
NIEUWSBRIEF MAART 2014

OVERSCHAKELING NAAR ZOMERUUR

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart 2014 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok
wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur wordt dan 3 uur.

Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken.

Het makkelijkst is natuurlijk om dezelfde ploegen in te zetten bij de overgang naar het winteruur en bij de
overgang naar het zomeruur. Bij de overgang naar het winteruur zullen deze werknemers 9 uur moeten
presteren, bij de overgang naar het zomeruur moeten zij slechts 7 uur werken. Zij krijgen dan telkens 8 uur 
uitbetaald.

Indien het niet mogelijk is om dezelfde ploeg deze twee nachten te laten werken, dient de verloning als
volgt te gebeuren. Bij de overgang naar het zomeruur dient de werkgever het loon te betalen voor 8
arbeidsuren, hoewel de zaterdagnachtploeg slechts 7 uur zal moeten werken. Bij de overgang naar het
winteruur krijgen de werknemers van de zaterdagnachtploeg het normale loon voor 9 arbeidsuren, die zij
eveneens moeten presteren.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake
beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het 
winteruur.

RSZ-DOELGROEPVERMINDERING EERSTE AANWERVINGEN: UITBREIDING TOT 4DE
EN 5DE WERKNEMER

In de Programmawet van 26 december 2013 werd reeds voorzien dat de RSZ-doelgroepvermindering voor
de eerste aanwervingen met ingang van 1 januari 2014 uitgebreid zou worden tot de aanwerving van de 
4de en de 5de werknemer.

Als nieuwe werkgever van een vierde werknemer wordt beschouwd: een werkgever die sedert tenminste 4
opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming van een vierde werknemer voorafgaan, niet
onderworpen is geweest aan de RSZ voor de tewerkstelling van meer dan 3 werknemers andere dan
leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector.
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Als nieuwe werkgever van een vijfde werknemer wordt beschouwd: een werkgever die sedert tenminste 4
opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming van een vijfde werknemer voorafgaan, niet
onderworpen is geweest aan de RSZ voor de tewerkstelling van meer dan 4 werknemers andere dan
leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector.

De exacte omvang en de duur van deze RSZ-vermindering voor de 4de en de 5de aanwerving moesten
echter nog bevestigd worden door een koninklijk besluit. Dit KB is uiteindelijk op 

11 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en bepaalt dat de werkgever voor de 4de en de 
5de aanwerving kan genieten van een RSZ-vermindering van 1000 EUR gedurende maximum 5 kwartalen
en van 400 EUR gedurende maximum 4 kwartalen daaropvolgend.

Bron: KB van 16 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van
het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de
harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale
zekerheidsbijdragen, B.S. 11 maart 2014. 

ELEKTRONISCHE AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE OP BOUWWERVEN 

Om de strijd tegen de sociale en fiscale fraude in de bouwsector tegen te gaan, zal er vanaf 1 april 2014 op
sommige tijdelijke en mobiele bouwplaatsen een verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie gelden
voor personen die werken uitvoeren in onroerende staat. De sancties op het niet naleven van deze
registratieverplichting gelden wel pas vanaf 1 oktober 2014. De concrete praktische details zullen de
komende weken nog verder uitgewerkt moeten worden door de betrokken diensten, maar hierbij vindt u
alvast een samenvatting van de voornaamste elementen van deze nieuwe registratieverplichting in de 
bouwsector.

1. Toepassingsgebied

De registratieverplichting zal gelden voor tijdelijke en mobiele bouwwerven waarvan het totaalbedrag
minstens 800.000 EUR, exclusief BTW, bedraagt. 

In de toekomst zou dit bedrag wel nog verhoogd of verlaagd kunnen worden bij KB.

Voor werken die begroot worden onder 800.000 EUR is dus geen aanwezigheidsregistratie nodig. Wordt
er een nieuw contract toegevoegd en overstijgen de totale kosten van de werken hierdoor de limiet van
800.000 EUR, dan wordt de aanwezigheidsregistratie vanaf dat moment verplicht.

Met ingang van 1 april 2014 zullen alle personen die op dergelijke tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
aanwezig zijn om er werken van onroerende staat uit te voeren, geregistreerd moeten worden. Deze
registratieverplichting zal zowel voor werkgevers, werknemers als zelfstandigen gelden en dit ongeacht
hun nationaliteit.
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2. Registratiesysteem

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers of onderaannemers geregistreerd zijn. U kan
deze registratie als werkgever zelf doen ofwel kunt u duidelijk met de werknemers of de onderaannemer
afspreken dat zij zichzelf registreren. Als u hiervoor kiest, moet u hen wel een registratiemiddel ter
beschikking stellen.

Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid
op de bouwwerf. De registratie kan dagelijks uitgevoerd worden of voor meerdere dagen tegelijk. De
registratie kan ofwel op de werkplaats zelf gebeuren ofwel van op afstand. Het is wel van groot belang dat
elke aanwezigheid geregistreerd is vóór de betrokken persoon begint te werken.

In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2014 verscheen een koninklijk besluit met daarin onder meer
een beschrijving van de eigenschappen van het elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem op de
bouwwerven. 

Zo kan het registratieapparaat bijvoorbeeld verbonden worden met een systeem van geolokalisatie of
gebruik maken van mobiele telefonietechnieken. 

Bij de registratie van de aanwezigheden moeten de volgende gegevens meegedeeld worden:

· het rijksregisternummer of het nummer van het ontvangstbewijs L1 Limosa voor buitenlandse
werknemers of buitenlandse zelfstandigen;

· het ondernemingsnummer van de onderneming waarvoor de werknemer prestaties verricht of in het
geval van een zelfstandige het ondernemingsnummer van diens onderneming;

· het identificatienummer van de werfmelding (artikel 30bis en 30ter);

· het tijdstip van de registratie.

Uit die unieke identificatiesleutels vloeien allerlei inlichtingen voort. Voor de identificatiegegevens van de
natuurlijke personen zijn dat bijvoorbeeld de naam, de voornamen, de nationaliteit en de geboortedatum.

3. Alternatieve registratiemethode

Het is mogelijk om te voorzien in een alternatieve automatische registratiewijze die registratie op afstand
of een voorafgaande registratie mogelijk maakt via de door de RSZ ter beschikking gestelde elektronische
interface. Deze voorafgaandelijke registratie kan gebeuren voor een periode van maximum 31
kalenderdagen. De gegevens kunnen per persoon geannuleerd worden tot op het einde van de dag waarop
ze betrekking hebben.

De RSZ beheert de databank waarnaar de registratiegegevens van de personen die aanwezig zijn op de
werven verstuurd worden. De Inspectiediensten van de RSZ en de Inspectiediensten Toezicht Sociale
Wetten en Welzijn op het werk kunnen de naleving van de elektronische aanwezigheidsregistratie 
controleren.

- 3 -



4. Checkinatwork

De RSZ stelt een beveiligde elektronische applicatie ter beschikking op de portaalsite van de sociale
zekerheid: www.socialezekerheid.be/werkgever.

Klik op de applicatie Checkinatwork - aanwezigheidsregistratie.

Het gaat om een nieuwe applicatie waarmee u mensen kan registreren die werken in onroerende staat
uitvoeren op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze applicatie zorgt ervoor dat verschillende
gegevensdatabanken van de sociale zekerheid met elkaar verbonden worden. Checkinatwork bundelt
bovendien verschillende kanalen die als registratiemiddel dienen. 

Via deze elektronische applicatie heeft u de keuze tussen vier kanalen, die u bovendien kunt afwisselen:

Onlinedienst via desktop

De registratie via de onlinedienst gebeurt op de portaalsite van de sociale zekerheid. 

De mobiele onlinedienst

De registratie via de onlinedienst gebeurt op een andere plaats (mobiel).

Gateway

De registratie gebeurt bij aankomst op de werkplaats.

De Gateway fungeert als een soort toegangspoort. De aannemer stelt een computer beschikbaar op de werf
waarmee de werknemers of zelfstandige onderaannemers zich kunnen aanmelden. De aanmelding gebeurt
met de elektronische identiteitskaart, het rijksregisternummer of het Limosanummer.

Webservice

De webservice communiceert met uw bestaande planningssysteem of track-and-trace-systeem om
aanwezigheden op de werkplaats te registreren.

5. Onderaanneming

De hoofdaannemer stelt een registratieapparaat ter beschikking van de aannemers waarop hij een beroep
doet. Op hun beurt stellen de aannemers dit registratieapparaat ter beschikking van hun eigen
onderaannemers zodat het registratieapparaat gebruikt kan worden in de volledige keten van 
onderaanneming.

Elke aannemer of onderaannemer die een beroep doet op een medecontractant, moet zijn onderaannemers
contractueel wijzen op de registratieverplichting en hen informeren over de soorten registratiemiddelen
die op de arbeidsplaats gebruikt kunnen worden.

Voor de uitzendkrachten rust deze registratieverplichting op de aannemer-gebruiker en dus niet op het 
uitzendkantoor.
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6. Sancties

Elke persoon die zich aanbiedt op een tijdelijke en mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet of niet
tijdig heeft geregistreerd, kan gesanctioneerd worden met een sanctie van 

niveau 1.

De bouwdirectie, de aannemer, de onderaannemer of de werkgever die de nieuwe registratiebepalingen
niet naleeft, kan beboet worden met een sanctie van niveau 3. Bij gezondheidsschade of een
arbeidsongeval kan er een sanctie van niveau 4 opgelegd worden.

De verplichte aanwezigheidsregistratie geldt vanaf 1 april 2014. Er zal wel voorzien worden in een
overgangsperiode. De vermelde sancties treden pas in werking op 1 oktober 2014.

7. Fiscaal voordeel

Werkgevers die gebruik maken van dit systeem van elektronische aanwezigheidsregistratie op
bouwwerven kunnen een belastingvoordeel genieten. 

Het aantal overuren dat in aanmerking komt voor de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing wordt voor deze werkgevers opgetrokken van 130 uren naar 180 uren per jaar. Ook de
belastingvermindering die werknemers in geval van overuren kunnen genieten, zal bij gebruik van een
systeem van elektronische aanwezigheidsregistratie gelden voor 180 uren per jaar.

Bron: www.socialezekerheid.be en KB van 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1,
tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde
lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie
van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, B.S. 21 februari 2014 en KB van 11 februari 
2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter en 31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan, B.S. 21 februari 2014.

ANPCB 218 - ECOCHEQUES 2014 - OMZETTING IN GELIJKWAARDIG VOORDEEL ?

Sinds 2009 moeten de bedrijven aan hun bedienden - PC 218 jaarlijks ecocheques toekennen. Het gaat
hierbij om een bedrag van maximaal EUR 250, waarbij de toekenning telkens voorzien is in de maand 
juni.

Sommige ondernemingen opteerden er in het verleden voor om de ecocheques om te zetten in een
gelijkwaardig voordeel (door bijv een verhoging werkgeversbijdrage groepsverzekering of het optrekken
van de waarde van maaltijdcheques,... toe te passen) en moesten daarover een akkoord sluiten vóór een
bepaalde datum. De nieuwe CAO voor de bedienden ANPCB 218 voorziet een nieuwe 
omzettingsmogelijkheid, zowel voor de ondernemingen die in juni 2013 ecocheques toekenden als voor
de nieuwe ondernemingen die hun eerste toekenning pas in juni 2014 zouden moeten doen. 
Deze omzetting moet gebeuren vóór 31 maart 2014. De nieuwe ondernemingen hebben 2 maand extra de
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tijd (= tot vóór 31 mei 2014). Voor de jaren nadien moet de omzetting voor 31 oktober van het jaar waarin
ecocheques werden uitbetaald, omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel met ingang van het
daaropvolgend jaar (bv. uiterlijk op 30 oktober 2014 voor 2015). Voor nieuwe ondernemingen moet dit
gebeuren voor 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen. In ondernemingen
met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden gebeurt de omzetting via een schriftelijk akkoord
met de vertegenwoordiging. In de ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via
een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden. Bij gebrek aan omzetting voor de
voorstelde data, blijft de verplichting bestaan om ecocheques toe te kennen. In de loop van de maand
april/mei 2014 zal u van ons sociaal secretariaat de vraag ontvangen of wij voor de ANPCB-bedienden
tot de berekening van ecocheques in 2014 moeten overgaan, dan wel of u voor de omzetting van een
gelijkwaardig voordeel koos.

EINDE VAN PC 218 IN ZICHT

Bij de oprichting van het paritair comité 218 (het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden)
was voorzien dat het comité zou ophouden te bestaan van zodra het PC 200 zou samengesteld worden.

In het Belgisch Staatsblad is nu een bericht verschenen met de oproep aan de betrokken organisaties om
zich kandidaat te stellen om in PC 200 te zetelen. De samenstelling van PC 200 kan dus binnen enkele
maanden een feit zijn. Dit betekent dan meteen het einde van het PC 218.

Om een juridisch vacuüm te vermijden en continuïteit te verzekeren zouden alle bestaande CAO’s van
PC 218 worden overgenomen door PC 200 waardoor er voor de bedienden voorlopig niets wijzigt op
het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden. 

De sociale organisaties en bepaalde restsectoren uit de social profitsector worden onttrokken aan het PC
200 en ondergebracht in PC 335 en PC 337.

De benaming van PC 335 voor de sociale organisaties wijzigt in "Paritair comité voor de dienstverlening
aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen". Het is bevoegd voor de organisaties
waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of de
zelfstandigen, die tot doel hebben diensten en ondersteuning te verlenen, zonder de bedoeling daarmee
winst te maken. Vallen bijvoorbeeld onder dit paritair comité:

- kinderbijslagfondsen, sociale secretariaten, ondernemingsloketten, ...

- sectorale fondsen voor bestaanszekerheid

- beroepsopleiding middenstand

- enz.

Het PC 337 voor de non-profitsector wordt het "Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector" en
is bevoegd voor de organisaties voor de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de
bevoegdheid van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is. Vallen bv. onder PC 337:
ziekenfondsen, politieke partijen, enz. Ook privé-personen die voor eigen rekening personeel
tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun gezin, vallen onder het PC 337 uitgezonderd
de dienstboden en de werknemers die vallen onder het paritair comité voor de landbouw, tuinbouw en 
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bosbouw.

Met andere woorden, PC 337 wordt het residuair paritair comité voor de non-profitsector. 

PC 100 blijft het residuair paritair comité voor de arbeiders uit de profitsector, PC 200 dat voor de
bedienden uit de profitsector. Zij zullen dus bevoegd zijn wanneer geen enkel ander paritair comité in
aanmerking komt.

Deze wijzigingen worden pas definitief nadat het betrokken K.B. gepubliceerd wordt in het Belgisch 
Staatsblad.

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, B.S. 31 januari
2014, 3e editie.

WERKGELEGENHEIDSPLAN 45-PLUSSERS OPNIEUW OPMAKEN?

Sedert vorig jaar moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor
45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te
behouden of te bevorderen.

Om na te gaan of u meer dan 20 werknemers heeft, wordt er gekeken naar het aantal werknemers en
uitzendkrachten in dienst op 2 januari 2013, uitgedrukt in voltijds equivalenten. Indien u op dat moment
meer dan 20 werknemers in dienst had, diende u een werkgelegenheidsplan op te stellen. Deze berekening
wordt uitgevoerd voor een periode van 4 jaar. Een nieuwe berekening moet dan ook maar gemaakt
worden op 1 januari 2017. Wie bij de telling op 2 januari 2013 dus minder dan 20 werknemers had, moet
gedurende vier jaar geen plan opstellen. 

De werkgevers die in 2013 wel verplicht waren om een werkgelegenheidsplan op te maken, moeten kijken
welke de geldigheidsduur van hun huidig plan is. 

1. Eénjarenplan

Is het plan voor één jaar afgesloten, zoals in de meeste ondernemingen het geval is, moet er vóór het
afsluiten van het boekjaar (dus voor de meeste werkgevers vóór 31 maart 2014) een nieuw plan worden 
opgesteld.

Het plan moet onder meer een evaluatie omvatten van de maatregelen die voor 2013 voorzien werden.
U moet met andere woorden omschrijven wat er binnen uw onderneming gebeurd is tijdens het afgelopen
jaar met de in het plan opgenomen maatregelen. 

Daarna moet u het ontwerp van het plan voorleggen aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de
vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, het comité PBW of, bij ontstentenis, de werknemers zelf. 

De werknemersvertegenwoordiging brengt binnen twee maanden een advies uit en kan aanvullende of
alternatieve voorstellen doen. De werkgever is niet gehouden de adviezen van de
werknemersvertegenwoordiging te volgen. Doet hij dit niet, dan moet hij zijn beslissing wel toelichten en
de werknemersvertegenwoordiging daarvan in kennis stellen uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst
van dat advies. De voorstellen van de werknemersvertegenwoordiging waarmee de werkgever geen
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rekening heeft gehouden en de toelichting moeten als bijlage worden opgenomen in het plan.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor ondernemingen met meer dan 20 maar minder dan 50
werknemers waar geen vakbondsafvaardiging en geen CPBW is. De werkgever moet de werknemers dan
enkel informeren over het werkgelegenheidsplan.

2. Meerjarenplan

Ingeval u een meerjarenplan heeft opgesteld, blijft dit plan geldig en dient u geen nieuw plan op te maken. 

U moet aan de ondernemingsraad wel een verslag voorleggen met de voortgang van het plan. Is er geen
ondernemingsraad, moet u het verslag bezorgen aan de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke hiervan, aan
het comité PBW of, bij gebreke hiervan, aan de werknemers zelf. 

Bron: CAO nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2012 over de uitvoering van een
werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

RSZ PAST ENKELE FORFAITAIRE KOSTENVERGOEDINGEN AAN (EERSTE KWARTAAL 
2014)

De RSZ publiceerde enige tijd geleden een tabel met een beschrijving van verschillende posten waarvoor
de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt. Per kostenpost vermeldt de RSZ tevens de bedragen en de
voorwaarden waarin deze kostenforfaits door werkgevers toegepast mogen worden.

Opgelet: deze forfaits mogen niet zomaar toegekend worden. Het gaat immers om forfaits die geacht
worden werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ zal de werkgever dus nog steeds zijn
systeem van kostenvergoedingen moeten kunnen motiveren. Bovendien mogen de door werknemers
gemaakte kosten in geen enkel geval dubbel terugbetaald worden. De RSZ aanvaardt het gebruik van de
forfaits dan ook alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet ook nog op een andere manier
terugbetaald worden.

Hieronder vindt u de meest recente tabel die de RSZ publiceerde in de administratieve instructies van het
eerste kwartaal van 2014. 

Sommige van deze bedragen sluiten nauw aan bij de forfaitaire bedragen die ook de fiscus hanteert (bv.
het bedrag voor het beroepsmatig gebruik van de eigen wagen), maar voor andere uitgaven (bv.
bureaukosten) moeten de gemaakte kosten t.a.v. de fiscus nog steeds bewezen worden.

Type kosten Bedragen Voorwaarden

Woon-werk-verplaatsingen
en beroepsverplaatsingen
met de auto

EUR 0,3461/km

- het voertuig mag geen eigendom van de werkgever
zijn of door hem gefinancierd worden.

- de forfaits zijn "all in": onderhoud, verzekering,
brandstof, ...

Woon-werk-verplaatsingen
en beroepsverplaatsingen
met de fiets

EUR 0,22/km
- voor de beroepsverplaatsingen mag de vergoeding
alleen toegekend worden als de fiets eigendom is
van de werknemer.
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Baankosten voor
niet-sedentaire 
werknemers:

afwezigheid van faciliteiten

EUR 10,00/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht
is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (min. 4 uur
opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de
sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn
in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste 
werven.

Baankosten voor
niet-sedentaire 
werknemers:

maaltijd

EUR 6,00/dag

- niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht
is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (min. 4 uur 
opeenvolgend).

- het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar
aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een
maaltijd buitenshuis gebruiken 

(nvdr.de maaltijdvergoeding is niet cumuleerbaar
met maaltijdcheques)

Verblijfskosten in België EUR 35,00/nacht

- als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan
komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is

- dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt 

Dienstreizen naar het 
buitenland

Maximum 30 
kalenderdagen:

Meer dan 30 opeenvolgende 
kalenderdagen:

zie categorie 1 van de
landentabel fiscus

zie categorie 2 van de
landentabel fiscus

- voorwaarde: het loon dat de werknemer voor deze
dagen ontvangt, moet aan Belgische belastingen
onderworpen zijn

- opmerking: als de werkgever ook de kost voor
maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt,
bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde
vergoedingen, dan moeten zij als volgt worden 
verminderd:

15% voor het ontbijt

35% voor het middagmaal

45% voor het avondmaal

5% voor de kleine uitgaven.

Internationaal transport

verblijfsvergoedingen

+ ARAB-vergoeding

+ aanvullende 
vergoeding

De aanvullende vergoeding mag slechts toegekend
worden als de chauffeur verplicht is om zijn
dagelijkse of zijn wekelijkse rusttijd in het
buitenland te nemen en op voorwaarde dat:

- de aanvullende vergoeding extra kosten dekt en
dus strikt verbonden is aan de rusttijd;

- het totale bedrag van de vergoeding (verblijfs-,
ARAB + aanvulling) niet de forfaitaire bedragen
overschrijdt die de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn
ambtenaren voor de officiële opdrachten naar het
buitenland (categorie 1).

Opmerking: als de werkgever ook de kost voor
maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt,
bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde
vergoedingen, dan moeten zij als volgt worden 
verminderd:

15% voor het ontbijt

35% voor het middagmaal

45% voor het avondmaal

5% voor de kleine uitgaven.
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Bureaukosten

werknemers die een deel van
hun werk thuis doen

EUR 117,27/maand

- dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit,
klein bureaugereedschap,... Dit forfait mag alleen
toegekend worden aan werknemers die structureel
en op regelmatige basis een gedeelte van hun
arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun
woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat
werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun
werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait
alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt
dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor
werknemers die vallen onder de wetgeving op de
arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard
wanneer het gaat om een werknemer die de voor
hem geldende maximale wettelijke arbeidsduur
bijna uitsluitend verricht op een door de werkgever
ingerichte werkplek.

Bureaukosten

huisarbeiders
(arbeidsovereenkomst of
tewerkgesteld in
gelijk-aardige voorwaarden)

10%
10% van het brutoloon maar het brutoloon is
beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis
geleverde prestaties.

Bureaukosten

telewerkers
10%

10% van het brutoloon maar het brutoloon is
beperkt tot het deel dat betrekking heeft op het 
telewerk.

Arbeidsgereedschap EUR 1,25/dag
de werknemer moet zijn eigen arbeids-gereedschap 
gebruiken

Aankoop van werkkledij EUR 1,64/dag

het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van
het woord (overalls, veiligheidsschoenen, ...) of
andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd
en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan
worden gedragen (uniform, ...)

Onderhoud van werkkledij EUR 1,64/dag

het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van
het woord (overalls, veiligheidsschoenen, ...) of
andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd
en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan
worden gedragen (uniform, ...)

Onderhoud en slijtage van
kledij van de werknemer

EUR 0,82/dag
betreft kledij (jeans, t-shirts, ...) en onderkledij die
veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile 
werkomstandigheden

Kosten verbonden aan de 
auto:

garage

EUR 50,00/maand

- als het voertuig hoofdzakelijk voor
beroepsdoeleinden gebruikt wordt

- als de werkgever de stalling in een garage vereist
voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud
ervan. Mag alleen toegekend worden voor zover de
verplichting het voertuig veilig te stallen opgelegd
wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde
toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de
werknemer eigenaar is van de garage of niet.

Kosten verbonden aan de 
auto

parking

EUR 15,00/maand

- als het voertuig hoofdzakelijk voor
beroepsdoeleinden gebruikt wordt

- als de werknemer regelmatig kleine
parkeerbedragen moet betalen.
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Kosten verbonden aan de 
auto

car-wash

EUR 15,00/maand
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DEELTIJDSE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN: DENK
ERAAN STEEDS HET VOLLEDIGE
UURROOSTER IN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST TE 
VERMELDEN!

Een arbeidsovereenkomst die voor deeltijdse arbeid
gesloten wordt, moet voor iedere werknemer
afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld en dit
uiterlijk op het ogenblik van de aanvang van de 
arbeidsovereenkomst.

Enkele van de verplichte vermeldingen van een
deeltijdse arbeidsovereenkomst zijn de
arbeidsregeling en het uurrooster. Hiermee wordt de
wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en de
verdeling hiervan over de week bedoeld. Het
uurrooster bevat de dagen en de uren waarop
gewerkt moet worden. Dit uurrooster kan vast of
variabel zijn. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de
arbeidsovereenkomst in het geval van een vast
uurrooster altijd het exacte begin- en einduur per 
dag moet bevatten en niet enkel het aantal uren per
dag. 

Bij variabele uurroosters moeten de van toepassing
zijnde uurroosters tijdig aangeplakt en
bekendgemaakt worden.

Het arbeidsreglement moet steeds alle uurroosters
bevatten die in de onderneming van toepassing zijn.
Voor elke deeltijdse werknemer moet er ook een
kopie of een afschrift van de ondertekende
overeenkomst bewaard worden op de plaats waar
het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

Als er geen schriftelijk opgestelde
arbeidsovereenkomst is, of als één of meer van de
verplichte vermeldingen ontbreken, dan zijn er
sancties van toepassing. Als de verplichte
vermeldingen ontbreken, kan de werknemer uit de
regelingen en deeltijdse uurroosters die in het
arbeidsreglement vermeld staan, kiezen. Aan de
werkgever kunnen strafsancties en administratieve
geldboetes opgelegd worden. 

Wanneer de geschreven deeltijdse
arbeidsovereenkomst volledig ontbreekt, ontstaat
zelfs het vermoeden dat de arbeidsovereenkomst
voltijds werd uitgevoerd.

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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