
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR JONGE WERKNEMERS 

Werkgevers die "jonge werknemers" aanwerven in de maanden oktober, november of december 2015,
kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden om bedrijfsvoorheffing op de desbetreffende
lonen in te houden: 

- het moet gaan om een jonge werknemer die voldoet aan de bepalingen bedoeld in art. 36, lid 1, 1° tot 3°
van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsuitkering, dit wil zeggen:

o niet meer leerplichtig zijn;

o bepaalde studies beëindigd hebben, meer bepaald studies met een volledig leerplan voor 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;

o alle activiteiten beëindigd hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd-, of opleidingsprogramma
met beperkt leerplan en door elk studieprogramma met volledig leerplan.

- de jonge werknemer moet aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in oktober,
november of december 2015. Voor een aanwerving in september geldt deze maatregel niet. 

- het maandelijks belastbare loon mag niet hoger zijn dan 2725 euro (inkomstenjaar 2015 - aanslagjaar 
2016).

Opgelet: vanaf 1 januari 2016 bent u wel verplicht om bedrijfsvoorheffing in te houden.

Deze maatregel is voorzien om te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, terwijl de
jongere de grens van het belastbare inkomen niet zal bereikt hebben op het einde van het fiscale jaar en
dus geen belasting verschuldigd zal zijn.

PROGRAMMAWET VOORZIET NIEUWE SOCIALE EN FISCALE MAATREGELEN

In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin
een verzameling van allerhande nieuwe maatregelen. Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste
sociale en fiscale nieuwigheden uit deze Programmawet.
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1. Verplichte aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De Programmawet voert een verplichte aanwezigheidsregistratie voor de vleessector in. 

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor wie tewerkgesteld is op arbeidsplaatsen waar activiteiten
verricht worden die vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de voedingsnijverheid of het
paritair comité voor de handel in voedingswaren en die onderworpen zijn aan de verplichte melding van
de overeenkomsten bedoeld in artikel 30ter van de RSZ-wet.

De verplichting zal van toepassing zijn voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en gedetacheerden
die werken in een slachthuis, een uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen of bereidingen van
vleesproducten die een erkenning hebben bekomen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen.

Concreet zullen werknemers en zelfstandigen die de werkvloer van slachthuizen, uitsnijderijen en
vleesverwerkende bedrijven betreden hun aanwezigheid onmiddellijk en dagelijks moeten melden via een
elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

De opdrachtgever stelt het registratiesysteem ter beschikking van de aannemers op wie hij een beroep
doet. Elke aannemer moet het ter beschikking gestelde registratiesysteem gebruiken en moet het ook op
zijn beurt ter beschikking stellen van de onderaannemers op wie hij een beroep doet. Elke onderaannemer
die verder in de keten beroep doet op andere onderaannemers moet zich aan dezelfde verplichtingen 
houden.

Sociaal inspecteurs kunnen de gegevens die opgenomen zijn in het registratiesysteem raadplegen en
gebruiken in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten. 

Het niet-naleven van deze nieuwe registratieverplichting kan aanleiding geven tot het opleggen van een
administratieve geldboete en/of een strafrechtelijke sanctie.

De datum van inwerkingtreding van de aanwezigheidsregistratie in de vleessector blijft bepaald op 1 juli
2015, maar de registratie zal pas echt verplicht zijn na de inwerkingtreding van de nodige
uitvoeringsbesluiten. De inspectiediensten zouden bovendien gedurende een periode van minstens 6
maanden een gedoogbeleid hanteren om de betrokken werkgevers en werknemers de kans te geven deze
nieuwe registratieverplichting correct te implementeren.

Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

2. Uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden naar de 
opdrachtgever

Elke opdrachtgever of aannemer die voor het uitvoeren van werken in onroerende staat een beroep doet op
een aannemer of onderaannemer die bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst sociale of fiscale
schulden heeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden.

Om aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen, moet de opdrachtgever of aannemer bij elke betaling een
inhouding doen op de facturen van de medecontractant en deze doorstorten aan de RSZ en de fiscus. Deze
inhouding bedraagt 35% voor sociale schulden en 15% voor fiscale schulden.
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Via een elektronische databank van de RSZ en de fiscus kan er gecontroleerd worden of er een inhouding
gedaan moet worden bij de betaling van een factuur van een medecontractant.

Sinds 2012 werd er een systeem van subsidiaire of trapsgewijze aansprakelijkheid ingesteld, zodat de
aannemer en onderaannemers ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schulden van
iedere tussenkomende onderaannemer in de keten. 

Door de Programmawet wordt de ketenaansprakelijkheid nu ook uitgebreid naar de opdrachtgever. Naast
de aannemer(s) zal voortaan dus ook de opdrachtgever subsidiair hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen
worden als alle vorige invorderingen in de keten niet tot betaling hebben geleid.

3. Verlenging innovatiepremies tot eind 2016

Sedert 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen belonen met een
innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden vrij van RSZ en belastingen
toegekend worden.

Een innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de
onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie,
productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz. De innovatie kan van toepassing zijn op
producten, diensten, fabricatieprocessen, werkprocessen of werkomgeving. De innovatie mag niet het
voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van
producten of processen die door een derde gericht werd aan diegene die de premie toekent. De innovatie
moet door de werkgever in de onderneming ingevoerd worden of het voorwerp uitmaken van een
prototype of er moeten interne onderrichtingen zijn die aantonen welke wijzigingen de innovatie tot
gevolg zal hebben voor de normale activiteiten van de onderneming.

De innovatiepremie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies,
voordelen in natura of enig ander voordeel en kan enkel toegekend worden aan werknemers tewerkgesteld
met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. 

Het aantal werknemers dat een innovatiepremie ontvangt, mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal
tewerkgestelde werknemers voor ondernemingen vanaf 30 werknemers. In ondernemingen met minder
dan 30 werknemers kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten.

Per innovatie kunnen maximum 10 werknemers een innovatiepremie genieten.

De totale som van de uitgekeerde innovatiepremies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de
gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar. 

De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het brutomaandloon van de 
werknemer.

Een werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor wel een specifieke procedure
volgen. De werkgever moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van een eenmalige
innovatiepremie. 
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Daarnaast moet de werkgever ook een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie via een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de geldigheid
van de aanvraag met betrekking tot de innovatieve aspecten. 

Zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, moet de werkgever het dossiernummer,
de bedragen en de namen van de begunstigden meedelen aan de RSZ. Dit moet gebeuren in de maand die
volgt op de toekenning van de innovatiepremie en kan elektronisch via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

De Programmawet verlengt de regeling van de innovatiepremies voor de periode van 

1 januari 2015 tot 31 december 2016. Er kunnen dus opnieuw aanvraagdossiers ingediend worden tot eind 
2016.

4. Verhoging sociale werkbonus

Werknemers met een laag inkomen kunnen door het systeem van de sociale werkbonus genieten van een
vermindering van hun RSZ-bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer een hoger nettoloon
overhoudt, zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt.

De Programmawet verhoogt de sociale werkbonus vanaf 1 augustus 2015 als volgt:

Brutomaandloon (S) 
van

de werknemer 
(100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand
voor de arbeiders

Verminderingsbedrag (R) per maand
voor de bedienden

S <= EUR 1.546,87 EUR 205,18 EUR 189,98 

EUR 1.546,87 < S
<= 

EUR 2.413,00 

EUR 205,18- (0,2369 x (S - 

EUR 1.546,87))

EUR 189,98- (0,2193 x (S - 

EUR 1.546,87))

S > EUR 2.413,00 EUR 0 EUR 0 

5. Verhoging fiscale werkbonus

De werknemers die recht hebben op een sociale werkbonus, hebben daarnaast ook recht op een
vermindering van hun bedrijfsvoorheffing, de fiscale werkbonus. De Programmawet voert ook een
verhoging van de fiscale werkbonus in vanaf 1 augustus 2015.

De fiscale werkbonus is een vermindering die overeenstemt met een percentage van het bedrag van de
sociale werkbonus.

Tot nu toe bedroeg dit percentage 14,40%. Sinds 1 augustus 2015 werd het percentage verhoogd tot 
17,81%.
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Daarnaast voorziet de Programmawet ook al dat de fiscale werkbonus op 1 januari 2016 verhoogd zal
worden tot 28,03% en op 1 januari 2019 tot 33,14%.

Deze verhoging van de fiscale werkbonus moet ook doorgerekend worden in de bedrijfsvoorheffing die
ingehouden wordt op de vanaf 1 augustus 2015 betaalde of toegekende bezoldigingen. Een KB van 23
augustus 2015 heeft hiertoe de zogenaamde bijlage III aangepast.

De vermindering die men zo jaarlijks kan genieten is beperkt tot een maximum. Tot nu toe bedroeg de
niet-geïndexeerde maximumgrens 200 euro (geïndexeerd 300 euro). 

Sinds 1 augustus 2015 werd de niet-geïndexeerde maximumgrens verhoogd tot 235 euro.

Er werd tevens voorzien dat de maximumgrens op 1 januari 2016 verhoogd zal worden tot 420 euro (te
indexeren ) en op 1 januari 2019 tot 500 euro (te indexeren).

6. Nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

De Programmawet voert een nieuwe fiscale steunmaatregel in voor werkgevers uit de privésector die
voldoen aan de KMO-definitie en die maximum 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze ondernemingen voortaan genieten van een
gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen.

KMO’s die voldoen aan de voorwaarden kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing ten belope van 10%. 

Het gaat hierbij om kleine ondernemingen die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet
meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

- het jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

- de jaaromzet, exclusief BTW: 7.300.000 euro;

- het balanstotaal: 3.650.000 euro;

tenzij het gemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, dan wordt de onderneming
automatisch als een grote onderneming beschouwd.

Voor micro-ondernemingen wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zelfs verhoogd
tot 20%. 

Het betreft ondernemingen die op het einde van het belastbaar tijdperk aan tenminste twee van de drie
onderstaande criteria voldoen:

- het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;

- de omzet, exclusief BTW, bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
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- het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

De maatregel kan niet toegepast worden door een werkgever:

- waarvoor de termijn van 48 maanden sinds de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen is verstreken;

- waarvoor een aangifte of vordering tot faillietverklaring is ingesteld;

- waarvan het beheer van het actief geheel of gedeeltelijk is ontnomen;

- waarvoor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend;

- van een ontbonden vennootschap die zich in staat van vereffening bevindt.

Wanneer een werkgever een werkzaamheid voortzet die voordien werd uitgeoefend door een natuurlijke
persoon of door een andere rechtspersoon, dan vangt de termijn van 48 maanden aan op het moment van
de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon of 
rechtspersoon.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan toegepast worden op de bezoldigingen die
vanaf 1 augustus 2015 aan de werknemers betaald of toegekend worden.

Deze nieuwe vrijstelling kan gecumuleerd worden met de andere vrijstellingen van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing.

Op 28 augustus 2015 verscheen er bijkomend nog een KB in het Staatsblad dat de formaliteiten vastlegt
die startende ondernemingen moeten naleven in het kader van de toepassing van deze vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Zo moeten de werkgevers die deze steunmaatregel toepassen een nominatieve lijst ter beschikking houden
van de administratie met daarin voor elke werknemer:

- de volledige identiteit;

- het nationaal nummer;

- het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen;

- het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening
van die bedrijfsvoorheffing.

Daarnaast moeten de werkgevers ook het bewijs ter beschikking houden van de administratie dat ze
voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden om als KMO of als micro-onderneming beschouwd te 
worden.

Bronnen: Programmawet van 10 augustus 2015, B.S. 18 augustus 2015 en KB van 23 augustus 2015 tot
wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus, B.S. 28 augustus 2015 en
KB van 23 augustus 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van
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doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275/10 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, B.S. 28 augustus 2015.

RVA PUBLICEERT NIEUWE LIJST MET KNELPUNTBEROEPEN 

De RVA heeft een nieuwe lijst bekendgemaakt met studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een
significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Omdat er regionale verschillen bestaan op het vlak van de knelpuntberoepen, heeft de RVA opnieuw twee
lijsten gemaakt: één lijst in het Nederlands voor het Vlaams Gewest en Brussel en één lijst in het Frans
voor het Waals Gewest en Brussel. Deze nieuwe lijsten gelden voor opleidingen in het schooljaar
2015-2016. 

U kunt deze lijsten terugvinden op de website van de RVA: www.rva.be bij de nieuwsberichten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat werklozen die een opleiding volgen die in deze lijst voorkomt, gedurende
een bepaalde periode vrijgesteld worden van de voorwaarden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
en van inschrijving als werkzoekende. Tevens mogen deze personen binnen deze periode een aangeboden
job weigeren. Een werkloze die deze vrijstelling wil genieten, moet voorafgaandelijk een aanvraag
indienen bij het werkloosheidsbureau. 

Deze lijsten zijn ook van belang voor de werkgevers in het kader van het betaald educatief verlof.
Personen die een opleiding georganiseerd door de gewestelijke dienst volgen die voorbereidt op de
uitoefening van een knelpuntberoep, hebben recht op maximaal 180 uren betaald educatief verlof (in
plaats van 100 of 120 uren).

Opgelet: Deze lijst met knelpuntberoepen is niet dezelfde als de lijst met knelpuntberoepen die gebruikt
wordt in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan voor zware beroepen waarvoor een significant tekort
aan arbeidskrachten bestaat. Voor tijdskrediet geldt een andere lijst die jaarlijks opgesteld wordt bij
Koninklijk Besluit.

Bron: www.rva.be.

TWEEDE MAAND GEWAARBORGD LOON KOMT ER NIET 

Zieke bedienden hebben recht op gewaarborgd loon gedurende de volledige eerste 30 kalenderdagen van
de arbeidsongeschiktheid. 

Arbeiders hebben gedurende de eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid recht op het doorbetalen van hun
gewone loon door de werkgever. Gedurende de daaropvolgende periode van 7 dagen hebben ze recht op
85,88% van het brutoloon. Vanaf de 15de tot de 30ste dag komt de werkgever slechts gedeeltelijk tussen,
met een aanvulling op wat het ziekenfonds betaalt. 

Na afloop van de eerste maand ontvangen zowel de bedienden als de arbeiders een ziekte-uitkering
vanwege het ziekenfonds. 
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In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 werd vermeld dat het gewaarborgd loon voor alle werknemers in
de toekomst betaald zou moeten worden gedurende 2 maanden i.p.v. 

1 maand. 

Aangezien deze maatregel op korte termijn niet haalbaar bleek, besliste de regering al snel om de betaling
van de tweede maand gewaarborgd loon uit te stellen tot 2016.

We vernemen nu uit de media dat deze tweede maand gewaarborgd loon er helemaal niet komt. Het
nieuws werd intussen ook bevestigd door de federale minister van Werk, Kris Peeters. 

Bron: diverse media.

WERKEN OP OPENBEDRIJVENDAG (4 OKTOBER 2015)

Op zondag 4 oktober 2015 is er opnieuw Openbedrijvendag. Wanneer uw werknemers deze dag voor u
prestaties verrichten, zijn dit wel degelijk arbeidspresaties verricht in de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst.

Er geldt een principieel verbod om arbeid te verrichten op zondag, maar voor Openbedrijvendag kunt u
zich beroepen op de uitzonderingsgrond "manifestatie van alle aard" (artikel 66, 26° Arbeidswet van 16
maart 1971).

Wanneer uw werknemers prestaties verrichten op zondag kunt u ze best, in overleg, de week voorafgaand
aan de Openbedrijvendag een dag recuperatie toekennen of hun werkrooster tijdelijk wijzigen. Zo
vermijdt u dat er overurentoeslag zal moeten betaald worden door overschrijding van de weekgrens. Is er
een overschrijding dan zal u moeten rekening houden met overloon en dit meestal aan 100 procent voor
prestaties op zondag.

Een werknemer die op zondag heeft gewerkt, heeft recht op onbetaalde inhaalrust binnen de zes dagen
volgend op de zondag. Dit mag samenvallen met een normale inactiviteitsdag in de onderneming (bv:
zaterdag). Wanneer de werknemer overuren heeft gepresteerd op zondag moet men ook betaalde
inhaalrust krijgen. Deze inhaalrust moet wel samenvallen met activiteitsuren.

VRIJSTELLING BV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: AANTAL
VERDUIDELIJKINGEN DOOR DE FISCUS

De fiscus publiceerde onlangs een circulaire en een aantal veel gestelde vragen omtrent de vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij wetenschappelijk onderzoek. 

De circulaire heeft onder meer betrekking op de diplomavereisten en de berekeningsbasis van de
vrijstelling. 

Diploma
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Afhankelijk van de hoedanigheid van de werkgever die de vrijstelling geniet, worden er verschillende
diplomavereisten opgelegd. De circulaire verduidelijkt nu o.m. dat assistent-onderzoekers van erkende
wetenschappelijke instellingen die houder zijn van een bachelordiploma ook in aanmerking komen voor
de vrijstelling.

Berekeningsgrondslag 

Voor de onderzoekers tewerkgesteld in privéondernemingen of in het kader van partnerschappen met
hogescholen, universiteiten of erkende wetenschappelijke instellingen, wordt de vrijstelling berekend in
verhouding tot de tijd die aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed.

Voor de erkende wetenschappelijke instellingen, de universiteiten, de hogescholen, FFWO/FFRS, FWO,
FNRS-FRS-FNRS wordt het totaal van de toegekende bezoldigingen in aanmerking genomen als
berekeningsgrondslag. De regel dat een assistent-onderzoeker of een postdoctoraal onderzoeker ten minste
de helft van zijn tijd aan onderzoek en ontwikkeling moest besteden, werd afgeschaft.

Uit de FAQ’s die de fiscus publiceerde kunnen we onder meer afleiden:

- dat de activiteiten van onderzoek en ontwikkeling niet noodzakelijk voor de werkgever zelf, maar ook op
vraag van de klant van de werkgever kunnen gebeuren;

- dat de onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten ook mogen gebeuren buiten de lokalen van de
onderneming. Zo kan bijvoorbeeld een ingenieursbureau dat ingenieurs ter beschikking stelt aan een derde
onderneming, de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toepassen, mits
naleving van alle wettelijke voorwaarden, op de bezoldigingen van de ingenieurs in kwestie, zelfs indien
deze hun onderzoeks- en ontwikkelingstaken zouden uitoefenen in de lokalen van de derde onderneming;

- dat de werkgever met alle rechtsmiddelen (behalve de eed) kan aantonen dat een werknemer effectief
tewerkgesteld is als onderzoeker of wetenschappelijk personeel en hoeveel tijd zij effectief besteden aan
onderzoek en ontwikkeling.

U kan alle FAQ’s raadplegen op de website van de FOD Financiën via volgende link: 
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bedrijfsvoorheffing/vrijstellingen/onderzoek_en_ontwikkeling/

Bron: Circulaire nr. 17/2015 (nr. Ci.RH.244/635.467) van 8 mei 2015 en www.financien.belgium.be.

KOSTEN BIJ DIEFSTAL OF VERLIES VAN DE ELEKTRONISCHE DRAGER VAN DE 
MAALTIJDCHEQUES

Kosten bij diefstal of verlies van de elektronische drager van de maaltijdcheques.

De werkgevers die aan de werknemers maaltijdcheques toekennen zijn verplicht om vanaf 1 oktober 2015
over te gaan naar de elektronische maaltijdcheques. 

De laatste papieren maaltijdcheques die mogen besteld worden hebben betrekking op de prestaties van
september 2015. 
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Op 1 januari 2016 verdwijnen de papieren maaltijdcheques totaal en onherroepelijk. 

In het geval van diefstal of verlies van de drager van de elektronische maaltijdcheques heeft de werkgever
de mogelijkheid om de kost voor de vervanging van de elektronische drager op de werknemer te verhalen.

De werkgever die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient dit te voorzien in zijn
arbeidsreglement. 

Een model van bijlage aan het arbeidsreglement kan door u opgevraagd worden aan het sociaal 
secretariaat.

Het is evenwel zo dat de kost van de vervangende drager nooit meer bedragen dan de waarde van één 
maaltijdcheque.

De prijs voor deze nieuwe drager mag bovendien niet van de maaltijdchequerekening worden afgehouden.

De werkgever kan de kost voor de vervanging afhouden bij de eerst volgende nettoverloning verschuldigd
aan de werknemer, behoudens in geval van verzet van de werknemer.

In alle andere gevallen kan de werkgever geen kosten opleggen aan de werknemer voor het gebruik van de
elektronische maaltijdcheques. 

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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