
MEMENTO VAN DE WERKGEVER
M A A N D E L I J KS    I N FO R M AT I E B L A D  VA N  PA RT E N A  P RO F ESS I O N A L    OV E R    S O C I A L E    E N    F I S CA L E    R EG L E M E N T E R I N G      I       N R  0 6      I       J U N I  2 0 19



Partena – vereniging zonder winstoogmerk – 
sociaal secretariaat van werkgevers erkend  
door MB van 3 maart 1949 met nr. 300  
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 
1000 Brussel, btw BE 0409.536.968.

Verantwoordelijke uitgever: Alexandre Cleven.  
Ere-hoofdredacteur: Francis Verbrugge.  
Hoofdredacteur: Yves Stox, yves.stox@partena.be

Verschijnt niet in juli en augustus.  
De overname van teksten, zelfs gedeeltelijk, 
is slechts toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de redactie en mits de 
bron wordt vermeld. De redactie streeft naar 
betrouwbaarheid van de gepubliceerde 
informatie, maar kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de juistheid ervan.

41e jaar – maandblad

C O L O F O N I N H O U D

Dossier

De overeenkomsten voor beroepsopleiding in Vlaanderen en Wallonië  

Wanneer een bonus onderworpen is aan RSZ: nieuwe rechtspraak  

Actualiteit

Vlaams opleidingsverlof: wat zijn de regels vanaf 1 september 2019?  



Dossier

De overeenkomsten voor beroepsopleiding  
in Vlaanderen en Wallonië

Al sinds jaren hebben ondernemingen de mogelijkheid om 

werkzoekenden een individuele beroepsopleiding te laten 

volgen. Dat gebeurt door middel van de overeenkomst voor 

beroepsopleiding. De term is goed gekozen: het is bedoeld  

als opleidingsmaatregel, niet als tewerkstellingsstimulans 

voor de werkzoekenden. Tegelijk gebruiken ondernemingen 

de beroepsopleiding vaak om knelpuntvacatures in te vullen. 

 

 

Wat is dan de tegenprestatie voor die opleiding op de werkvloer? 
De onderneming moet tijdens de opleiding geen normaal loon aan  
de stagiair betalen. Hij of zij zal namelijk verder aanspraak kunnen 
maken op bijvoorbeeld een werkloosheids- of wachtuitkering.

Na de periode van beroepsopleiding moet de onderneming wel  
een arbeidsovereenkomst sluiten voor een duur die minstens gelijk 
is aan de duur van de opleiding. Dat basisidee is van toepassing in 
Vlaanderen en Wallonië.

Als de overeenkomst voor beroepsopleiding al jaren bestaat, waarom 
dan dit artikel? Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid 
overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse en Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Vlaanderen 
vereenvoudigde vanaf 1 september 2018 de regels. Ook het Waalse 
Gewest heeft een grondige hervorming doorgevoerd sinds 1 mei 2019, 
die wordt geconcretiseerd door een (ontwerp van) uitvoeringsbesluit. 
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Het is dus zeker de moeite waard om de vernieuwde overeenkomsten voor 
beroepsopleiding in Vlaanderen en Wallonië even op een rijtje te zetten.

■■ In het Vlaamse Gewest gaat het om de ‘individuele beroeps-
opleiding’ (IBO), met de ‘overeenkomst voor beroepsopleiding’ 
(IBO-overeenkomst) als contractuele vormgeving.

■■ In het Waalse Gewest gaat het om het ‘plan opleiding-inschakeling’  
(plan formation-insertion of PFI) met de ‘overeenkomst  
opleiding-inschakeling’ (contrat formation-insertion of CFI)  
als contractuele vormgeving. 

De hervormingen in Vlaanderen en Wallonië hebben nu  
hetzelfde basisidee. Alle betalingen aan de stagiaires worden 
door de VDAB of de FOREm uitgevoerd. De hervormingen 
beogen ook steeds een vereenvoudiging van de berekening 
van de vergoedingen aan de stagiaires. Die worden forfaitair 
bepaald. Iemand met een relatief hoge uitkering zal een lagere 
premie krijgen, iemand met een relatief lage uitkering krijgt  
dan weer een hogere premie.

 
Vlaamse Gewest -  
Individuele beroepsopleiding (IBO)

Welke werkgevers en kandidaat-stagiairs?
Alle ondernemingen, vzw’s of administratieve overheden (hierna  
de “onderneming) die zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – als de taal van de opleiding het 
Nederlands is – kunnen een beroep doen op het systeem van de IBO.

De kandidaat-stagiairs, ook ‘cursisten’ genoemd, moeten ingeschreven 
zijn als (al dan niet uitkeringsgerechtigde) werkloze werkzoekenden.  
De IBO richt zich dus op de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, 
de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, de leefloongerechtigden  
en personen die recht hebben op maatschappelijke dienstverlening 
(uiteraard ingeschreven als werkzoekende).

Vooraf gewerkt?
De stagiair mag niet eerder in de onderneming hebben gewerkt in 
dezelfde functie, met uitzondering van vier weken uitzendarbeid vóór 
de start van de IBO.

Aanvraag bij de VDAB
De VDAB (of de partnerorganisatie waarmee de VDAB samenwerkt  
in het kader van een overheidsopdracht, subsidieovereenkomst of 
samenwerkingsovereenkomst) is bevoegd om te beslissen of een werk-
zoekende een IBO in een onderneming kan volgen. Die beslissing  
wordt genomen op basis van het verschil tussen de functievereisten  
en het competentieprofiel van de kandidaat. Een werkzoekende kan  
ook op eigen initiatief een aanvraag voor een IBO indienen.

De werkgever die een beroep wenst te doen op een cursist moet 
een schriftelijke aanvraag indienen bij de VDAB via een formulier dat 
beschikbaar is op de website van de VDAB.

Concreet moet de aanvraag de volgende gegevens vermelden:

■■ de identificatiegegevens van de werkgever;
■■ de omschrijving (kenmerken) van de in te vullen betrekking;
■■ de naam, de geboortedatum en de postcode van de woonplaats 

van de cursist.
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Inhoud van de IBO-overeenkomst
Na goedkeuring van de aanvraag door de VDAB kan een IBO-over-
eenkomst worden gesloten. Het gaat in feite om een tripartiete over-
eenkomst die zal worden ondertekend door de onderneming, de VDAB  
en de cursist. Het model en de inhoud van deze overeenkomst zijn  
vastgelegd door de raad van bestuur van de VDAB. Het model is niet 
online beschikbaar.

De overeenkomst bevat in het bijzonder een omschrijving van de in te 
vullen betrekking, het opleidingsprogramma, het bedrag van de pro-
ductiviteitspremie die aan de cursist moet worden toegekend, enz.

Duur van de IBO-overeenkomst
De opleiding bedraagt ten minste 4 weken en ten hoogste 26 weken 
(Besluit Vlaamse Regering, art. 92, § 1, lid 1).

Statuut en inkomsten van de stagiair
Gedurende de uitvoering van de IBO-overeenkomst blijft de cursist 
ingeschreven als werkzoekende en blijft hij desgevallend hetzij werk-
loosheids- of wachtuitkeringen, hetzij een leefloon ontvangen.

Indien de individuele beroepsopleiding werd aangevat vóór 1 sep-
tember 2018, kan een cursist die geen recht heeft op werkloosheids-  
of wachtuitkeringen in bepaalde situaties wel recht hebben op een 
opleidingsuitkering ten laste van de RVA tot het einde van de opleiding. 
In dat geval zal het bedrag van de uitkering overeenstemmen met  
het bedrag van de wachtuitkering. De regeling van de opleidings- 

uitkering werd door het Vlaamse Gewest afgeschaft voor alle indivi-
duele beroepsopleidingen die startten na 31 augustus 2018.

Gedurende de beroepsopleiding zal de cursist van de VDAB een maan-
delijkse IB0-premie ontvangen. Het bedrag van die premie is afgestemd 
op het bedrag van het vervangingsinkomen van de cursist.

De IBO-premie bedraagt: 

Bedrag van het 
vervangings-
inkomen

Percentage toe 
te passen op het 
GGMMI

Bedrag van de 
IBO-premie
(GGMMI sinds 
01.09.2018 = 
1.593,81 €)

minstens 38,5 € per dag 20% 318,76 €

minstens 25,66 €  
per dag en maximaal 
38,49 € per dag

40% 637,52 €

maximaal 25,65 €  
per dag

60% 956,29 €

cursist zonder inkomen 80% 1.275,05 €

 
Bij een deeltijdse IBO wordt de IBO-premie berekend volgens de tewerk- 
stellingsbreuk. 
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De cursist die een IBO volgt, heeft eventueel recht op de volgende 
vergoedingen:

1 een abonnement van een openbare vervoersmaatschappij;
2 een forfaitaire vergoeding voor verplaatsingen heen en terug,  

tussen zijn verblijfplaats en de opleidingsplaats;
3 een forfaitaire vergoeding voor verre verplaatsing per aanwezige dag;
4 de terugbetaling van de uitgaven voor kinderopvang voor niet- 

schoolgaande kinderen (effectieve uitgaven) en alle schoolgaande 
kinderen tot het einde van het basisonderwijs (maximumbedrag) 
voor de dagen waarop effectief beroepsopleiding wordt gevolgd. 

Op de maandelijkse premie moeten geen RSZ-bijdragen betaald worden, 
maar wordt wel bedrijfsvoorheffing ingehouden tegen het eenvormige 
percentage van 11,11%. De VDAB bezorgt de cursist elke maand een over-
zicht van de premie en de vergoedingen die aan hem werden uitbetaald.

Financiering door de onderneming
De onderneming waar de cursist de individuele beroepsopleiding volgt, 
is aan de VDAB maandelijks een kostprijs verschuldigd.

Deze bedraagt:

■■ 650 €, als de loonschaal minder dan 1.734 € bedraagt;
■■ 800 €, als de loonschaal tussen 1.735 en 2.040 € bedraagt;
■■ 1.000 €, als de loonschaal tussen 2.041 en 2.346 € bedraagt;
■■ 1.200 €, als de loonschaal tussen 2.347 en 2.652 € bedraagt;
■■ 1.400 €, als de loonschaal meer dan 2.653 € bedraagt. 

 

Bij een deeltijdse IBO wordt de kostprijs berekend volgens de tewerk- 
stellingsbreuk. De bedragen van de loonschalen, worden aangepast 
aan de spilindex.

Arbeidsongevallenverzekering
De werkgever moet de stagiair verzekeren tegen ongevallen tijdens de 
opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats (zie kaderstuk).

Deze verzekering moet dezelfde waarborgen bieden als de arbeids-
ongevallenwet. Bij een ongeval wordt de vergoeding van de stagiair 
berekend op basis van het loon waarop een meerderjarige werknemer 
in loondienst die tewerkgesteld is in het aan te leren beroep, recht heeft.

Aansprakelijkheid van de stagiair
De cursist die in het kader van de IBO schade berokkent aan de werk-
gever of aan een derde, is enkel aansprakelijk in geval van bedrog,  
een zware fout en een herhaalde lichte fout.

Schorsing en beëindiging
De cursist heeft geen recht op een IBO-premie voor de dagen 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval naar gemeen recht 
of arbeidsongeval. Bij een ongeval wordt de vergoeding berekend op 
basis van het loon waarop een meerderjarige werknemer in loondienst 
die tewerkgesteld is in het beroep dat het voorwerp uitmaakt van de 
opleiding, recht heeft.
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Elke beëindiging van de IBO-overeenkomst impliceert niet enkel  
dat de IBO-adviseur bij de VDAB vooraf moet worden verwittigd,  
maar vereist ook het akkoord van de VDAB.

Als deze instelling (VDAB) beslist om voortijdig een einde te maken  
aan de opleiding, dan is geen enkele vergoeding verschuldigd aan  
de cursist. Als de werkgever daarentegen eenzijdig de IBO-overeen-
komst beëindigt zonder toestemming van de VDAB en zonder geldige  
reden, dan zou hem kunnen worden opgelegd om aan de cursist  
een vergoeding te betalen die overeenstemt met het bedrag van  
de premie voor het resterende gedeelte van de opleiding en met  
het loon dat de werkgever zou moeten betalen voor de periode  
van de arbeidsovereenkomst na de opleidingsperiode en gelijk aan  
de duur van deze opleiding.

De VDAB zou bovendien kunnen beslissen om aan de onderneming die 
haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, gedurende 
3 jaar geen individuele beroepsopleiding meer toe te kennen.

Sluiten van een arbeidsovereenkomst nadien
De werkgever moet er zich toe verbinden om de cursist na afloop van 
de IBO-overeenkomst tewerk te stellen met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd en voor een duur die minstens gelijk is aan de 
duur van de opleiding. Voor deze verbintenis die onmiddellijk volgt op de 
IBO-overeenkomst gelden de voorwaarden die van toepassing zijn voor 
het beroep in kwestie en minstens dezelfde arbeidsvoorwaarden als die 
welke golden gedurende de periode dat de cursist de opleiding volgde.

De werkgever en de cursist mogen (onmiddellijk na de beroeps- 
opleiding) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten, 
op voorwaarde dat de werkgever aan de VDAB kan aantonen dat het 
sluiten van een dergelijke overeenkomst in overeenstemming is met het 
(normale) aanwervingsbeleid. De duur van deze arbeidsovereenkomst 
zal minstens gelijk moeten zijn aan de duur van de gevolgde opleiding.

Als de cursist na het einde van zijn opleiding wordt aangeworven met 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan mag deze overeenkomst 
door de werkgever pas verbroken worden na een periode die minstens 
gelijk is aan de duur van de opleiding, behalve in geval van ontslag 
wegens dringende reden.

Wordt de overeenkomst beëindigd dan moeten de wettelijke bepa-
lingen ter zake worden nageleefd.

Onafhankelijk van de toepassing van de normale beëindigingsregels, 
zou de werknemer, wanneer de werkgever de overeenkomst beëindigt 
voordat de minimale tewerkstellingsduur is bereikt, kunnen eisen om  
de geleden schade te herstellen door middel van een schadever-
goeding die bijvoorbeeld overeenstemt met het loon dat verschuldigd 
zou zijn geweest voor de minimale tewerkstellingsperiode die niet werd 
gerespecteerd. 
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Waalse Gewest -  
Overeenkomst opleiding-inschakeling (CFI)

Welke werkgevers en kandidaat-stagiairs?
Kunnen een beroep doen op het systeem van de CFI, alle privé- 
ondernemingen, natuurlijke of rechtspersonen, onder de vorm  
van een handelsvennootschap (bv. nv) of niet (bv. vzw’s of feitelijke  
verenigingen), evenals de vrije beroepen die zijn gevestigd in  
het Waalse Gewest (behalve de Duitstalige Gemeenschap). 

Vanaf 1 mei 2019 kunnen de werkgevers van de openbare sector ook 
een CFI sluiten. De Waalse regering kan evenwel beslissen om de 
datum van inwerkingtreding van de CFI uit te stellen tot uiterlijk 2022 
voor bepaalde categorieën van de openbare sector.

De werkgever moet zijn maatschappelijke zetel of een bedrijfseenheid 
in het Franse taalgebied hebben.

Een CFI kan worden gesloten met elke persoon die als werkloze werk-
zoekende (voltijds werkloos) is ingeschreven bij de FOREm.

Vooraf gewerkt?
Voor het soort in te vullen betrekking mag de stagiair in het kader  
van een arbeidsovereenkomst geen prestatie bij de werkgever  
verricht hebben vóór de ondertekening van de CFI, behalve wanneer 
de gecumuleerde duur van de prestaties verricht in het kader van  
een arbeidsovereenkomst (of een uitzendovereenkomst) niet meer  
dan 20 werkdagen over de 3 voorafgaande maanden bedraagt. 

Een prestatie mag in geen geval beginnen vóór de ondertekening van 
de overeenkomst opleiding-inschakeling.

Bovendien kan de werkgever geen CFI sluiten met een stagiair die 
slaagde voor een overeenkomst voor alternerend leren, een bedrijfs- 
stageovereenkomst of een overeenkomst voor een alternerende 
opleiding met diezelfde stagiair voor hetzelfde beroep. 

Aanvraag bij de FOREm
De werkgever die een overeenkomst opleiding-inschakeling wil sluiten, 
richt zijn verzoek aan de FOREm.

Deze aanvraag gebeurt aan de hand van een formulier dat beschikbaar 
zal zijn op de website van de FOREm of via een daartoe bestemd  
elektronisch platform.

Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

1  de identificatiegegevens van de werkgever;
2  de naam, de beroepservaring en de kwalificaties van de voogd(en);
3  de kenmerken van de in te vullen betrekking;
4  de voorwaarden van indienstneming geboden na afloop van  

de overeenkomst opleiding-inschakeling, o.a. het type overeen-
komst, de bezoldiging en het werkschema. 
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Inhoud van de overeenkomst opleiding-inschakeling
Wanneer de aanvraag wordt aanvaard, kan er een overeenkomst  
opleiding-inschakeling (CFI) worden gesloten. Het gaat in feite om  
een tripartiete overeenkomst die zal worden ondertekend door de werk-
gever, de FOREm en de stagiair.

Een model van CFI moet nog door de minister worden bepaald. De over-
eenkomst opleiding-inschakeling moet de volgende gegevens bevatten:

1 de omschrijving van de in te vullen betrekking;
2 de beschrijving van de competenties van de werkzoekende;
3 het opleidingsplan;
4 de naam van de voogd(en);
5 de duur van de overeenkomst opleiding-inschakeling;
6 het wekelijkse regime van de prestaties;
7 de modaliteiten voor de evaluatie van de opleiding;
8 het bedrag van de maandelijkse premie;
9 de modaliteiten tot toekenning van de vergoeding van de ver- 

plaatsingskosten, alsook de wachtvergoeding;
10 het attest van beroepsbekwaamheden;
11 het brutomaandloon bij de aanwerving van de stagiair
12 de verbintenis op erewoord van de werkgever dat hij zal voldoen  

aan de verplichtingen inzake welzijn van de werknemers tijdens  
de uitvoering van hun arbeid evenals aan de verplichtingen 
hieronder:
■■ de werknemer opleiden volgens een bepaald programma  

en hem geen taak opdragen die niet voorzien is in  
het opleidingsplan;

■■ één of meerdere personeelsleden aanwijzen om de stagiair 
tijdens zijn opleiding te volgen en te begeleiden; 

■■ evalueren, ten opzichte van het opleidingsplan, van de beroeps-
bekwaamheden die de stagiair verworven heeft na afloop 
van de CFI met het oog op de uitreiking van het attest van 
beroepsbekwaamheden, verworven tijdens de CFI (waarvan  
het model door de FOREm bepaald wordt);

■■ de stagiair tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg 
naar en van het werk verzekeren;

■■ de stagiair na de overeenkomst opleiding-inschakeling bij 
arbeidsovereenkomst tewerk te stellen in het geleerde beroep 
voor ten minste dezelfde duur als die van de overeenkomst 
opleiding-inschakeling en met inachtneming van de collectieve 
overeenkomsten die van toepassing zijn op de betrokken 
activiteitensector;

■■ geen personeel ontslaan met het oog op de indienstneming  
van een stagiair met een CFI;

■■ binnen hoogstens één maand de administratieve documenten 
overmaken op grond waarvan kan worden nagegaan of de 
werkgever zijn verplichtingen nakomt, samen met een afschrift 
van de arbeidsovereenkomst gesloten na afloop van de CFI. 

De werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt, kan geen CFI sluiten 
gedurende een periode van 1 jaar (2 jaar in geval van herhaling).

Verplichte proefperiode
De overeenkomst moet bovendien voorzien in een proefperiode 
gelijk aan 1/3 van de voorziene duur van de opleidingsovereenkomst. 
Ze duurt minimum 2 en maximum 8 weken.

Tijdens de proefperiode kan elke partij de CFI opzeggen mits inacht-
neming van een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen meegedeeld 
volgens de modaliteiten door de arbeidsovereenkomstenwet (artikel 37).

MEMENTO VAN DE WERKGEVER9

DOS SIER   I   DE OVERE ENKOM STE N VOOR B E ROE PSOPLEIDING IN VL A ANDEREN EN WALLONIË INHOUD



Duur van de overeenkomst opleiding-inschakeling
De overeenkomst duurt minstens 4 en hoogstens 26 weken. De duur van 
de CFI kan worden verlengd met de periodes van arbeids ongeschiktheid 
(ziekte, arbeidsongeval), jaarlijkse vakantie, economische werkloosheid, 
slechte weersomstandigheden of overmacht, op verzoek van de werkgever 
uiterlijk 10 werkdagen voor de initiële einddatum van de CFI, voor zover  
de som van de genoemde periodes minstens gelijk is aan 5 werkdagen.

Uitzondering
De administrateur-generaal van de FOREm kan de duur van de op- 
leidings overeenkomst, na een beoordeling door zijn diensten, 
opvoeren tot maximum 52 weken voor een laaggeschoolde stagiair 
met inschakelingsmoeilijkheden.

Onder stagiair met inschakelingsmoeilijkheden’ verstaan we de stagiair 
die bij het sluiten van de overeenkomst één van de volgende voor-
waarden vervult:

■■ geen diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift 
of diploma hebben;

■■ jonger dan 25 jaar zijn en sinds minstens 1 jaar werkloos zijn;
■■ 25 jaar of ouder zijn en sinds minstens 2 jaar werkloos zijn;

■■ de erkenning van een handicap hebben bekomen;
■■ ten laste zijn van het RIZIV en begeleid worden in het kader van  

een re-integratietraject (professionele heroriëntatie of rehabilitatie). 

Statuut en inkomsten van de stagiair
De stagiair blijft tijdens de uitvoering van de opleidingsovereenkomst 
als werkzoekende ingeschreven en blijft in voorkomend geval in aan-
merking komen voor werkloosheids- of wachtuitkeringen, of voor  
het leefloon. Naast de genoemde uitkeringen of inkomsten krijgt  
de stagiair nog andere sommen die ten laste van de RVA zijn.

De FOREm betaalt de stagiair elke maand een premie. Deze premie is 
gelijk aan een percentage van het gewaarborgd maandelijks minimum-
inkomen (GMMI). Een blok is gelijk aan 20% van het GMMI, zijnde 313 €. 
Ze wordt dus samen met het GMMI geïndexeerd.

De premie wordt berekend in verhouding tot de prestaties van  
de maand (feestdagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen) 
Daarvoor bezorgt de werkgever elke maand aan de FOREm de pres-
taties van de CFI-stagiair voor de maand in kwestie. Dit gebeurt ten 
laatste op de 5e dag van de volgende maand.
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Aan de hand van deze verschillende categorieën kan voorkomen 
worden dat een stagiair een hoger nettoloon ontvangt dan de werk-
nemers die dezelfde functie uitoefenen in de onderneming.

Op de maandelijkse premie moeten geen RSZ-bijdragen betaald 
worden, maar wordt wel bedrijfsvoorheffing ingehouden tegen  
het eenvormige percentage van 11,11%.

De stagiair heeft eventueel recht op de volgende vergoedingen:

1 een vergoeding voor verplaatsingen heen en terug, tussen zijn ver-
blijfplaats en de opleidingsplaats;

2 een vergoeding voor kinderopvang; 

3 de terugbetaling van de uitgaven voor kinderopvang voor niet-school-
gaande kinderen (effectieve uitgaven) en alle schoolgaande kinderen 
tot het einde van het basisonderwijs (maximumbedrag) voor  
de dagen waarop effectief beroepsopleiding wordt gevolgd. 

Financiering door de onderneming
Gedurende de overeenkomst opleiding-inschakeling moet de werk-
gever een vergoeding aan de FOREm betalen. Hij moet geen ver-
goeding meer rechtstreeks aan de stagiair betalen.

Deze vergoeding is een vast forfaitair bedrag dat is gebaseerd  
op het barema van het paritair comité dat hij aan de FOREm heeft  
mee gedeeld. Dit forfait wordt geproratiseerd indien de CFI voor  
een deeltijdse betrekking werd gesloten.

Categorie Bedrag van de daguitkering Aantal blokken Bedrag van de 
 maandelijkse CFI-premie

1 Geen uitkering 4 1.252 €

2 Sociale uitkering tussen 13 € en 25,65 € 3 939 €

3 Sociale uitkering tussen 25,66 € 
en 38,50 €

2 626 €

4 Sociale uitkering hoger dan 38,50 € 1 313 €
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De FOREm bezorgt elke maand een schuldvordering aan de werkgever.

Primo-werkgevers hebben recht op een vermindering van 200 € op 
hun eerste schuldvordering. Een primo-werkgever is een werkgever 
die op de dag waarop de overeenkomst voor een instapopleiding werd 
gesloten, geen enkele aanwerving met een arbeidsovereenkomst heeft 
gedaan in de zin van de arbeidsovereenkomstenwet.

Terugbetaling opleidingskosten door de FOREm
De FOREm betaalt aan de werkgever de werkelijke kosten van de 
opleiding terug op basis van een factuur van de werkgever. Die terug-
betaling is beperkt tot het tarief dat in de kenniscentra van kracht is 
voor een soortgelijke opleiding in dezelfde beroepssector.

Deze terugbetaling van de opleidingskosten is bedoeld voor gevallen 
waarin de opleiding niet binnen een redelijke termijn beschikbaar is of 
wanneer er geen opleiding beschikbaar is (specifieke opleiding). In die 
gevallen kan de werkgever een beroep doen op een andere opleidingen-
verstrekker dan die voorzien in het decreet (bijvoorbeeld FOREm, IFAPME).

Arbeidsongevallenverzekering
De werkgever moet de stagiair verzekeren tegen ongevallen tijdens de 
opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats (zie kaderstuk). 
Die moet dezelfde voordelen bieden als ten laste van de verzekeraar 
worden gelegd door de arbeidsongevallenwet. 
 

Forfait Brutomaandbedrag van  
de toekomstige bezoldiging

Bedrag van het maandelijks forfait dat 
de werkgever aan de FOREm betaalt

1 Lager dan 1700 € 650 €

2 Van 1.700 € tot en met 2.000 € 850 €

3 Van 2.000 € tot en met 2.300 € 1.050 €

4 Van 2.300 € tot en met 2.600 € 1.250 €

5 Meer dan 2.600 € 1.450 €
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Schorsing en beëindiging 
In geval van ziekte of ongeval in zijn privéleven wordt de stagiair recht-
streeks ten laste genomen door zijn ziekenfonds en blijft hij, als hij daar 
recht op heeft, werkloosheidsuitkeringen (of wachtuitkeringen) of het 
leefloon genieten.

De maandelijkse premie, de verplaatsingskosten en de opvangkosten 
ten laste van de FOREm evenals de vergoeding ten laste van de werk-
gever zullen evenwel worden geproratiseerd op basis van de duur van 
de afwezigheid. 

Tijdens de proefperiode kan elke partij de CFI opzeggen mits inacht-
neming van een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen meegedeeld 
volgens de modaliteiten bepaald bij de arbeidsovereenkomstenwet 
(artikel 37).

Buiten de proefperiode kan de overeenkomst opleiding-inschakeling 
voortijdig eindigen, o.a.:

■■ in geval van faillissement of van stopzetting van de activiteiten van 
de werkgever;

■■  na een gemotiveerde beslissing van de stagiair, met name als  
de werkgever niet voldoet aan zijn opleidingsverplichtingen;

■■ na een gemotiveerde beslissing van de werkgever, met name als  
de stagiair niet geschikt is;

■■ op de datum waarop geen certificaat wordt bekomen dat is voorzien 
in het opleidingsplan en verplicht is om het aangeleerde beroep te 
mogen uitoefenen;

■■ wanneer de werkgever en de stagiair geen akkoord bereiken in  
het kader van de arbeidsongevallenverzekering;

■■ in geval van vervroegde aanwerving door de werkgever indien  
de stagiair alle vereiste competenties voor de plaats heeft behaald 
vóór het einde van de opleidingsperiode. 

De informatie over de beëindiging van de CFI en de motivatie ervan 
worden aan de FOREm overgemaakt binnen 5 werkdagen na de beëin-
diging. De FOREm behoudt zich het recht voor om te beoordelen of  
de beslissing een willekeurig karakter heeft.

Sluiten van een arbeidsovereenkomst nadien
De werkgever is verplicht om de stagiair na afloop van de overeenkomst 
opleiding-inschakeling met een gewone arbeidsovereenkomst tewerk 
te stellen in het geleerde beroep, voor ten minste dezelfde duur als die 
van de overeenkomst opleiding-inschakeling.

De arbeidsovereenkomst mag voor onbepaalde tijd of voor bepaalde 
tijd worden gesloten, maar, in dit laatste geval, minstens voor een duur 
die gelijk is aan de duur van de gevolgde opleiding. Het Waalse decreet 
preciseert evenwel niet of het wekelijkse arbeidsstelsel in het kader van 
deze overeenkomst een voltijds of een deeltijds stelsel moet zijn...

Deze verplichting kan bovendien door een andere werkgever worden 
vervuld door het sluiten van een overdrachtsovereenkomst tussen  
de twee werkgevers die is erkend door de FOREm. 
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Deze verplichting geldt niet wanneer de CFI eenzijdig of in onderling 
akkoord werd beëindigd voor haar einddatum.

Wanneer de werkgever de nieuwe arbeidsovereenkomst beëindigt 
zonder de minimale tewerkstellingsduur te respecteren (en ook tijdens 
een proefperiode) zou de werknemer bovendien een schade- 
vergoeding kunnen eisen die de schade moet herstellen die effectief 
werd geleden doordat zijn overeenkomst niet werd uitgevoerd voor  
een duur die minstens gelijk is aan die van de opleiding.

Een sanctie expliciet voorzien
Als de werkgever zijn verplichting om de ex-stagiair onmiddellijk na  
de opleiding aan te werven met een arbeidsovereenkomst niet na- 
komt, dan bestaat de kans dat hij het geheel van de onverschuldigde  
bedragen, die overeenstemmen met het verschil tussen de maan- 
delijkse forfaitaire financiële tegemoetkomingen gestort door  
de werkgever aan de FOREm en de sommen gestort door FOREm,  
aan de stagiair zal moeten terugbetalen.

De stagiair zou bovendien een schadevergoeding kunnen eisen.

 

Het toepassingsgebied van  
de arbeidsongevallen verzekering uitgebreid

De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) breidt het toepassings- 
gebied van de arbeidsongevallenwet uit tot personen bedoeld 
die werken tegen betaling in het kader van een opleiding tot 
betaalde arbeid. (Deze uitbreiding geldt niet voor de oplei-
dingen die buiten enig wettelijk kader worden ingericht.) 
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) publi-
ceerde een lijst (zie link) met de personen die arbeid verrichten 
in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, en van hun 
werkgevers, die onder het toepassingsgebied van de arbeids- 
ongevallenwet zullen vallen. 
Een IBO-stagiair zal in de regel verzekerd zijn tegen arbeids- 
ongevallen (zowel voor de theoretische opleiding, praktijk- 
opleiding in de onderneming als trajecten H/T), onafhankelijk 
van de verplichtingen opgelegd door de Vlaamse en Waalse 
regelgever. De wijziging zal ten laatste ingaan in op 1 januari 
2020, al kan de federale regering de inwerkingtreding ver-
vroegen.  De concrete implementatie zal worden bepaald bij kb.

 

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

Anne Ghysels 
Legal Expert
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Vlaams opleidingsverlof:  
wat zijn de regels vanaf 1 september 2019?

Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van betaald educatief verlof aan  
de gewesten overgedragen. Bepaalde aspecten van dit stelsel  
kunnen dus verschillen van het ene gewest tot het andere.

In het Vlaams Gewest wordt het betaald educatief verlof vanaf  
1 september 2019 vervangen door het Vlaams opleidingsverlof (VOV)1.

Het doel van het Vlaams opleidingsverlof is om werknemers aan te 
moedigen om arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen 
te volgen. 

De werkgever van zijn kant kan een gedeeltelijke terugbetaling 
bekomen van het loon voor de opgenomen verlofuren. 

Opgelet! 

Er bestaan overgangsbepalingen voor werknemers die vóór 
1 september 2019 een opleiding volgen die recht geeft op 
betaald educatief verlof, tot en met het derde gevolgde jaar  
van de opleiding, met als uiterlijke datum 31 december 2021.  
Er is met name bepaald dat het aantal terugbetaalde uren 
betaald educatief verlof in mindering zal worden gebracht  
van het aantal uren recht op Vlaams opleidingsverlof2.

1. Bedoelde werkgevers en werknemers

Het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof is van toepassing voor  
de werkgevers en werknemers uit de privésector die aan de volgende 
voorwaarden voldoen3: 

Actualiteit
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■■ de werkgevers hebben een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
■■ de werknemers zijn, op basis van één of meer arbeids overeenkomsten, 

tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest:
■■ hetzij voltijds;
■■ hetzij ten minste 4/5 van een voltijdse tewerkstelling;
■■ hetzij ten minste halftijds met een variabel arbeidsrooster;
■■ hetzij ten minste halftijds met een vast rooster en ze volgen  

een opleiding tijdens de arbeidsuren.   

Worden gelijkgesteld met werknemers, de personen die, anders dan 
krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten 
onder het gezag van één of meer personen4. 

Opgelet! 

De werknemers (en gelijkgestelden) die worden tewerkgesteld  
in een vestigingseenheid die niet in het Vlaams Gewest is 
gelegen (bv. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) komen niet 
in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Zij hebben 
echter wel recht op het systeem van betaald educatief verlof 
(als aan de voorwaarden van dit systeem is voldaan).

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Opleidingen die het recht  
openen op Vlaams opleidingsverlof

De volgende opleidingen openen onder bepaalde voorwaarden  
(bv. een minimale duur) het recht op Vlaams opleidingsverlof5:

■■ arbeidsmarktgerichte opleidingen;
■■ loopbaangerichte opleidingen. 

Arbeidsmarktgerichte opleidingen 
Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die tot doel hebben 
de loopbanen van werknemers duurzaam te versterken of arbeids-
marktgerichte transities te faciliteren met het oog op de uitdagingen  
en knelpunten van de (huidige en toekomstige) arbeidsmarkt6. 

Worden bedoeld:

■■ de opleidingen en cursussen georganiseerd, gesubsidieerd of 
erkend door de Vlaamse Gemeenschap7;

■■ de opleidingen georganiseerd door de representatieve 
werknemersorganisaties en de opleidingen georganiseerd  
door de jeugd- en volwassenenorganisaties en de instellingen  
voor werknemersvorming8;

■■ de opleidingen goedgekeurd door het bevoegde paritaire comité9;
■■ de opleidingen goedgekeurd door de Vlaamse 

opleidingscommissie10; 
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De arbeidsmarktgerichte opleidingen worden geregistreerd in  
de opleidingsdatabank (opleidingsdatabank). Zo kunnen de werk- 
gever en de werknemer nagaan of de opleiding het recht opent op 
Vlaams opleidingsverlof11. 

Loopbaangerichte opleidingen 
Loopbaangerichte opleidingen zijn opleidingen die gevolgd worden  
als gevolg van loopbaanbegeleiding en die vastgelegd zijn in een per-
soonlijk ontwikkelingsplan12.

3. Duur van het Vlaams opleidingsverlof

De duur van het Vlaams opleidingsverlof, d.w.z. de periode gedurende 
dewelke een werknemer het recht heeft om op het werk afwezig te zijn 
(met behoud van zijn normale loon dat op het gewone tijdstip moet worden 

uitbetaald) om opleiding te volgen, om te studeren of om examens af te 
leggen, mag het plafond van 125 uur/jaar (schooljaar) niet overschrijden. 

Het aantal verlofuren waarop de werknemer recht heeft staat in verhouding 
tot de contractuele tewerkstellingsbreuk zoals opgenomen in de DmfA13:

■■ van de maand september van het opleidingsjaar indien die breuk 
minstens 50 % bedraagt van een voltijdse tewerkstelling;

■■ of, bij gebreke daaraan, van de maand waarin de eerste opleiding 
start, op voorwaarde dat deze breuk minstens 50 % bedraagt van 
een voltijdse tewerkstelling. 

Concreet moet de werknemer het (eventueel geproratiseerde) plafond 
van 125 uur/jaar respecteren en mag hij slechts gedurende een aantal uur 
dat afhangt van het type opleiding afwezig zijn14. Zie de tabel hieronder. 
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De werkgever en de werknemer kunnen het aantal beschikbare uren 
Vlaams opleidingsverlof per werknemer raadplegen op het digitale 
platform Vlaamse opleidingsincentives (het digitale platform Vlaamse 
opleidingsincentives)15. 

4. Aanvraag, planning en  
opname van het Vlaams opleidingsverlof 

Indienen van de verlofaanvraag 
De werknemer moet de werkgever op de hoogte brengen van zijn wens 
om Vlaams opleidingsverlof op te nemen. 

De aanvraag die betrekking heeft op een normaal schooljaar moet  
ingediend worden uiterlijk op 31 oktober van elk schooljaar. In geval  
van laattijdige inschrijving na 31 oktober of in geval van verandering  
van werkgever tijdens eenzelfde schooljaar, dient de aanvraag te 
gebeuren ten laatste binnen de 15 dagen vanaf de inschrijving of van  
de verandering van werkgever. De aanvraag gebeurt in ieder geval  
met het getuigschrift van regelmatige inschrijving16.

Beide partijen maken, rekening houdend met de collectieve planning, 
afspraken over de opname van de verlofuren17.

Soorten opleiding Aantal uren afwezigheid

Opleiding met regelmatige aanwezigheid Aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de contacturen(2)

Het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs en  
de examencommissie basisonderwijs(1)

8 uur per examen

Het afleggen van examens georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader 
van een systeem van erkenning en certificering van verworven competenties;(1) 

16 uur

Opleiding waarbij gebruik gemaakt wordt van studiepunten(1) 4 uur per studiepunt(3)

Graduaatsopleiding van het hoger beroepsonderwijs (tot en met het opleidingsjaar 
2021-2022)(1)

6 uur per studiepunt(3)

Opleiding in het volwassenenonderwijs(1) Het voorzien aantal lestijden van de opleiding

(1) Het betreft een opleiding waarvoor geen regelmatige aanwezigheid vereist is.
(2) De contacturen zijn de opleidingsuren in een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist (gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van opleiding); 

het kan ook werkplekleren betreffen34.
(3) Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatie-

activiteiten, waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt35.
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Planning van het verlof  
De opname van het Vlaams opleidingsverlof moet worden gepland. 
De regels voor de planning zijn dezelfde als die voor het systeem van 
betaald educatief verlof18.

Opname van het verlof
Het Vlaams opleidingsverlof wordt ten vroegste opgenomen vanaf 
de dag die voorafgaat aan het begin van de opleiding en ten laatste 
2 dagen na de laatste cursus of het laatste examen19.

De werknemer kan hoe dan ook pas Vlaams opleidingsverlof opnemen 
vanaf de datum van de goedkeuring van de registratie van de opleiding20. 

5. Verplichting van de werknemer

Om het Vlaams opleidingsverlof te kunnen genieten, moet de werk-
nemer de cursussen met nauwgezetheid volgen21. 

De normen inzake nauwgezetheid hangen af van het soort opleiding 
(opleiding die wel of niet regelmatige aanwezigheid vereist) en het soort 
afwezigheid (gerechtvaardigd of niet)22. 

De nauwgezetheid maakt het voorwerp uit van een door de opleidings- 
verstrekker uitgereikt attest (via het digitale platform Vlaamse opleidings- 
incentives).   

6. Loon voor het Vlaams opleidingsverlof

De werknemer heeft voor de uren tijdens dewelke hij afwezig is in  
het kader van het Vlaams opleidingsverlof, recht op zijn normaal loon 
(dat op het gewone tijdstip wordt betaald), evenwel begrensd tot  
een bepaald bedrag23.

Het plafond en de regels voor de berekening zijn dezelfde als die voor 
het systeem van betaald educatief verlof. 

7. Verlies of vermindering van  
het recht op Vlaams opleidingsverlof 

Verlies van het recht op verlof
De werknemer verliest zijn recht op Vlaams opleidingsverlof24:

■■ indien hij de opleiding onderbreekt of opgeeft; het verlies gaat in op 
de datum van kennisgeving van de onderbreking of de opgave aan 
de werkgever (dit moet binnen 5 dagen gebeuren) of;

■■ indien hij tijdens het verlof een winstgevende activiteit als 
zelfstandige of als werknemer uitoefent; het recht gaat verloren voor 
een periode van 12 maanden die ingaat op de dag waarop de feiten 
worden vastgesteld of;

■■ indien hij meer dan tweemaal dezelfde cursus of hetzelfde 
cursusjaar volgt (behalve indien het beoordelingsgetuigschrift in 
beide gevallen niet werd behaald wegens overmacht). 
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Vermindering van het recht op verlof 
Als de werknemer de opleiding niet nauwgezet volgt en meer uren 
Vlaams opleidingsverlof heeft opgenomen dan de uren waarop  
hij recht had, zal het Departement Werk en Sociale Economie  
(Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie) het eerstvolgende 
recht op het maximum aantal uren verlof van de werknemer vermin-
deren met 25 %. Het departement brengt de werknemer daarvan 
schriftelijk op de hoogte25.

8. Ontslagbescherming

De werknemer die recht heeft op Vlaams opleidingsverlof is beschermd 
tegen ontslag. Het stelsel van bescherming is hetzelfde als dat dat geldt 
in het systeem van betaald educatief verlof26. 

9. Terugbetaling van de lonen

Voorwaarden 
De werkgever krijgt een terugbetaling van de lonen en de sociale 
bijdragen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof als aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan27:

■■ de registratie van de opleiding is goedgekeurd;
■■ de werkgever heeft de uren Vlaams opleidingsverlof correct 

geregistreerd in de DmfA;
■■ de werknemer heeft zijn maximum aantal uren niet overschreden  

en hij heeft de opleiding nauwgezet gevolgd;
■■ in het geval van een werknemer die halftijds en met een vast 

uurrooster werkt, vallen de verlofuren samen met de arbeidsuren 
van de werknemer;

■■ in het geval van een opleiding met werkplekleren bij een andere 
werkgever, worden noch de werknemer noch de eigen werkgever 
vergoed voor de gepresteerde arbeid;

■■ in het geval van een opleiding waarbij de eigen werkgever  
ook de opleidingsverstrekker is, stelt de opleiding de werk- 
nemer in staat een andere dan de huidige functie uit te oefenen  
(of een onder invloed van een grondig wijzigende omgeving sterk 
veranderende functie).   

Aanvraagprocedure 
De werkgever dient een aanvraag tot terugbetaling in door de op- 
leiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform 
Vlaamse opleidings incentives (het digitale platform Vlaamse 
opleidings incentives) binnen een termijn van 3 maanden na de start 
van de opleiding.

Het Departement Werk en Sociale Economie bevestigt de ontvangst 
van de aanvraag aan de werknemer en de werkgever. Als de werknemer 
een loopbaangerichte opleiding volgt, bevestigt het Departement hun 
ook de ontvangst van het attest van de loopbaanbegeleider dat door 
de werknemer wordt overgemaakt met het inschrijvingsbewijs28.

De werkgever verstrekt op verzoek van het Departement de inlichtingen 
die noodzakelijk zijn om zijn aanvraag te onderzoeken. 

Als hij nalaat de inlichtingen te verstrekken binnen een maand,  
na herhaald verzoek van het Departement (per aangetekende brief), 
vervalt zijn aanvraag tot terugbetaling29. 
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Beslissing 

Het Departement beoordeelt de aanvraag tot terugbetaling op  
basis van30:

■■ het ontvangen inschrijvingsbewijs van de opleidingsverstrekker;
■■ de registratie door de werkgever van het Vlaams opleidingsverlof  

in de DmfA;
■■ het maximum aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop de werk-

nemer recht heeft. 

Nadat het Departement de aanvraag onderzocht heeft, brengt het  
de werkgever op de hoogte van zijn beslissing31:

■■ indien de terugbetaling wordt aanvaard, het tijdstip van  
de terugbetaling;

■■ indien de terugbetaling wordt geweigerd, de motivering voor  
de niet-terugbetaling.   

Bedrag van de terugbetaling 
De terugbetaling wordt beperkt tot een forfaitair bedrag per uur Vlaams 
opleidingsverlof, zijnde 21,30 € (vanaf het schooljaar 2014-2015)32. 

Verbod van cumulatie 
Het Vlaams opleidingsverlof kan niet gecumuleerd worden met  
een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet33.

Catherine Mairy
Legal Counsel
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1 Het Vlaams opleidingsverlof wordt geregeld door verschillende wetteksten:
■■ het decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof 

en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk 
en Sociale Economie (BS 13.11.2018);

■■ het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uit-
voering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het 
kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk 
IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen 
en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (BS 04.03.2019); 

■■ het ministerieel besluit van 13 februari 2019 tot specificatie van com- 
petenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 
2, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot 
uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het 
kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk 
IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen 
en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (BS 04.03.2019);

■■ de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
■■ het Koninklijk Besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toe-

kenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende 
vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van  
22 januari 1985, houdende sociale bepalingen.

2 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 45, lid 2.
3 Wet van 22 januari 1985, art. 108, § 1 – Vlaams Gewest.
4 Wet van 22 januari 1985, art. 108, § 1, lid 3 – Vlaams Gewest.
5 Wet van 22 januari 1985, art. 111, § 1 - Vlaams Gewest en, voor de voor-

waarden, besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 2.
6 Wet van 22 januari 1985, art. 107ter, lid 1, 2° – Vlaams Gewest.
7 Zie de lijst in artikel 109, § 1, 1° van de wet van 22 januari 1985 -  

Vlaams Gewest.
8 Wet van 22 januari 1985, art. 109, § 1, 2° – Vlaams Gewest.

9 Wet van 22 januari 1985, art. 109, § 1, 3° – Vlaams Gewest.
10 Wet van 22 januari 1985, art. 109, § 1, 4° – Vlaams Gewest.
11 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 2, §§ 1 en 2 en art. 24.
12 Wet van 22 januari 1985, art. 107ter, lid 1, 3° – Vlaams Gewest.
13 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 22.
14 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 23.
15 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 24.
16 Wet van 22 januari 1985, art. 112 en K.B. van 23 juli 1985, art. 14, § 1.
17 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 24, lid 2.
18 Wet van 22 januari 1985, art. 113.
19 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 25.
20 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 26.
21 Wet van 22 januari 1985, art. 116, § 1 – Vlaams Gewest.
22 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 27.
23 Wet van 22 januari 1985, art. 111, § 1 – Vlaams Gewest.
24 Wet van 22 januari 1985, art. 117 - Vlaams Gewest en K.B. van 23 juli 1985,  

art. 15.
25 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 28.
26 Wet van 22 januari 1985, art. 118.
27 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 32.
28 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 33.
29 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 34.
30 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 35.
31 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 36.
32 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 37 en art. 38.
33 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 39.
34 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 1, lid 1, 1°.
35 Besluit Vl. Regering van 21 december 2018, art. 1, lid 1, 6°.
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Wanneer een bonus onderworpen  
is aan RSZ: nieuwe rechtspraak

Actualiteit

Een bonus is onderworpen aan RSZ-bijdragen wanneer ze 

uitgekeerd wordt door de werkgever. Hieruit zou men kunnen 

afleiden dat er geen RSZ-bijdragen moeten worden betaald 

voor bonussen die door een derde partij – bijvoorbeeld 

een andere vennootschap – uitbetaald worden aan een 

werknemer binnen uw onderneming. Als antwoord op deze 

praktijk verstrengde de RSZ de administratieve interpretatie 

hieromtrent vanaf het derde kwartaal van 2018. Het Hof  

van Cassatie bevestigt deels de interpretatie van de RSZ:  

een voordeel dat geldt als tegenprestatie van arbeid is 

steeds ten laste van de werkgever, of ze nu door uw eigen 

vennootschap of een derde partij wordt betaald.

1. RSZ-bijdragen: vier voorwaarden

RSZ-bijdragen zijn verschuldigd op het brutoloon van uw werknemer. 
Het gaat hierbij zowel om het vast maandloon als om de variabele ver-
loning. Het begrip ‘loon’ moet opgevat worden zoals gedefinieerd door 
de loonbeschermingswet. 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 werkgever, ook als de voordelen niet worden  
 toegekend als tegenprestatie voor arbeidsprestaties. 

I. Een bonus is vaak een geldbedrag. De eerste voorwaarde is dan 
vervuld. Een bonus kan ook bestaan uit bijvoorbeeld aandelenopties of 
een winstpremie. In dat geval gelden specifieke regels.
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II. De tweede voorwaarde – een recht van de werknemer – is ruim. 
Het recht op de cash bonus volstaat. Of de cash bonus al dan niet 
is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een bonusplan is niet 
relevant. Het is ook niet van belang of het gaat om een eenmalige 
bonus of een bonusplan dat over verschillende jaren loopt.

III. RSZ-bijdragen zijn niet alleen verschuldigd op het loon betaald als 
tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Ook een premie die los-
staat van de arbeidsprestaties is onderworpen aan RSZ-bijdragen.

IV. De vierde voorwaarde is het meest relevant in de RSZ-discussie, 
maar ook het meest complex. Vanaf het derde kwartaal van 2018 paste 
de RSZ de interpretatie van deze voorwaarde aan. De RSZ claimde 
een ruimer loonbegrip na rechtspraak van het Arbeidshof te Brussel. 
Er was echter heel wat discussie of de gewijzigde interpretatie van  
de RSZ terecht was. Het Hof van Cassatie bevestigde de uitspraak 
van het Arbeidshof in een arrest van 20 mei 2019. De RSZ zal dus zich 
gesterkt voelen in zijn positie.

2. Bijna steeds “ten laste van de werkgever”

Wat betekent dit in de praktijk voor u als werkgever? U financiert zelf  
de voordelen die u aan uw werknemers biedt. Dus zowel wanneer u zelf 
de cash bonus uitbetaalt, als wanneer een andere vennootschap de 
financiële kost van het voordeel doorrekent aan de eigenlijke werkgever. 

Maar stel nu dat niet u, maar een andere onderneming binnen de groep,  
de cash bonus toekent aan uw werknemers zonder u hiervoor  
een factuur te presenteren. U draagt de financiële kost van het voor- 
deel dus niet. Ook dan zijn RSZ-bijdragen verschuldigd indien – zo stelt 

de RSZ – “de toekenning het gevolg is van de prestaties geleverd in 
het kader van de arbeidsovereenkomst die met die werkgever werd 
afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die 
werkgever uitoefent.” De RSZ nam die positie in na rechtspraak van  
het Arbeidshof te Brussel. De wettekst zelf werd niet gewijzigd.

Eerder zette het Hof van Cassatie al eens de puntjes op de i. Uit de boek- 
houding mag dan al blijken 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 werk-
nemer ten opzichte van zijn of haar werkgever is dus voldoende opdat 
RSZ-bijdragen zijn verschuldigd (Hof van Cassatie, 10 oktober 2016, 
S.15.0118.N, raadpleegbaar op www.juridat.be).

Het Hof van Cassatie gaat nu een stapje verder en bevestigt de recht-
spraak van het Arbeidshof te Brussel (Hof van Cassatie, 20 mei 2019, 
S.18.0063, raadpleegbaar op www.juridat.be). Als de bonus een tegen- 
prestatie is van de arbeidsprestaties van de werknemer in het kader van 
de arbeidsovereenkomst, dan heeft die werknemer daar per definitie 
recht op ten laste van de werkgever. De werknemer maakt dan juri-
dische aanspraak op de bonus en RSZ-bijdragen zijn verschuldigd.  
Dat een derde de financiële last draagt of instaat voor de effectieve 
uitbetaling doet daaraan geen afbreuk.

De RSZ claimt ook bijdragen als de toekenning van het voordeel  
verband houdt met de functie die de werknemer bij de werkgever 
uitoefent. Over dit criterium heeft het Hof van Cassatie geen uit- 
spraak gedaan.
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Loonkost: denk ook aan het vakantiegeld
U moet bij het bepalen van de budgetten niet alleen rekening houden 
met de werkgeversbijdragen (25% basisbijdrage). U zult in de regel 
ook vakantiegeld verschuldigd zijn over de bonus (van de bediende). 
Het enkel en dubbel vakantiegeld over variabel verloning bedraagt 
� 15,668%. In heel specifieke situaties is geen vakantiegeld verschuldigd. 

Alternatieven voor de cash bonus
Bent u op zoek naar alternatieven voor een cash bonus? Bekijk dan zeker 
ons webinar “Motiveren en belonen van medewerkers” via deze link.

Contacteer ons
Vragen over RSZ-bijdragen, en wanneer ze wel of niet verschuldigd zijn? 
En wat met het vakantiegeld? Aarzel niet om ons uw vragen te stellen 
via legal.partners@partena.be.

 
 
Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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