen hierbij nog geen aanspraak maken op de bijkomende jeugdvakantiedagen. Die worden pas

toegekend tijdens het kalenderkwartaal na het jaar waarin de leertijd eindigde; · jongeren die deeltijds
onderwijs volgen in het kader van deeltijdse leerplicht of die hun studie voortzetten na 18 jaar en die
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tegelijk deeltijds werken, hebben gedurende die periode recht op gewone vakantie. Dit afhankelijk van het
aantal maanden (of dagen) dat ze tijdens het voorgaande kalenderjaar gewerkt hebben. Maar ze hebben
nog geen recht op bijkomende vakantiedagen. Deze kunnen wel toegekend worden in de loop van het
kalenderkwartaal na het jaar waarin de studie eindigde. Deeltijdse tewerkstelling voor het einde van de

studie komt dus niet in aanmerking voor de voorwaarde van tewerkstelling. VAKANTIEGELD VOOR
JEUGDIGE WERKNEMERS   De jonge werknemers hebben recht op volgende uitkeringen: · enkel en
dubbel vakantiegeld voor de vakantiedagen toegekend voor hun arbeidsprestaties of gelijkgestelde tijdens
het vakantiedienstjaar; · jeugdvakantie -uitkering voor bijkomende vakantiedagen. Deze uitkering is ten
laste van de RVA en bedraagt 65% van het gemiddelde dagloon op basis van het loon van de jongere op
het ogenblik dat de 1ste dag van de jeugdvakantie opgenomen wordt. Op die berekende uitkering wordt
10,09% bedrijfsvoorheffing berekend. Het is dus belangrijk om te weten dat jeugdvakantie -uitkering

enkel wordt toegekend voor dagen "jongerenvakantie" van 4 weken, verminderd met de gewone dagen
betaalde vakantie waarop de jongere recht heeft. Dit in overeenstemming met de regeling jaarlijkse

vakantie van loontrekkenden of ambtenaren, uitgedrukt in een regeling van 6 arbeidsdagen per week. 
Administratieve formaliteiten Om jeugdvakantie -uitkeringen te kunnen bekomen, moeten formulieren

C103 jeugdvakantie Werkgever en C103 jeugdvakantie Werknemer opgemaakt en ingediend worden.
Wanneer dit de eerste aanvraag van het jaar is, moeten beide formulieren in dubbel exemplaar ingevuld

worden. Voor latere aanvragen volstaat een ingevuld formulier C103 jeugdvakantie Werkgever. De
ingevulde formulieren moet de jongere indienen bij zijn betalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen.
Dit gebeurt na elke periode dat vakantie opgenomen werd en uiterlijk op het einde van februari volgend

op het vakantiejaar.

De RVA zal de jeugdvakantie -uitkering dan betalen na elke periode van jeugdvakantie. Maar dit zal ten
vroegste gebeuren in de loop van de maand mei van het vakantiejaar. 

NIEUWE CAO NR. 103 BETREFFENDE TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING:

Sinds 1 september 2012 zijn er een aantal fundamentele wijzigingen van kracht met betrekking tot het
tijdskrediet. Het doel van CAO 103 is om het recht op tijdskrediet enerzijds en het recht op een uitkering

in het kader van tijdskrediet anderzijds, beter op elkaar af te stemmen. 
Deze beknopte nota heeft de bedoeling u de voornaamste elementen toe te lichten. 

Net zoals voorheen bestaan er drie formules inzake het recht op tijdskrediet. 
1. Het ongemotiveerd tijdskrediet 

Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet men voldoen aan twee voorwaarden: 
- 24 maanden anciënniteit bij de werkgever 
- Een beroepsloopbaan hebben van 5 jaar. 

Indien cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, kan men gebruik maken van drie verschillende
soorten stelsels van tijdskrediet. De duur hiervan is vastgelegd op 12 maanden voor een volledige

schorsing, 24 maanden voor een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of
gedurende 60 maanden een loopbaanvermindering van 1/5de. Deze stelsels kunnen gecombineerd worden.

De arbeidsduurvermindering blijft wel beperkt tot een voltijds equivalent van 12 maanden. 
2. Gemotiveerd tijdskrediet: 

Het hierboven vernoemde recht op ongemotiveerd tijdskrediet kan nog aangevuld worden met een periode
van gemotiveerd tijdskrediet. 

Het algemeen aanvullend recht is beperkt tot een maximum van 36 maanden, onafhankelijk van de
tewerkstellingsbreuk en het stelsel van arbeidsduurvermindering, voor de volgende gevallen: 
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- Om zorg te kunnen dragen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, 
- Het verlenen van palliatieve zorgen, 

- Het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins - of familielid, 
- Het volgen van een opleiding, 

In twee gevallen wordt dit recht echter uitgebreid tot een maximum van 48 maanden, namelijk: 
- Om zorg te dragen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar, 

- Om te zorgen voor zijn/haar zwaar ziek minderjarig kind of een minderjarig zwaar ziek kind dat
beschouwd wordt als deel uitmakend van het gezin. 

Om van dit bijkomend recht gebruik te kunnen maken zal de werknemer een attest moeten voorleggen aan
de werkgever als bewijs. Daarenboven is er ook een anciënniteit van 24 maanden vereist. 

Op de beide stelsels die hierboven werden beschreven, bestaat er één uitzondering, namelijk het recht van
oudere werknemers op landingsbanen. 

3. Eindeloopbaantijdskrediet: 
Vanaf 1 september 2012 is de algemene regel dat alle werknemers vanaf 55 jaar, die een beroepsloopbaan

van minimaal 25 jaar hebben, recht hebben op een uitkering in het kader van de landingsbanen. Deze
personen hebben wel enkel recht op een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering. 

In afwijking van deze regeling kunnen werknemers die minimaal 24 maanden anciënniteit hebben nog
steeds vanaf 50 jaar hun prestaties verminderen. Deze regeling is van kracht voor werknemers die een

zwaar beroep uitoefenden gedurende ten minste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of gedurende ten minste 7
jaar in de 15 voorafgaande jaren, en op voorwaarde dat het zwaar beroep voorkomt op de lijst van de

knelpuntberoepen. Onder zwaar beroep valt momenteel het werken in opeenvolgende ploegen, werken in
onderbroken diensten en nachtwerk. De lijst met de concrete vermelding van de beroepen die onder deze

regeling vallen, wordt verwacht tegen het einde van deze maand. 
Om alles in goede banen te lijden en de overgang te vergemakkelijken, is er ook nog een

overgangsregeling voorzien waarbij CAO nr. 77 bis van toepassing blijft. Het betreft de volgende
situaties: 

- Alle eerste - en verlengingsaanvragen die voor 1 september schriftelijk bij de werkgever werden
ingediend, 

- De eerste verlengingsaanvraag voor werknemer vanaf 50 jaar die reeds waren ingestapt in het systeem
van landingsbanen, 

- Werknemers die reeds gebruik maakten van het recht op het halftijdse stelsel, of het stelsel met 1/5de

arbeidsduurvermindering in het kader van CAO nr. 77 bis, kunnen overstappen op het tijdskrediet 50+
eindeloopbaan indien de werkgever voor 28 november 2011 op de hoogte werd gebracht van de

arbeidsduurvermindering en de loopbaanvermindering 50+ hier onmiddellijk op aansluit. 

VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING JONGE WERKNEMERS

Voor jonge werknemers die in de maanden oktober, november of december in dienst treden, is er geen
bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober,

november of december indien deze jongeren:

niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht; 
iedere studie beëindigd hebben met een volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire cyclus

van het technisch of beroepsonderwijs of een leerproces, of een getuigschrift ontvangen hebben voor
het secundair onderwijs met beperkt leerplan; 

alle activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd-, of
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opleidingsprogramma met beperkt leerplan en door elk studieprogramma met volledig leerplan; 
hun tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december; 

een maandelijks belastbaar loon hebben dat niet hoger is dan 2.575 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.

Opgelet! Voor de lonen die vanaf januari 2013 betaald worden, wordt er wel bedrijfsvoorheffing 
ingehouden.

Bron: Bijlage III bij Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het
stuk van de bedrijfsvoorheffing.

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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