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DE NIEUWE RSZ-
DOELGROEPVERMINDERING 
VOOR JONGE EN OUDERE 
WERKNEMERS IN  
HET VLAAMSE GEWEST
Met de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor een aantal RSZ-

doelgroepverminderingen. Op 1 juli 2016 ging het Vlaamse Gewest van start met een eigen 

doelgroepenbeleid. Dit artikel verkent de vernieuwde RSZ-doelgroepvermindering voor 

jonge en oudere werknemers.

HET DOELGROEPENBELEID VAN HET VLAAMSE GEWEST

01

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de 
organisatie van het doelgroepenbeleid en kunnen zij 
de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor 
sociale zekerheid vastleggen in functie van het eigen 
arbeidsmarktbeleid.

Vlaanderen heeft zijn doelgroepenbeleid aangepast 
en dat trad in werking op 1 juli 2016 (Decreet 10 juni 
2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alter-
nerende opleidingen, BS 17 augustus 2016 en Besluit 
van 10 juni 2016 van de Vlaamse Regering tot uitvoe-

ring van het decreet van 4 maart 2016 houdende het 
Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 28 juni 2016).

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid bevat maat-
regelen voor drie doelgroepen:
1) “Jonge werknemers”, met een doelgroepvermin-

dering van de werkgeversbijdragen voor sociale 
zekerheid (zie Doelgroepvermindering voor 
“jonge werknemers”);

2) “Oudere werknemers”, met een doelgroepver-
mindering van de werkgeversbijdragen voor 
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sociale zekerheid (zie Doelgroepvermindering 
voor “oudere werknemers”);

3) “Werknemers met een “arbeidshandicap”, met 
de toekenning van een Vlaamse ondersteunings-
premie. Het Vlaamse Gewest behoudt deze 
subsidie die het productieverlies van de werkne-
mers met een arbeidshandicap compenseert. De 
bestaande modaliteiten blijven behouden, maar 
het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar per-
sonen met een psychosociale arbeidshandicap.

In het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid is geen 
plaats meer voor de vroegere federale doelgroep-
verminderingen:
• De doelgroepvermindering voor “langdurig werk-

zoekenden”, behalve voor de “SINE-banen” (in het 
kader van de maatregel "Sociale Inschakelings-
economie”);

• De doelgroepvermindering voor “herstructurering”.

Deze geregionaliseerde doelgroepverminderingen 
worden stopgezet op 31 december 2016, maar er zijn 
wel specifieke overgangsmaatregelen voorzien tot 
31 december 2018.

Een aantal doelgroepverminderingen wijzigen voor-
lopig niet:
• De federale doelgroepvermindering voor “eerste 

aanwervingen;
• De federale doelgroepvermindering voor 

“collectieve arbeidsduurvermindering en vier-
dagenweek”;

• De federale doelgroepvermindering voor “vaste 
werknemers met een voltijdse arbeidsovereen-
komst in de horeca”;

• De geregionaliseerde doelgroepvermindering 
voor “mentors”;

• De geregionaliseerde doelgroepvermindering 
voor “huispersoneel”;

• De geregionaliseerde doelgroepvermindering 
voor “onthaalhouders;

• De geregionaliseerde doelgroepvermindering 
voor “kunstenaars”.
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Werkgevers in de privésector en openbare sector  
kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van 
een doelgroepvermindering voor “jonge werknemers”.

Deze doelgroepvermindering bestaat uit twee luiken:
1) De doelgroepvermindering voor “leerlingen”;
2) De doelgroepvermindering voor “laag- en 

midden geschoolde jonge werknemers”.

A. WELKE WERKGEVERS?

Alle werkgevers van de privésector of de openbare 
sector die werknemers tewerkstellen die onderwor-
pen zijn aan de sociale zekerheid kunnen aanspraak 
maken op de doelgroepvermindering wanneer zij 
jonge werknemers aanwerven. De doelgroepvermin-
dering vindt toepassing ongeacht het aantal werkne-
mers dat de werkgever tewerkstelt.

Vóór de regionalisering moest de werkgever voldoen 
aan de startbaanverplichting om van deze doel-
groepvermindering te kunnen genieten. Vanaf 1 juli 
2016 is het naleven van de startbaanverplichting 
niet langer een voorwaarde, noch voor de nieuwe 
Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werkne-
mers, noch voor de voortgezette vroegere federale 
verminderingen voor jongeren. Voor die laatste geldt 
vanaf 1 juli 2016 een overgangsregeling (zie hieron-
der “Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen”).

B. WELKE WERKNEMERS?

De doelgroepvermindering jonge werknemers 
bestaat uit twee maatregelen. Een eerste maatregel 
is de doelgroepvermindering voor leerlingen in het 
kader van een alternerende opleiding. Een tweede 
maatregel is van toepassing op laaggeschoolde of 
middengeschoolde jonge werknemers.

Na afloop van de alternerende opleiding van de 
leerling kan de werkgever een beroep doen op de 
doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of 
midden geschoolde jonge werknemers.

1. LEERLINGEN
De doelgroepvermindering is van toepassing op leer-
lingen in het kader van een alternerende opleiding, die 
werken in het Vlaamse Gewest, minimum 15 jaar zijn 
en worden aangeworven voor hun 25e verjaardag.

Voorwaarde 1: Tewerkstelling in het kader van een 
alternerende opleiding

De werkgevers kunnen van een doelgroepvermin-
dering voor “jonge werknemers” genieten voor twee 
categorieën:
• Leerlingen als vermeld in art. 1bis koninklijk 

besluit van 28 november 1969 betreffende de 
sociale zekerheid. 
In de praktijk zal een leerling die een alternerende 
opleiding aanvangt op 1 september 2016 en in het 
kader daarvan een “overeenkomst van alterne-
rende opleiding” voldoen aan deze voorwaarden. 
De werkplekcomponent in deze alternerende 
opleiding bestaat uit gemiddeld minstens 20 uur 
per week op jaarbasis. (Voor meer informatie over 
de alternerende opleiding, zie het Memento van 
de Werkgever van oktober 2016.)

• Jongeren tewerkgesteld met een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst in het kader van een alter-
nerende opleiding. 
In de praktijk zal deze doelgroepvermindering van 
toepassing zijn op de leerling die een alterne-
rende opleiding aanvangt op 1 september 2016 
waarvan de werkplekcomponent minder bedraagt 
dan gemiddeld 20 uur per week op jaarbasis. In 
het kader van deze alternerende opleiding zal 
de leerling een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
afsluiten als het een opleiding betreft van het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs die niet 
door de Vlaamse Regering als duaal is aangeduid.

De doelgroepvermindering is niet van toepassing op 
de jongeren die een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
afsluiten met een onderneming in de non-profit 
sector (Sociale Maribel). 
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Voorwaarde 2: Tewerkstelling in het Vlaams Gewest

De leerling moet worden tewerkgesteld in het 
Vlaams Gewest. Hij of zij moet zijn verbonden aan 
een vestigingseenheid van de onderneming in het 
Vlaams Gewest. De hoofdzetel van de onderneming 
moet evenwel niet zijn gevestigd in het Vlaams 
Gewest. Ook ondernemingen met een hoofdzetel 
buiten België of in het Waals Gewest of Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen aanspraak maken op 
deze doelgroepvermindering.

Voorwaarde 3: Leeftijd

• Minimum leeftijd: 
De jongere moet aan de voltijdse leerplicht heb-
ben voldaan. De voltijdse leerplicht eindigt op 15 
jaar indien de jongere de eerste twee jaren van 
het secundair onderwijs heeft doorlopen. In de 
andere gevallen eindigt de voltijdse leerplicht op 
16 jaar.

• Maximum leeftijd: 
De jongere bereikt de leeftijd van 25 jaar in het 
betrokken schooljaar.

Deze leeftijdsgrenzen worden niet opgelegd door 
de Programmawet (I) van 24 december 2002, maar 
vloeien voort uit de Vlaamse onderwijswetgeving. De 
alternerende opleidingen zijn in de regel enkel toegan-
kelijk voor jongeren die enerzijds aan de voltijdse 
leerplicht hebben voldaan en anderzijds de leeftijd 
van 25 jaar nog niet hebben bereikt. Ze kunnen wor-
den gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar 
waarin de jongere 25 jaar wordt Het schooljaar loopt 
vanaf 1 september jaar X tot 31 augustus van jaar X+1.

2. DE LAAGGESCHOOLDE OF  
MIDDENGESCHOOLDE JONGE WERKNEMERS

De doelgroepvermindering is van toepassing op jon-
ge werknemers die laag- of middengeschoold zijn, 
die werken in het Vlaamse Gewest, die minimum 15 
jaar zijn en de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt 
de laatste dag van het kwartaal van de indienstne-
ming. Daarenboven mag het referte-kwartaalloon 
niet hoger zijn dan de loongrens bepaald door de 
Vlaamse Regering.

Voorwaarde 1: Scholingsgraad

De jongere is laaggeschoold of middengeschoold op 
de dag van de indiensttreding.
• laaggeschoold = geen diploma secundair onder-

wijs of studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van 
de 3e graad secundair onderwijs;

• middengeschoold = hoogstens een diploma 

secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 
2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs.

Opdat de doelgroepvermindering wordt toegekend moet 
de scholingsgraad worden geattesteerd in het individu-
eel elektronisch dossier van de jongere bij de VDAB.

Eens deze scholingsvoorwaarde is vervuld bij de 
indiensttreding, blijft de werkgever aanspraak 
maken op de doelgroepvermindering gedurende in 
totaal acht kwartalen. De werkgever maakt evenwel 
geen aanspraak meer op de doelgroepvermindering 
indien de jonge werknemer binnen het kwartaal 
na zijn indiensttreding een diploma of graad haalt 
waardoor hij niet langer laag- of middengeschoold 
is. De werkgever blijft aanspraak maken op de doel-
groepvermindering wanneer de jonge werknemer 
nadien zijn of haar kwalificatieniveau verhoogt door 
bijkomende opleidingen.

Deze doelgroepvermindering is niet van toepassing 
op leerlingen in het kader van een alternerende 
opleiding, ook niet als die worden tewerkgesteld met 
een deeltijdse arbeidsovereenkomst overeenkomstig 
in het kader van een alternerende opleiding. 

Voorwaarde 2: Tewerkstelling in het Vlaams Gewest

De leerling moet worden tewerkgesteld in het 
Vlaams Gewest. Hij of zij moet zijn verbonden aan 
een vestigingseenheid van de werkgever in het 
Vlaams Gewest. De hoofdzetel van de onderneming 
moet evenwel niet zijn gevestigd in het Vlaams 
Gewest. Ook ondernemingen met een hoofdzetel 
buiten België of in het Waals Gewest of Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen aanspraak maken op 
deze doelgroepvermindering.

Voorwaarde 3: Leeftijd

• Minimum leeftijd: 
De jongere moet aan de voltijdse leerplicht heb-
ben voldaan. De voltijdse leerplicht eindigt op 15 
jaar indien de jongeren de eerste twee jaren van 
het secundair onderwijs heeft doorlopen. In de 
andere gevallen eindigt de voltijdse leerplicht op 
16 jaar.

• Maximum leeftijd: 
De jongere mag op de laatste dag van het kwartaal 
van de indienstneming de leeftijd van 25 jaar nog 
niet hebben bereikt. Eens deze leeftijdsvoorwaarde 
is vervuld in het kwartaal van de indiensttreding, 
blijft de werkgever aanspraak maken op de doel-
groepvermindering gedurende in totaal acht kwar-
talen (zonder verdere beperking inzake leeftijd).
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Voorwaarde 4: Loon

Het referte-kwartaalloon mag niet hoger zijn dan de 
loongrens bepaald door de Vlaamse Regering. Die 
loongrens bedraagt € 7.500 gedurende het kwartaal 
van de indienstneming en de drie daaropvolgende 
kwartalen en bedraagt € 8.100 gedurende de 
daaropvolgende vier kwartalen.

De loongrenzen worden geëvalueerd per werkgever.

C. BEDRAG EN DUUR DOELGROEPVERMINDERING

1. PRINCIPES
Voor de tewerkstelling van jongeren die behoren tot 
één van de drie categorieën kan de werkgever aan-
spraak maken op een forfaitaire driemaandelijkse 
vermindering van de basiswerkgeversbijdragen aan 
de sociale zekerheid. Het driemaandelijkse forfai-
taire bedrag bedraagt maximum € 1.000 (= bedrag 
G1) of maximum € 1.150 (= bedrag G6) per betrokken 
jonge werknemer.

DOSSIER   I   DE NIEUWE RSZ-DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGE EN OUDERE WERKNEMERS IN HET VLAAMSE GEWEST

Categorie jonge werknemer Kwartaal Loongrens

Leerling
Laaggeschoolde jonge 
werknemer
Middengeschoolde jonge 
werknemer

Kwartaal van indiensttreding
Kwartaal 2 – Kwartaal 4

€ 7.500 (1)

Kwartaal 5 – Kwartaal 8 € 8.100 (1)

(1) De loongrenzen zijn zelfstandige bedragen. Zij zijn niet gekoppeld aan de loongrenzen van de structurele vermindering. Een systeem 
van automatische indexering is evenmin voorzien.

Overzicht loongrenzen per kwartaal
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2. OVERZICHT BASISBEDRAG EN DUUR 
DOELGROEPVERMINDERING VANAF 1 JULI 2016

 

3. PRORATISERING VAN DE DOELGROEPVERMINDERING
Het driemaandelijkse bedrag van de doelgroepver-
mindering van € 1.000 of € 1.150 wordt toegekend 
wanneer de jongere volledige voltijdse kwartaal-
prestaties heeft geleverd. Is dat niet het geval, dan 
moet het bedrag van de vermindering worden gepro-
ratiseerd per “tewerkstellingslijn van de werknemer” 
zoals hernomen in de DmfA-aangifte.
De proratisering houdt rekening met de presta-
tiebreuk (waarbij een onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang het gaat om een tewerkstel-
ling die uitsluitend in dagen of die in dagen en uren 
wordt aangegeven) en een multiplicatiefactor. Deze 
berekeningsmethode verzacht de toepassing van een 
strikte proratisering van de doelgroepvermindering. 

D. BIJZONDERE SITUATIES EN  
OPEENVOLGENDE AANWERVINGEN

Hier bespreken we de gevolgen die een aantal bij-
zondere situaties kunnen hebben op het recht op de 
doelgroepvermindering.

1. TEWERKSTELLING IN HET KADER VAN EEN ALTERNERENDE 
OPLEIDING GEVOLGD DOOR EEN TEWERKSTELLING IN  
HET KADER VAN EEN “GEWONE” ARBEIDSOVEREENKOMST

Wanneer de jongere na afloop van de overeenkomst 
alternerend leren of de deeltijdse arbeidsovereenkomst 
overeenkomstig in het kader van een alternerende 
opleiding (in de praktijk meestal een overeenkomst 

van bepaalde duur) bij dezelfde onderneming in dienst 
treedt als werknemer, kan de werkgever aanspraak 
maken op de doelgroepvermindering als laaggeschool-
de of middengeschoolde jonge werknemer.

Ook wanneer de jongere een deeltijdse arbeidsover-
eenkomst afsloot in het kader van een alternerende 
opleiding kan de werkgever aanspraak maken op de 
doelgroepvermindering als laaggeschoolde of mid-
dengeschoolde jonge werknemer vanaf het eerste 
kwartaal van de nieuwe arbeidsrelatie.

2. OPEENVOLGENDE TEWERKSTELLINGEN  
BIJ DEZELFDE WERKGEVER IN HET KADER VAN  
EEN “GEWONE” ARBEIDSOVEREENKOMST

Opeenvolgende tewerkstellingen, waarbij de ene 
aanving voor 1 juli 2016 en de andere vanaf 1 juli 2016.

Bij elke eerste indiensttreding vanaf 1 juli 2016 kan 
de werkgever aanspraak maken op de doelgroepver-
mindering, ook al had de werknemer reeds eerder 
een arbeidsovereenkomst afgesloten met dezelfde 
werkgever. Bij die eerste aanwerving wordt er dus 
geen rekening gehouden met vorige tewerkstellings-
periodes bij die werkgever.

Categorie jonge werknemer
Basisbedrag 

doelgroepvermindering 
Duur doelgroepvermindering

Leerling
Vermindering G1:
€ 1.000 per kwartaal (1)

De volledige duur van de 
alternerende opleiding (2)

Laaggeschoolde jonge 
werknemer

Vermindering G6:
€ 1.150 per kwartaal (1)

Kwartaal van indiensttreding
Kwartaal 2 – Kwartaal 8 (3)

Middengeschoolde jonge 
werknemer

Vermindering G1:
€ 1.000 per kwartaal (1)

Kwartaal van indiensttreding
Kwartaal 2 – Kwartaal 8 (3)

(1) Maximumbedrag voor een jonge werknemer met voltijdse tewerkstelling gedurende het betrokken kwartaal. Bij deeltijdse 
tewerkstelling wordt het bedrag geproratiseerd.
(2) De alternerende opleiding kan worden gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 25 jaar wordt.
(3) Geen leeftijdsbeperking indien de leeftijdsvoorwaarde is vervuld in het kwartaal van de indiensttreding.
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 VOORBEELD

De jongere gaat uit dienst bij zijn werkgever op 31 maart 2016. De 
werkgever maakte aanspraak op de vroegere federale doelgroep-
vermindering voor jongere werknemers. 
Op 1 juli 2016 treedt de jongere opnieuw in dienst bij dezelfde 
werkgever. Voor de toekenning van de doelgroepvermindering 
wordt geen rekening gehouden met de eerdere tewerkstelling bij 
die werkgever.

Voor de toepassing van de Vlaamse doelgroepver-
mindering voor de aanwerving van oudere niet-
werkende werkzoekenden daarentegen is het niet 
belangrijk dat de eerdere tewerkstelling plaatsvond 
vóór 1 juli 2016 (zie Doelgroepvermindering voor 
“oudere werknemers”).

3. OPEENVOLGENDE TEWERKSTELLINGEN VANAF 1 JULI 2016
Verschillende tewerkstellingsperiodes in het kader 
van een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werk-
gever worden voor de toepassing van de doelgroep-
vermindering beschouwd als één tewerkstellings-
periode, tenzij beide periodes worden onderbroken 
door tenminste vier kwartalen. Het moet gaan om de 
vier volledige kalenderkwartalen gelegen tussen het 
laatste kwartaal van de vorige tewerkstelling en het 
kwartaal van de nieuwe aanwerving.

 VOORBEELD

De jongere treedt in dienst bij de werkgever op 1 oktober 2016. 
Op 15 maart 2017 gaat hij uit dienst. 
Op 1 april 2018 treedt hij opnieuw in dienst bij dezelfde 
werkgever. Tussen beide periodes van tewerkstelling liggen vier 
volledige kwartalen (2017/2, 2017/3, 2017/4 en 2018/1). De werk-
gever kan aanspraak maken op een doelgroepvermindering voor 
acht kwartalen.

Als de werkgever de jonge werknemer opnieuw in 
dienst neemt binnen een periode van vier kwartalen 
na de beëindiging van de vorige arbeidsovereen-
komst, dan worden beide periodes als één tewerk-
stelling beschouwd. 

De onderbreking tussen de verschillende tewerk-
stellingsperiodes verlengt evenwel de duur van de 
doelgroepvermindering niet. De werkgever verliest 
definitief aanspraak op de doelgroepvermindering 
voor deze periode van onderbreking. 

 VOORBEELD

De jongere treedt in dienst bij de werkgever op 1 oktober 2016. 
Op 15 maart 2017 gaat hij uit dienst.  
Op 15 maart 2018 treedt hij opnieuw in dienst bij dezelfde werk-
gever. Tussen beide periodes van tewerkstelling liggen slechts 
drie volledige kwartalen (2017/2, 2017/3 en 2017/4).  
De werkgever kan initieel aanspraak maken op een doelgroep-
vermindering voor acht kwartalen. Er resten nu nog slechts drie 
kwartalen. De werkgever maakte al aanspraak op de doelgroep-
vermindering tijdens de vorige tewerkstellingsperiode gedu-
rende twee kwartalen (2016/4 en 2017/1) en de drie kwartalen 
onderbreking (2017/2, 2017/3 en 2017/4) verlengen de duur van de 
doelgroepvermindering niet.

Dezelfde uitzondering is van toepassing bij de 
Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving 
van oudere niet-werkende werkzoekenden .

4. VERSCHILLENDE WERKGEVERS IN HET KADER  
VAN EEN “GEWONE” ARBEIDSOVEREENKOMST

Wanneer een laaggeschoolde of middengeschoolde 
jonge werknemer opeenvolgend of gelijktijdig meer-
dere arbeidsovereenkomsten afsluit met verschillende 
werkgevers, dan kan elke aanwerving bij een nieuwe 
werkgever het recht openen op een doelgroepvermin-
dering gedurende acht kalenderkwartalen.

E. MOGELIJKE CUMULATIE

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren 
zijn cumuleerbaar met de structurele vermindering 
en de Sociale Maribel. 
Zij zijn niet cumuleerbaar met:
• andere Vlaamse doelgroepverminderingen;
• doelgroepverminderingen van een andere regio 

dan Vlaanderen;
• federale doelgroepverminderingen;
• verminderingen die buiten het doelgroepenbeleid 

vallen (en die in de regel federaal gebleven zijn).

De doelgroepvermindering voor “leerlingen” en 
de “laaggeschoolde of middengeschoolde jonge 
werknemers” kan niet worden gecumuleerd. Bij een 
tewerkstelling in het kader van een alternerende 
opleiding kan de werkgever enkel aanspraak maken 
op de doelgroepvermindering “leerlingen”. 

DOSSIER   I   DE NIEUWE RSZ-DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGE EN OUDERE WERKNEMERS IN HET VLAAMSE GEWEST
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F. PLAFOND GECUMULEERDE VERMINDERINGEN

De som van de structurele lastenvermindering en 
de doelgroepvermindering is geplafonneerd. Samen 
mogen deze verminderingen niet meer bedragen 
de som van de globale patronale basisbijdrage en 
loonmatiging van de betrokken werknemer.

G. SPECIFIEKE FORMALITEITEN – 
DE LAAGGESCHOOLDE OF MIDDENGESCHOOLDE 
JONGE WERKNEMERS

Opdat de doelgroepvermindering wordt toegekend 
moet de scholingsgraad worden geattesteerd in het 
individueel elektronisch dossier van de jongere bij 
de VDAB. De jongere moet op de laatste dag van het 
eerste toepassingskwartaal van de doelgroepver-
mindering beschikken over een elektronisch dossier 
bij de VDAB.

Dit is in de praktijk het “loonbaanportfolio”. Schrijf 
je je in als werkzoekende, dan wordt het loopbaan-
portfolio automatisch geïnitieerd. De VDAB gebruikt 
het loopbaanportfolio bij bemiddeling, begeleiding 
en opleiding van de werkzoekende. Een woonplaats 
in het Vlaams Gewest is niet vereist. Wel worden 
enkel de diploma’s en getuigschriften behaald in het 
Vlaams onderwijs automatisch opgeladen.

Deze verplichting geldt ook ten aanzien van de 
jongeren die nog voltijds onderwijs volgen, maar 
daarnaast toch al aan de slag zijn met een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst (hun tewerkstelling vindt dus 
niet plaats in het kader van een alternerende oplei-
ding.). Opdat de werkgever recht zou kunnen hebben 
op de doelgroepvermindering voor laaggeschool-
den (zij hebben namelijk nog geen diploma van het 
secundair onderwijs), moeten ook deze jongeren een 
loopbaanportfolio aanmaken bij de VDAB. 

De laattijdige afsluiting van het loopbaanportfolio 
door de jongere leidt tot een inkorting van de doel-
groepvermindering. Het aantal toepassingskwarta-
len (maximum 8) wordt verminderd met het aantal 
kwartalen verstreken tussen de indiensttreding en 
het einde van het kwartaal voorafgaand aan de (laat-
tijdige) opmaak van het elektronisch dossier. Deze 
kwartalen geven geen recht op de vermindering, 
maar worden wel fictief aangerekend voor de duur 
van de doelgroepvermindering.

 VOORBEELD

De jongere treedt in dienst bij de werkgever op 1 augustus 2016. 
Het loopbaanportfolio moet in orde zijn op 30 september 2016, 
voor de toepassing van de doelgroepvermindering van het derde 
kwartaal 2016 tot en met tweede kwartaal 2018. 
Als het loopbaanportfolio pas in orde zou zijn op 15 januari 
2017, dan kan de werkgever aanspraak maken op de doelgroep-
vermindering vanaf het eerste kwartaal 2017 tot en met het 
tweede kwartaal 2018. Het derde en vierde kwartaal 2016 geven 
geen recht op doelgroepvermindering, wel tellen ze mee bij de 
berekening van de duur van de doelgroepvermindering.

H. INWERKINGTREDING MET 
OVERGANGSMAATREGELEN

De nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering is van 
toepassing op alle nieuwe aanwervingen vanaf 1 juli 
2016 (behalve bij een heraanwerving binnen vier 
kwartalen, zie Bijzondere situaties en opeenvolgende 
aanwervingen).

Voor de jongeren die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst 
traden en waarvoor de werkgever geniet van de 
federale doelgroepvermindering “erg laaggeschoold”, 
“laaggeschoold”, “middengeschoold” en “min 19 jaar” 
geldt een overgangsmaatregel tot 31 december 2018 
. De werkgever blijft aanspraak maken op de federale 
doelgroepvermindering tot 31 december 2018 bij een 
ononderbroken tewerkstelling.

Voor de jongeren die uiterlijk op 30 juni 2016 in 
dienst traden en waarvoor de werkgever geniet van 
de federale doelgroepvermindering “min 19 jaar” 
kan de werkgever aanspraak maken op de Vlaamse 
doelgroepvermindering “laaggeschoolde of mid-
dengeschoolde jonge werknemers” op 1 januari 
van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, ook 
als de tewerkstelling niet wordt onderbroken. (De 
federale doelgroepvermindering “min 19 jaar” wordt 
toegekend tot het 4e kwartaal van het jaar waarin de 
jongere 18 jaar wordt.)
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Werkgevers in de private profitsector en de open-
bare sector kunnen onder bepaalde voorwaarden 
genieten van een doelgroepsvermindering voor 
“oudere werknemers” vanaf 55 jaar.

De doelgroepvermindering voor “oudere werkne-
mers” bestaat uit twee luiken:

1) De doelgroepvermindering voor de aanwerving 
van oudere werknemers, doelgroepvermindering 
voor “oudere niet-werkende werkzoekenden”;

2) De doelgroepvermindering voor de tewerkstel-
ling van oudere werknemers, de doelgroepver-
mindering voor “oudere zittende werknemers”.

A. WELKE WERKGEVERS?

Zowel werkgevers in de private sector als de 
openbare sector, die werknemers tewerkstellen 
die onderworpen zijn aan de Wet van 27 juni 1969 
betreffende de sociale zekerheid, kunnen aanspraak 
maken op de doelgroepvermindering wanneer zij 
oudere werknemers aanwerven.

De betrokken werknemers moeten onderworpen zijn 
aan alle takken van Belgische socialezekerheids-
stelsel voor werknemers opdat de werkgever 
aanspraak zou kunnen maken op een doelgroep-
vermindering voor oudere werknemers.

Niet alle werkgevers in de private sector kunnen 
aanspraak maken op de doelgroepvermindering 
“oudere werknemers”. De werkgever moet werk-
nemers tewerkstellen die behoren tot categorie 1 
van de structurele lasten vermindering. Dat bete-
kent concreet dat werkgevers die behoren tot de 
non- profit sector en ressorteren onder de paritaire 
comités nr. 319, nr. 327 (behalve de sociale werk-
plaatsen), nr. 329, nr. 330 (behalve de bedrijfstak van 
de tandprothese), nr. 331 en nr. 332 geen aanspraak 
kunnen maken op deze doelgroepvermindering.

De doelgroepvermindering vindt toepassing 
ongeacht het aantal werknemers dat de werkgever 
tewerkstelt.

B. WELKE WERKNEMERS?

De doelgroepvermindering oudere werknemers 
bestaat uit twee maatregelen. Een eerste maatregel 
is de doelgroepvermindering voor de aanwerving van 
oudere niet-werkende werkzoekenden (hierna de 
“aanwervingsvermindering”). Een tweede maatregel 
is de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling 
van oudere werknemers (hierna de “tewerkstellings-
vermindering”).

Bij aanwerving van een werkzoekende die niet aan 
de (leeftijds)voorwaarden van de aanwervingsver-
mindering voldoet, kan de werkgever in aanmerking 
komen voor de tewerkstellingsvermindering vanaf 
het kwartaal van indiensttreding.

1. DE AANWERVING VAN OUDERE NIET-WERKENDE 
WERKZOEKENDEN

De doelgroepvermindering is van toepassing op niet-
werkende werkzoekenden die worden tewerkgesteld 
in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest, 
die minstens 55 jaar zijn, maar die de wettelijke 
pensioen leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarenbo-
ven mag het referte-kwartaalloon niet hoger zijn dan 
de loongrens bepaald door de Vlaamse Regering.

Voorwaarde 1: Niet-werkend werkzoekende bij 
aanwerving 

De oudere werknemer is een niet-werkend werk-
zoekende bij de aanwerving. De nieuw aangeworven 
werknemer voldoen aan twee voorwaarden:
1) De oudere werknemers is bij de VDAB inge-

schreven als niet-werkend werkzoekende (zie 
Specifieke formaliteiten – voor oudere niet-wer-
kende werklozen), en

2) De oudere werknemer werd niet tewerkgesteld 

DOELGROEPVERMINDERING VOOR “OUDERE WERKNEMERS”
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bij dezelfde werkgever in de vier kwartalen 
voorafgaand aan de indiensttreding (zie Bijzon-
dere situaties en opeenvolgende aanwervingen).

Voorwaarde 2: Tewerkstelling in het Vlaams Gewest

De oudere werknemer moet worden tewerkgesteld 
in het Vlaams Gewest. Hij of zij moet zijn verbonden 
aan een vestigingseenheid van de werkgever in het 
Vlaams Gewest. De hoofdzetel van de onderneming 
moet evenwel niet zijn gevestigd in het Vlaams 
Gewest. Ook werkgevers met een hoofdzetel buiten 
België of in het Waals Gewest of Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest kunnen aanspraak maken op deze 
doelgroepvermindering.

Voorwaarde 3: Leeftijd

• Minimum leeftijd: 
De oudere werknemer moet 55 jaar zijn op het einde 
van het kwartaal van indiensttreding. Is de werkne-
mer geen 55 jaar op de laatste dag van het kwartaal 
van indiensttreding, dan maakt de werkgever geen 
aanspraak op de aanwervingsvermindering. Zodra 
de oudere werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft 
bereikt, kan de werkgever wel aanspraak maken op 
de tewerkstellingsvermindering. 

• Maximum leeftijd: 
De oudere werknemer mag de wettelijke 
pensioen leeftijd niet hebben bereikt op de laatste 
dag van het kwartaal van indiensttreding.  
In België is de wettelijke pensioenleeftijd nu 65 
jaar. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 
verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. 
Eens deze leeftijdsvoorwaarde is vervuld bij de 
indiensttreding, blijft de werkgever aanspraak 
maken op de doelgroepvermindering gedurende 
in totaal acht kwartalen. De werkgever blijft dus 
aanspraak maken op de doelgroepvermindering 
wanneer de oudere werknemer nadien de wet-
telijke pensioenleeftijd overschrijdt.

Bij indiensttreding van een oudere werknemer die de 
wettelijke pensioenleeftijd reeds heeft bereikt, kan 
de werkgever onmiddellijk aanspraak maken op de 
tewerkstellingsvermindering. De tewerkstellingsver-
mindering legt geen maximum leeftijd op.

Voorwaarde 4: Loon

Het referte-kwartaalloon mag niet hoger zijn dan de 
loongrens bepaald door de Vlaamse Regering. Die 
loongrens bedraagt € 13.400.

De loongrens wordt geëvalueerd per werkgever. 

Categorie oudere werknemer Kwartaal Loongrens

Oudere niet-werkende 
werkzoekenden

Kwartaal van indiensttreding
Kwartaal 2 – Kwartaal 8

€ 13.400 (1)

(1) De loongrens is een zelfstandig bedrag. Het is niet gekoppeld aan de loongrenzen van de structurele vermindering. Een systeem van 
automatische indexering is evenmin voorzien.

Overzicht loongrens per kwartaal
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Categorie oudere werknemer Kwartaal Loongrens

Oudere zittende werknemer
Kwartaal van indiensttreding
Kwartaal 2 – kwartaal 
uitdiensttreding

€ 13.400 (1)

(1) De loongrens is een zelfstandig bedrag. Het is niet gekoppeld aan de loongrenzen van de structurele vermindering. Een systeem van 
automatische indexering is evenmin voorzien.

Overzicht loongrens per kwartaal

2. DE TEWERKSTELLING VAN OUDERE WERKNEMERS
De doelgroepvermindering is van toepassing op alle 
oudere werknemers die worden tewerkgesteld in 
een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest, die 
minstens 55 jaar zijn. Daarenboven mag het referte-
kwartaalloon niet hoger zijn dan de loongrens 
bepaald door de Vlaamse Regering.

Deze tewerkstellingsvermindering is onafhankelijk 
van de aanwervingsvermindering voor de oudere 
niet-werkende werkzoekenden. De werkgever kan 
eerst zijn aanspraak op de aanwervingsverminde-
ring uitputten om vervolgens aanspraak te maken 
op de tewerkstellingsvermindering. Ook al kan de 
werkgever geen aanspraak maken op de aanwer-
vingsvergoeding (omdat de werknemer niet voldoet 
aan de leeftijdsvoorwaarde of niet werkzoekende 
is), toch kan hij vanaf de indiensttreding aanspraak 
maken op de tewerkstellingsvermindering.

Voorwaarde 1: Tewerkstelling in het Vlaams Gewest

De oudere werknemer moet worden tewerkgesteld 
in het Vlaams Gewest. Hij of zij moet zijn verbonden 
aan een vestigingseenheid van de werkgever in het 
Vlaams Gewest. De hoofdzetel van de onderneming 
moet evenwel niet zijn gevestigd in het Vlaams 
Gewest. Ook werkgevers met een hoofdzetel buiten 

België of in het Waals Gewest of Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest kunnen aanspraak maken op deze 
doelgroepvermindering.

Voorwaarde 2: Leeftijd

• Minimum leeftijd: 
De oudere werknemer moet 55 jaar zijn op het einde 
van het kwartaal van indiensttreding. Is de werkne-
mer geen 55 jaar op de laatste dag van het kwartaal 
van indiensttreding, dan maakt de werkgever geen 
aanspraak op de aanwervingsvermindering. Zodra 
de oudere werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft 
bereikt, kan de werkgever wel aanspraak maken op 
de tewerkstellingsvermindering.

• Geen maximum leeftijd: 
De werkgever kan ook aanspraak maken op de 
tewerkstellingsvermindering als de oudere werk-
nemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt 
op het moment van de aanwerving.

Voorwaarde 3: Loon

Het refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan de 
loongrens bepaald door de Vlaamse Regering. Die 
loongrens bedraagt € 13.400. 

De loongrens wordt geëvalueerd per werkgever.
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C. BEDRAG EN DUUR DOELGROEPVERMINDERING

1. PRINCIPES
Voor de tewerkstelling van oudere werknemers kan 
de werkgever aanspraak maken op een forfaitaire 
driemaandelijkse vermindering van de basiswerk-
geversbijdragen aan de sociale zekerheid (KB van 16 
mei 2003, art. 6 en 6/1, §1).

Het driemaandelijkse forfaitaire bedrag bedraagt 
€ 1.150 (= bedrag G6) per oudere zittende werknemer 
en € 1.500 (= bedrag G8) per oudere niet-werkende 
werkzoekende.

2. OVERZICHT BASISBEDRAG EN DUUR 
DOELGROEPVERMINDERING VANAF 1 JULI 2016 
 
 
 
 

3. PRORATISERING VAN DE DOELGROEPVERMINDERING
Het driemaandelijkse bedrag van de doelgroep-
vermindering van € 600, € 1.150 of € 1.500 wordt 
toegekend wanneer de oudere werknemer volledige 
voltijdse kwartaalprestaties heeft geleverd. Is dat 
niet het geval, dan moet het bedrag van de ver-
mindering worden geproratiseerd per “tewerkstel-
lingslijn van de werknemer” zoals hernomen in de 
DmfA-aangifte.

De proratisering houdt rekening met de presta-
tiebreuk (waarbij een onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang het gaat om een tewerkstel-
ling die uitsluitend in dagen of die in dagen en uren 

wordt aangegeven) en een multiplicatiefactor. Deze 
berekeningsmethode verzacht de toepassing van een 
strikte proratisering van de doelgroepvermindering.

D. BIJZONDERE SITUATIES EN OPEENVOLGENDE 
AANWERVINGEN.

Hier bespreken we de gevolgen die een aantal bij-
zondere situaties kunnen hebben op het recht op de 
doelgroepvermindering.

Categorie oudere   
werknemer

Leeftijdsvork
Basisbedrag 

doelgroepvermindering 
Duur doelgroep

vermindering

Oudere niet-werkende 
werkzoekende

≥ 55 jaar (1)
< 60 jaar (1)

Vermindering G6:
€ 1.150 per kwartaal (3)

Kwartaal van 
indiensttreding
Kwartaal 2 – Kwartaal 
8 (4)

≥ 60 jaar (1)
Tot wettelijke 
pensioenleeftijd (1)

Vermindering G8:
€ 1.500 per kwartaal (3)

Kwartaal van 
indiensttreding
Kwartaal 2 – 
Kwartaal 8 (4)

Oudere zittende 
werknemer

≥ 55 jaar (2)
< 60 jaar (2)

Vermindering G4:
€ 600 per kwartaal (3)

Alle kwartalen in deze 
leeftijdsvork

≥ 60 jaar (2)
Geen maximum leeftijd

Vermindering G6:
€ 1.150 per kwartaal (3)

Tot en met kwartaal van 
uitdiensttreding

(1) Leeftijdsvoorwaarde op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding
(2) Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal van tewerkstelling
(3) Maximumbedrag voor een oudere werknemer met voltijdse tewerkstelling gedurende het betrokken kwartaal. Bij deeltijdse 
tewerkstelling wordt het bedrag geproratiseerd.
(4) Geen leeftijdsbeperking indien de leeftijdsvoorwaarde is vervuld in het kwartaal van de indiensttreding.



 Memento van de werkgever 15

DOSSIER   I   DE NIEUWE RSZ-DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGE EN OUDERE WERKNEMERS IN HET VLAAMSE GEWEST

1. OPEENVOLGENDE TEWERKSTELLINGEN BIJ 
DEZELFDE WERKGEVER – IMPACT OP DE 
AANWERVINGSVERMINDERING VOOR OUDERE NIET-
WERKENDE WERKZOEKENDE

Bij opeenvolgende periodes van tewerkstelling kan 
de werkgever bij de tweede indiensttreding enkel 
aanspraak maken op een nieuwe aanwervingsver-
mindering indien de werknemer in de vier vooraf-
gaande kwartalen niet in dienst was bij dezelfde 
werkgever. Een tewerkstelling bij dezelfde werk-
gever in de vier voorafgaande kalenderkwartalen 
maakt dat de werkgever geen recht heeft op de 
aanwervingsvermindering.

Dat de eerdere tewerkstelling plaatsvond vóór 1 juli 
2016 speelt hierbij geen enkele rol. Ook dan wordt de 
tewerkstellingssituatie gedurende de vier voor-
afgaande kwartalen geëvalueerd. Bij de Vlaamse 
doelgroepvermindering voor jongeren daarentegen 
wordt dit onderscheid wel gemaakt.

 VOORBEELD

De oudere werknemer was in dienst gedurende het hele jaar 2015. 
Hij gaat uit dienst op 31 december 2015, maar wordt door dezelfde 
werkgever aangeworven op 1 augustus 2016. Er liggen geen 
vier kalenderkwartalen tussen de uitdiensttreding en de nieuwe 
indiensttreding. De werkgever kan dus geen aanspraak maken op de 
aanwervingsvergoeding voor oudere niet-werkende werkzoekenden.

Verschillende tewerkstellingsperiodes in het kader 
van een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkge-
ver worden voor de toepassing van de aanwervings-
vermindering beschouwd als één tewerkstellings-
periode, tenzij beide periodes worden onderbroken 
door tenminste vier kwartalen. Het moet gaan om de 
vier volledige kalenderkwartalen gelegen tussen het 
laatste kwartaal van de vorige tewerkstelling en het 
kwartaal van de nieuwe indiensttreding.
De onderbreking tussen de verschillende tewerk-
stellingsperiodes verlengt evenwel de duur van de 
doelgroepvermindering niet. De werkgever verliest 
definitief aanspraak op de doelgroepvermindering 
voor deze periode van onderbreking.

Dezelfde uitzondering is van toepassing bij de 
Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren.

 VOORBEELD

Een werkgever neemt een oudere werknemer in dienst op 1 okto-
ber 2016. Op 31 maart 2017 wordt de arbeidsovereenkomst beëin-
digd. Voorafgaand aan deze tewerkstelling had de werknemer 
zich bij de VDAB ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. 
De werkgever had dus recht op een doelgroepvermindering 
gedurende deze twee kwartalen van tewerkstelling. 
 
Op 1 oktober 2017 treedt de oudere werknemer opnieuw in dienst 
bij dezelfde werkgever. Tussen beide periodes van tewerkstelling 
liggen twee volledige kwartalen (2017/2 en 2017/3). 
 
De werkgever kan initieel aansprak maken op een doelgroep-
vermindering voor acht kwartalen. Er resten nu nog slechts vier 
kwartalen. De werkgever maakte al aanspraak op de doelgroep-
vermindering tijdens de vorige tewerkstellingsperiode gedurende 
twee kwartalen (2016/4 en 2017/1) en de twee kwartalen 
onderbreking (2017/2 en 2017/3) verlengen de duur van de 
doelgroepvermindering niet.

Doordat de tewerkstelling vóór en na een onder-
breking van minder dan vier kwartalen wordt 
beschouwd als één tewerkstellingsperiode, moeten 
de voorwaarden en formaliteiten reeds vervuld zijn 
van bij de aanvang.

 VOORBEELD

Een werkgever neemt een oudere werknemer in dienst, maar die 
heeft zich niet ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoe-
kende. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op 31 maart 2017. 
 
Op 1 oktober 2017 treedt de oudere werknemer opnieuw in dienst 
bij dezelfde werkgever. Deze keer heeft hij zich wel ingeschreven 
bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende. 
 
Toch kan de werkgever geen aanspraak maken op de aanwer-
vingsvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden 
omdat de inschrijving bij de VDAB ontbrak voorafgaand aan de 
eerste tewerkstellingsperiode.
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2. OPEENVOLGENDE TEWERKSTELLINGEN  
BIJ DEZELFDE WERKGEVER – IMPACT OP  
DE TEWERKSTELLINGSVERMINDERING  
VOOR OUDERE WERKNEMERS

Opeenvolgende uit- en indiensttredingen bij dezelfde 
werkgever hebben geen impact op de aanspraak van 
de werkgever op de tewerkstellingsvermindering 
voor oudere werknemers.

E. MOGELIJKE CUMULATIE

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor oudere 
werknemers zijn cumuleerbaar met de structurele 
vermindering en de Sociale Maribel.
Zij zijn niet cumuleerbaar met:
• andere Vlaamse doelgroepverminderingen;
• doelgroepverminderingen van een andere regio 

dan Vlaanderen;
• federale doelgroepverminderingen;
• verminderingen die buiten het doelgroepenbeleid 

vallen (en die in de regel federaal gebleven zijn). 

Eenzelfde werkgever heeft niet tegelijk recht op de 
doelgroepvermindering voor de aanwerving van 
oudere niet-werkende werkzoekenden en de doel-
groepvermindering voor de tewerkstelling van oudere 
werknemers. Er is wél een opeenvolgende toepas-
sing mogelijk: een werkgever kan eerst aanspraak 
maken op de aanwervingsvermindering voor oudere 
niet-werkende werkzoekenden en vervolgens (na acht 
kwartalen vanaf de indiensttreding van de werknemer) 
op de tewerkstellingsvermindering voor oudere werk-
nemers (tot de uitdiensttreding van de werknemer).

F. PLAFOND GECUMULEERDE VERMINDERINGEN

De som van de structurele lastenvermindering en 
de doelgroepvermindering is geplafonneerd. Samen 
mogen deze verminderingen niet meer bedragen 
dan de som van de globale patronale basisbijdrage 
en loonmatiging van de betrokken werknemer.

G. SPECIFIEKE FORMALITEITEN – VOOR  
OUDERE NIET-WERKENDE WERKLOZEN

Opdat de aanwervingsvermindering wordt toege-
kend, moet de werknemer zijn ingeschreven als 
niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.

De inschrijving als niet-werkend werkzoekende moet 
in orde zijn bij de indiensttreding. De werknemer kan 
zich niet retroactief inschrijven bij de VDAB opdat 
zijn werkgever alsnog het recht op de aanwervings-
vermindering zou kunnen openen.
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H. INWERKINGTREDING ZONDER 
OVERGANGSMAATREGELEN

De nieuwe Vlaamse doelgroepverminderingen voor 
oudere werknemers zijn van toepassing vanaf 1 juli 
2016 en komen vanaf die datum in de plaats van de 
vroegere federale doelgroepverminderingen. Over-
gangsmaatregelen worden niet voorzien, ook al ver-
schillen de leeftijdsvoorwaarden en verminderings-

bedragen in vergelijking met de vroegere federale 
doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Dat heeft een belangrijke financiële impact. Som-
mige werkgevers hebben recht op een hogere doel-
groepvermindering, andere werkgevers zie die dan 
weer dalen. De impact op ondernemingsniveau hangt 
af van het aantal werknemers per leeftijdscategorie.

Els Poelman, Senior Legal Counsel
Yves Stox, Senior Legal Counsel

Leeftijd  
werknemer

Federale doelgroep
vermindering (basisbedrag tot 

30.06.2016)

Vlaamse doelgroep
vermindering (basisbedrag 

vanaf 01.07.2016)

Verschil  
vroeger en nu

54 € 400 € 0 € 400 minder

55 € 400 € 600 € 200 meer

56 € 400 € 600 € 200 meer

57 € 400 € 600 € 200 meer

58 € 1.000 € 600 € 400 minder

59 € 1.000 € 600 € 400 minder

60 € 1.000 € 1.150 € 150 meer

61 € 1.000 € 1.150 € 150 meer

62 € 1.500 € 1.150 € 350 minder

63 € 1.500 € 1.150 € 350 minder

64 € 1.500 € 1.150 € 350 meer

65+ € 800 € 1.150 € 350 meer

Vergelijking vroegere federale en nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering

DOSSIER   I   DE NIEUWE RSZ-DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGE EN OUDERE WERKNEMERS IN HET VLAAMSE GEWEST
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GRONDSLAG RSZ-BIJDRAGEN - 
WANNEER LOON TEN LASTE IS VAN DE WERKGEVER

Alle werknemers van een mediaconcern ontvangen 
een gratis tijdschriftenabonnement. De werknemers 
van de verschillende dochtervennootschappen van 
het concern kunnen zelf kiezen welk tijdschrift. Een 
loonvoordeel zoals alle andere, niets bijzonders? 
Toch niet, het tijdschrift waarop de werknemers zich 
kunnen abonneren wordt niet uitgegeven door hun 
werkgever, maar door een andere dochtervennoot-
schap van dezelfde groep. Een voordeel waarop RSZ-
bijdragen zijn verschuldigd? Dat hangt uiteindelijk 
af van de concrete omstandigheden. Dat blijkt nog 
maar eens uit een recent arrest van het Hof van Cas-
satie (Hof van Cassatie, 10 oktober 2016, S.15.0118.N, 
raadpleegbaar op www.juridat.be).

A. ALLE FEITEN KORT OP EEN RIJTJE

De verschillende werkgevers zijn allemaal 100% 
dochtervennootschappen van dezelfde moeder-
vennootschap. De dochtervennootschappen hebben 
een gemeenschappelijke administratie en loon-
politiek. De abonnementsdienst van de moeder-
vennootschap mag dan wel de abonnementen behe-
ren, de aanvragen lopen via de personeelsdienst. 
Logisch, want de arbeidsovereenkomsten bepalen 
dat de werknemers recht hebben op gratis abon-
nementen.

B. WAAROM ZOUDEN RSZ-BIJDRAGEN  
DAN WEL NIET ZIJN VERSCHULDIGD?

De verschillende vennootschappen van het concern 
verdedigen dat RSZ-bijdragen niet zijn verschul-
digd omdat de financiële last van de abonnementen 
wordt gedragen door de dochtervennootschap die 
het gratis abonnement verschaft. Het is dus niet de 

werkgever die de kost van het abonnement draagt, 
maar een andere vennootschap, een derde. 
Het Hof van Cassatie is het daar niet mee eens. Ook 
al draagt de werkgever niet de financiële last van 
het voordeel, toch kan het gaan om een voordeel 
waarover RSZ-bijdragen moeten worden afgedragen. 
RSZ-bijdragen zijn dus niet altijd verschuldigd.

C. WANNEER ZIJN EIGENLIJK RSZ-BIJDRAGEN 
VERSCHULDIGD?

RSZ-bijdragen zijn verschuldigd op het brutoloon van 
de werknemer. Daarvoor wordt teruggegrepen naar 
het begrip “loon” zoals gedefinieerd door de loonbe-
schermingswet van 12 april 1965.  Het gaat om (I) het 
loon in geld, of de in geld waardeerbare voordelen, 
(II) waarop de werknemer recht heeft (III) ingevolge 
zijn dienstbetrekking en (IV) ten laste van de werkge-
ver, ook als de voordelen niet worden toegekend als 
tegenprestatie voor arbeidsprestaties. 

Dat je een gratis abonnement kunt waarderen in 
geld spreekt voor zich. Dat de werknemers van het 
concern recht hadden ingevolge de dienstbetrekking 
ook. Alle afspraken werden namelijk vastgelegd in 
de arbeidsovereenkomst. Toch is dat niet voldoende. 
Ook de vierde voorwaarde moet worden vervuld: het 
voordeel moet ten laste zijn van de werkgever. 

Net daarover zet het Hof van Cassatie nog eens de 
puntjes op de i. Uit de boekhouding mag dan al blij-
ken dat een derde en niet de werkgever de financiële 
last van het voordeel draagt, toch zijn RSZ-bijdragen 
verschuldigd als de werknemer zich kan richten 
naar de werkgever om het voordeel te claimen. Die 
juridische aanspraak van de werknemer ten opzichte 
van zijn of haar werkgever is dus voldoende opdat 
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RSZ-bijdragen zijn verschuldigd.

Zo nieuw is dit niet. Dat de juridische last volstaat 
kon men ook al afleiden uit eerdere rechtspraak van 
het Hof van Cassatie (bijvoorbeeld Cass. 18 februari 
2002 en Cass. 19 juni 2000, allebei raadpleegbaar op 
www.juridat.be). Toch werd hier soms aan getwijfeld. 
Die twijfel is nu zeker ongegrond.

D. HOE DE JURIDISCHE LAST EVALUEREN ?  
ALLE FEITEN TELLEN MEE

Sommige rechtspraak gaat te kort door de bocht. 
Als de werknemers niet in dienst zouden zijn bij de 
werkgever, dan zouden ze het voordeel niet hebben 
ontvangen.  Het kan dus niet anders dan dat werk-
gever de juridische last draagt (bijvoorbeeld Arbr. 
Rb. Brussel 30 december 2014, RG n° 13/8616/AZ en 
13/11965/A, ongepubliceerd).

De RSZ zelf is genuanceerder. RSZ-bijdragen zijn 
verschuldigd wanneer de werkgever “het aanspreek-
punt is waarnaar de werknemer zich moet richten 
als hij het voordeel niet krijgt (vb. een Belgische 
vennootschap ontvangt een geldsom van haar in 
het buitenland gevestigde moedermaatschappij, om 
deze onder haar werknemers te verdelen)” (adminis-
tratieve instructies, 3e kwartaal 2016).

Op dit argument kon het mediaconcern zich maar 
moeilijk beroepen. De werknemers konden hun 
juridische aanspraak ten opzichte van de werkgever 
makkelijk hard maken. Dat stond namelijk zo in de 
arbeidsovereenkomst met diezelfde werkgever.

Yves Stox
Senior Legal Counsel



Meer informatie

Vragen over het opstarten van een eigen bedrijf,  
uw bescherming als zelfstandige of het aanwerven  
van medewerkers? Wij helpen u graag verder.

078 78 78 33 
ondernemen@partena.be 
www.partenaprofessional.be


