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ECOCHEQUES: TOEKENNEN OF OMZETTEN

DOSSIER

In het Memento van september kon u al een uitgebreide analyse over de ecocheques en hun sectorale bepalingen 

“Echocheques: sector per sector” lezen. Dit artikel gaat een stap verder: Moet u wel echocheques toekennen of kan u ze ook 

omzetten in een ander voordeel?

Ter herinnering, een ecocheque is een cheque die bedoeld is voor de aankoop van producten en diensten van ecologische 

aard, opgenomen in de bij CAO nr. 98 gevoegde lijst. Bijvoorbeeld: spaarlamp, spaardoucheknop, cursussen ecodriving, een 

compostvat, bloembollen, teelaarde, enz. Maar wist u dat u zelf op vakantie kan gaan met uw ecocheques? Alle toeristische 

infrastructuur gelegen in België met het label “groene sleutel” kan u ook betalen met ecocheques. Misschien wel een ideetje 

voor een leuke uitstap tijdens de kerstvakantie.

Ondanks het feit dat de sociale partners de lijst van producten en diensten die kunnen worden aangekocht met ecocheques 

sterk hebben verruimd, beloont u uw werknemers misschien toch liever met een ander voordeel? 
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KAN EEN OMZETTING IN UW SECTOR?

 

In een groot aantal sectoren en subsectoren is dit mogelijk! Ongeveer 

80 % van de paritaire comités die ecocheques toekennen, voorzien 

immers in de mogelijkheid om de door haar opgelegde ecocheques om 

te zetten in een ander soort voordeel.  

Hieronder bezorgen wij u een overzicht van alle paritaire comités die 

voorzien in de mogelijkheid tot omzetting van ecocheques. Opgelet, u 

kunt niet steeds zelf het moment van de omzetting bepalen. Dat is voor 

elk paritair comité anders. 

Nummer + benaming PC Omzetting vóór

PC 124 (bouwbedrijf) Eind januari 

PC 126 (stoffering- en houtbewerking) Geen datum bepaald

PC 127 (handel in brandstoffen) Geen datum bepaald

PC 142.01 (terugwinning van metalen) Geen datum bepaald

PC 142.03 (terugwinning van papier) Geen datum bepaald

PC 144 (landbouw) 15 oktober

PC 145(tuinbouwbedrijf) 15 oktober

PC 149.01 (elektriciens: installatie  

en distributie)

Geen datum bepaald

PC 149.02 (koetswerk) Geen datum bepaald

PC 149.04 (metaalhandel) Geen datum bepaald

PC 200 (aanvullend PC voor bedienden) 31 oktober

PC 226 (internationale handel,  

vervoer en logistiek)

31 oktober van het voorgaande 

kalenderjaar

PC 302 (hotelbedrijf) December

PC 303.03 (exploitatie van bioscoopzalen) Geen datum bepaald

PC 306 (verzekeringswezen) Geen datum bepaald

PC 307 (makelarij en 

verzekeringsagentschappen)

Eind maart

PC 308 (maatschappijen voor hypothe-

caire leningen en voor kapitalisatie)

15 december van elk jaar

PC 309 (beursvennootschappen) 30 april van het betrokken jaar

PC 310 (banken) Geen datum bepaald

PC 325 (openbare kredietinstellingen) 31 december van het jaar van toekenning

DE SECTORALE SPELREGELS
 

Wanneer omzetting mogelijk is en u hebt beslist dat u dit effectief wil 

doen, moet u nagaan welke spelregels hiervoor in acht moeten worden 

genomen. De opgelegde regels zijn immers zeer verschillend van 

sector tot sector. 

U zal merken dat er evenveel modaliteiten als betrokken sectoren zijn. 

Alle informatie om tot een correcte omzetting over te gaan, vindt u 

terug in de sectorale documentatie beschikbaar op onze website. 

 

 

https://www2.partena-professional.be/LegalPortal#!/login?language=nl
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A. PROCEDURES EN FORMALITEITEN
Zo zijn de sociale partners van bepaalde paritaire comités overeen 

gekomen dat er ingeval van omzetting specifieke procedures en formali-

teiten gerespecteerd moeten worden. 

 VOORBEELDEN

PC 200 (aanvullend PC voor de bedienden)  

Dit paritair comité voorziet in een verschillende procedure naargelang er al dan niet 

een syndicale vertegenwoordiging is. In ondernemingen met een syndicale vertegen-

woordiging gebeurt de omzetting via een schriftelijk akkoord. In ondernemingen zonder 

vertegenwoordiging volstaat het dat de werkgever de bedienden vooraf informeert. 

 

PC 126 (stoffering en houtbewerking)  

De omzetting gebeurt via een ondernemings-cao.

Meestal moet de omzetting ook voor een bepaalde datum gebeuren, dat 

kon u hierboven al lezen. De sociale partners kunnen deze mogelijkheid 

recurrent hebben ingevoerd, maar soms is omzetting slechts eenmalig  

en vóór een bepaalde datum mogelijk.

 VOORBEELD

PC 200 (aanvullend PC voor de bedienden)  

De ecocheques kunnen jaarlijks, tot 31 oktober van het jaar van toekenning, omgezet worden 

in een gelijkwaardig voordeel. De werkgever kan deze beslissing dus jaarlijks nemen.

B. KEUZE VAN HET ALTERNATIEF VOORDEEL
In sommige paritaire comités werden de alternatieve voordelen die de 

werkgever kan kiezen, sterk beperkt. Soms hebben de sociale partners 

zelf een limitatief keuzemenu opgesteld met de opties waartussen kan 

worden gekozen.  

Andere paritaire comités daarentegen bieden meer vrijheid door enkel te 

bepalen dat het gekozen voordeel gelijkwaardig moet zijn.

 VOORBEELDEN

PC 200 (aanvullend PC voor de bedienden)  

De ecocheques moeten worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel. Dat betekent  

dat voor u de loonkost als werkgever (ten minste) hetzelfde moet blijven.  

 

PC 309 (beursvennootschappen)  

Op ondernemingsvlak kan voor een equivalente invulling van de ecocheques worden 

gekozen. De sociale partners hebben hier zelf in de cao opgenomen wat onder equi- 

valente invulling kan worden verstaan, nl. 

• Een verhoging van de bestaande ecocheques met 1 EUR; 

• De invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve 

hospitalisatieverzekering;

• De invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan; 

• Een verhoging van het bruto maandloon; 

• De toekenning van een bruto premie.
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C. KIEZEN TUSSEN ECOCHEQUES EN EEN BRUTOPREMIE
In sommige gevallen bepalen de sociale partners enkel dat de werkgever 

een bepaald bedrag moet toekennen aan zijn werknemers. De betrokken 

werkgever krijgt de keuze of hij dit bedrag toekent als een brutopremie of 

in ecocheques. 

 VOORBEELD

PC 201 (zelfstandige kleinhandel)  

In PC 201 (zelfstandige kleinhandel) krijgt elke voltijdse werknemer met een volledige 

referteperiode jaarlijks een premie van 250 EUR.  

De werkgever heeft de keuze of hij deze premie toekent onder de vorm van een jaarlijkse 

bruto premie (188 EUR) of een ecocheque (250 EUR).  

Opmerking: Wanneer de werkgever kiest om een bruto premie toe te kennen zal deze 

slechts 188 EUR bedragen, aangezien het hier om een niet vrijgesteld voordeel gaat. 

 
D. HOE WORDT HET BEDRAG BEPAALD?
Om fiscaal en sociaal vrijgesteld te zijn, mag het totale bedrag van de 

ecocheques niet meer bedragen dan 125 EUR in 2009 en 250 EUR voor de 

volgende jaren. 

De sectoren zijn echter niet verplicht om het maximumbedrag aan 

ecocheques toe te kennen en kunnen vrij dit bedrag kiezen. Hou er dus 

rekening mee dat niet elke sector steeds 250 EUR aan ecocheques 

toekent. En dat voor uw sector het bedrag dus aanzienlijk lager kan zijn.

 

 

 VOORBEELDEN

PC 126 (Stoffering en houtbewerking)  

Ecocheques van 100 EUR. 

 

PC 120.01  

(Textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers)  

Toekenning van eenmalige ecocheques van 200 EUR. 

 

ENKELE CONCRETE VOORBEELDEN
 

A. PC 200 AANVULLEND PC VOOR DE BEDIENDEN
Binnen dit PC worden er ecocheques toegekend van 250 EUR in de loop 

van de maand juni. Voor de deeltijdse werknemers worden deze eco-

cheques geproratiseerd op basis van in de CAO opgenomen schijven:

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag

Vanaf 4/5 van een voltijdse tewerkstelling 250 EUR

Vanaf 3/5 van een voltijdse tewerkstelling 200 EUR

Vanaf ½ van een voltijdse tewerkstelling 150 EUR

Minder dan ½ van een voltijdse tewerkstelling 100 EUR
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Tot 31 oktober van het jaar van toekenning kunnen de ecocheques 

omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel met ingang van het 

daaropvolgende jaar. Nieuwe ondernemingen hebben tot 31 mei van 

het jaar van de eerste uitbetaling de tijd om de omzetting te doen.

Concreet voor 2018 wil dit het volgende zeggen: U had tot 31 oktober 2018 

de tijd om uw ecocheques 2019 (toe te kennen in juni 2019) om te zetten 

naar een gelijkwaardig voordeel. In juni 2018 dienden er dus nog gewone 

ecocheques te worden toegekend, in juni 2019 niet meer. 

Ook hier is de procedure verschillend naargelang er al dan niet een  

syndicale vertegenwoordiging aanwezig is in de onderneming:

• In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging moet er een 

schriftelijk akkoord zijn met deze vertegenwoordiging.

• In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging volstaat een 

voorafgaandelijke informatie aan de bedienden.

Ook hier mag de totale patronale kost van de omgezette voordelen in geen 

geval hoger zijn dan de totale patronale kost van de toepassing van de 

nettoverhoging in schijven, alle lasten voor de werkgevers inbegrepen. 

B. PC 124 BOUWBEDRIJF
De arbeiders van het PC 124 hebben recht op ecocheques van maximum 

100 EUR. De toekenning gebeurt jaarlijks, in de loop van de maand mei. 

De werkgever kan deze ecocheques op ondernemingsvlak, voor eind 

januari, omzetten in een gelijkwaardig voordeel, met een gelijke totale 

patronale kost. 

Maar wat betekent dit nu eigenlijk? 

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer de werkgever kiest voor een 

voordeel dat fiscaal en sociaal niet is vrijgesteld, deze kosten mee opge-

nomen worden in het oorspronkelijke bedrag van 100 EUR. De werknemer 

zal in dit geval dus een lager bedrag overhouden dan de oorspronkelijke 

100 EUR aan ecocheques. 

De manier waarop dit moet gebeuren, verschilt naargelang er in de onder-

neming al dan niet een syndicale afvaardiging is:

• ondernemingen met een syndicale afvaardiging: omzetting met een 

schriftelijk akkoord van de syndicale afvaardiging;

• ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: omzetting melden aan 

de voorzitter van het Paritair Comité.

C. PC 302 HOTELBEDRIJF
Hier worden jaarlijks, in december, ecocheques toegekend voor het 

maximumbedrag van 250 EUR. 

Door het afsluiten van een ondernemingsovereenkomst tussen werk-

nemer en werkgever voor december kunnen de ecocheques worden 

vervangen door: 

• de invoering of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de 

maaltijdcheques;

• of door middel van een gelijkwaardig, in hoofde van de werknemer 

individualiseerbaar voordeel op ondernemingsniveau. 
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Het gekozen voordeel mag maximum 250 EUR/jaar bedragen, elke 

bijkomende kost van welke aard ook inbegrepen, met uitsluiting van de 

administratieve kosten.  

Dat wil zeggen dat alle kosten in deze 250 EUR moeten zijn in- 

begrepen, behalve eventuele administratieve kosten die hier wel 

bovenop mogen komen (bv. administratieve kosten voor de bestelling 

van maaltijdcheques).

NOG ENKELE HANDIGE TIPS
 

A. RESPECTEER DE REFERTEPERIODE 
Respecteer steeds de referteperiode. Aan de hand van een concreet voor-

beeld binnen het PC 200 (aanvullend PC voor de bedienden) wordt al snel 

duidelijk hoe dit aan te pakken.  

In PC 200 kunnen de ecocheques omgezet worden tot 31 oktober van het 

jaar van uitbetaling. De omzetting zal ingaan het daaropvolgende jaar.  

De referteperiode loopt van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en 

met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.  

 

De mogelijkheid tot omzetting loopt in dit PC dus niet gelijk met de refe- 

reteperiode en zal zelfs gedeeltelijk overlappen.  

Wat indien de werknemer beslist om vanaf 1 januari 2019 verhoogde eco-

cheques toe te kennen? Hij gebruikt hiervoor de volledige waarde van de 

ecocheques, nl. 250 EUR. 

• Deze beslissing werd voor 31 oktober genomen en is dus tijdig.

• Maar de omzetting dekt niet de volledige referteperiode.  

Omdat niet de volledige referteperiode (periode van 1 juni 2018 tot  

31 december 2018) gedekt is, zal de werkgever nog een eenmalig gedeelte 

aan ecocheques toe moeten kennen. Om dit te vermijden gebeurt de 

omzetting best gelijklopend aan de referteperiode, door de verhoogde 

ecocheques toe te kennen vanaf 1 juni 2018.

B. HOU REKENING MET VOORWAARDEN IN DE RSZ-REGLEMENTERING
Afhankelijk van het PC zal u dus het voordeel waarin u de ecocheques 

omzet zelf kunnen kiezen en zal dit dus eenmalig of zelfs jaarlijks  

mogelijk zijn.

U dient er daarentegen wel steeds op te letten dat u de bepalingen eigen 

aan het gekozen voordeel respecteert. Zo zal het, eens u de ecocheques 

heeft omgezet, naar bijvoorbeeld een verhoging van het maandloon of een 

premie, niet meer mogelijk zijn om de loonsverhoging of premie nadien 

om te zetten in ecocheques vrij van RSZ. 

Immers één van de voorwaarden opdat ecocheques vrij van sociale 

zekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend, is dat ze niet mogen 

worden gegeven ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen 

in natura of enig ander voordeel waarop al dan niet socialezekerheidsbij-

dragen verschuldigd zijn. De ecocheques verleend ter vervanging van een 

premie beantwoorden dus nog steeds aan het loonbegrip. Ecocheques 

mogen echter wel geheel of gedeeltelijk gegeven worden ter vervanging of 

omzetting van maaltijdcheques (art. 19quater, §1 RSZ-KB)
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C. VERLOF OMWILLE VAN DWINGENDE REDEN
De basisprincipes omtrent de ecocheques en de toekenning ervan zijn 

opgenomen in CAO nr. 98.

CAO nr. 98 geeft ook al de minimumregels met betrekking tot de bere-

kening van het aantal toe te kennen ecocheques. Hiervan mag op sec-

torniveau niet negatief worden afgeweken. De sectoren mogen deze 

minimumregels enkel uitbreiden. 

CAO nr. 98 stelt dat in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst 

tijdens de referteperiode de berekening van het aantal toe te kennen eco-

cheques minstens gebeurt op basis van het aantal dagen waarvoor een 

loon werd toegekend of de dagen schorsing wegens jaarlijkse vakantie 

(met inbegrip van de jeugd- en seniorvakantie).  

 

 

Daarnaast worden ook nog gelijkgesteld:

• de periode moederschapsverlof;

• de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door het gewaarborgd loon. 

Op sectorvlak kunnen deze gelijkgestelde periodes dus nog worden uit- 

gebreid (bv. gelijkstellen van sollicitatieverlof).

Maar ook andere CAO’s kunnen een invloed hebben op het bedrag van 

de ecocheques. Dit is bijvoorbeeld het geval van CAO nr. 45 houdende 

invoering van een verlof om dwingende reden. De commentaar bij 

Hoofdstuk V van CAO nr. 45 specifieert dat de afwezigheden wegens  

dwingende redenen niet mogen leiden tot een vermindering van de voor-

delen die pro rata temporis in een overeenkomst zijn voorzien.

Dit leidt er dus toe dat ook al voorziet CAO nr. 98 niet in de gelijkstelling 

van het verlof om dwingende redenen, deze schorsingsperiodes toch 

gelijkgesteld zijn voor de berekening van het bedrag aan ecocheques. 

D. VERSCHILLEND BEDRAG AAN ECOCHEQUES PER SECTOR
Niet elke sector kent het maximumbedrag van 250 EUR toe. Het bedrag 

van ecocheques kan dus kleiner zijn. Alvorens om te gaan tot omzetting  

is het dus belangrijk altijd te verifiëren over welk bedrag aan ecocheques 

u kan beschikken.

 OPMERKING

Wanneer het totale bedrag aan ecocheques tijdens de referteperiode kleiner is dan  

10 EUR, kan de werkgever zelf kiezen om effectief ecocheques toe te kennen of dat 

bedrag, verhoogd met 50 %, toe te voegen aan het loon. 

 

Wanneer de werkgever in dit specifieke geval ervoor kiest om het bedrag aan eco-

cheques als loon uit te betalen, wordt dit uiteraard niet aanzien als een omzetting.  

 

De werkgever zal het volgende jaar nog steeds ecocheques kunnen toekennen en is  

niet verplicht loon uit te blijven betalen. 

E. WELKE VOORDELEN?
Verschillende alternatieven aan de ecocheques zijn in principe mogelijk, 

onder andere: 
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• de invoering of verbetering van een bestaande polis collectieve 

hospitalisatieverzekering;

• de invoering of verbetering van een bestaand aanvullend pensioenplan 

op ondernemingsvlak;

• de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de nominale 

waarde ervan, bv. met 1 EUR/maaltijdcheque.

PAPIEREN EN ELEKTRONISCHE ECOCHEQUES 
 

Momenteel bestaan de papieren en elektronische ecocheques nog steeds 

naast elkaar. U kan er voorlopig dus nog steeds voor kiezen om papieren 

ecocheques toe te kennen. 

Maar de NAR heeft wel al een advies opgesteld waarin een planning wordt 

opgesteld voor de definitieve en volledige overgang naar elektronische 

ecocheques (advies nr. 2.096).  

 

Op basis hiervan zullen de laatste papieren ecocheques worden uit- 

gegeven op 30 juni 2019. Deze ecocheques zullen een kortere. Geldig- 

heidsduur hebben: 18 maanden in plaats van de gebruikelijke 24 maanden, 

dus tot 31 december 2020. Daarmee zouden de papieren ecocheques op 

1 januari 2021 definitief tot het verleden moeten behoren. Nu alleen nog 

wachten op het koninklijk besluit dat alles formaliseert…

Leen Lafourt

Legal Expert
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ACTUALITEIT    I    DE WINSTPREMIE

Voor de winstpremie gelden binnenkort nieuwe berekeningsregels. De Kamer heeft op 6 december 2018 ingestemd met de 

wijzigingen. Hou er nu al rekening mee, zeker als uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar. 

DE WINSTPREMIE: HOU REKENING  
MET DE NIEUWE BEREKENINGSWIJZE PRO RATA 

ACTUALITEIT

NIEUWE BEREKENINGSREGELS PRO RATA

U denkt eraan om begin 2019 een identieke winstpremie toe te kennen 

met betrekking tot de winst die de onderneming realiseerde in 2018.  

De nieuwe berekeningswijze pro rata zal al gelden voor deze winstpremies. 

De wijziging stelt als basisregel een berekening pro rata voorop. Het be- 

drag van de winstpremie wordt berekend pro rata de effectieve arbeids- 

prestaties van de werknemer tijdens het boekjaar. 

Bepaalde schorsingen van de arbeidsprestaties worden gelijkgesteld met 

arbeidsprestaties. Er wordt komaf gemaakt met het onderscheid tussen 

vrijwillige en onvrijwillige schorsingen. De gelijkstelling geldt voor de 

volgende situaties: 

• De werknemer heeft recht op loon tijdens de schorsing;

• Tijdens de moederschapsrust, het vaderschapsverlof, het adoptie-  

en het pleegverlof;

• Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon in geval 

van ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte.
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ACTUALITEIT    I    DE WINSTPREMIE

U zult werknemers die werden ontslagen wegens een dringende reden 

in de loop van het boekjaar of die zelf ontslag hebben genomen, kunnen 

uitsluiten. Die werknemers hebben dan geen recht op een winstpremie. 

(Uitzondering: de werknemer neemt ontslag wegens een dringende reden 

in hoofde van de werkgever.) 

ENKELE CONCRETE SITUATIES

De huidige regelgeving laat ruimte voor interpretatie. De onderneming 

moet zelf weten om te gaan met die onduidelijkheid. De nieuwe bere-

keningswijze zal die onduidelijkheid wegnemen. Enkele concrete voor-

beelden.  

• Een bediende trad in dienst op 1 maart 2018. Hij of zij heeft dus voor 

10/12e meegewerkt aan het winstresultaat. In het voorjaar 2019 kent  

de algemene vergadering een identieke winstpremie toe. De werk-

nemer heeft recht op een winstpremie pro rata zijn of haar effectieve 

tewerkstelling in 2018. Bovendien kunt u een anciënniteitsvoorwaarde 

opnemen.  

Zo kunt u werknemers uitsluiten die minder dan één jaar in dienst zijn. 

• Een collega is enkele jaren in dienst en wordt een week geveld door 

de griep in het voorjaar 2018. Deze periode van arbeidsongeschiktheid 

wordt gelijkgesteld. De werknemer heef recht op een volledige winst-

premie. 

• Uw werknemer wilt op wereldreis. U komt met hem of haar overeen om 

de arbeidsovereenkomst te schorsen in onderling overleg gedurende 

zes maanden, zonder behoud van loon. De werknemer heeft maar voor 

6/12e meegewerkt aan het winstresultaat en heeft dus recht op een 

winstpremie pro rata de effectieve tewerkstelling tijdens het boekjaar. 

• De onderneming beëindigt de arbeidsovereenkomst met een opzeg-

gingstermijn in de loop van het boekjaar. De opzeggingstermijn eindigt 

op 30 november 2018. De werknemer heeft voor 11/12e mee- 

gewerkt aan het winstresultaat. Bij de winstverdeling in het voorjaar  

van 2019 heeft de werknemer de onderneming verlaten. Toch zal hij  

of zij nog recht hebben op een winstpremie pro rata de effectieve 

tewerkstelling in het boekjaar 2018. 

Als werkgever kunt er steeds voor opteren om alle werknemers hetzelfde 

bedrag toe te kennen en niet aan te passen pro rata de effectieve arbeids- 

prestaties. Dat geld ook in geval van een deeltijdse tewerkstelling.

AAN DE SLAG

In het maandelijks memento van oktober gaven we al een aantal concrete tips.  

De winstpremie is een relatief eenvoudige manier om efficiënt werk-

nemers te belonen. Laat u begeleiden bij de concrete implementatie van 

de identieke winstpremie over 2018, doe geen copy-paste van de vorige 

beslissing van de algemene vergadering. Neem met ons contact op, ons 

e-mailadres: legalpartners@partena.be.  

Yves Stox

Senior Legal Counsel

mailto:legalpartners%40partena.be?subject=
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ACTUALITEIT    I    DE LOONBONUS CAO 90 VANAF 2019

De loonbonus cao 90 is populair. De meest recente cijfers uit 2017 zijn sprekend: meer dan 700.000 werknemers, 

meer dan 640 miljoen euro, een verdriedubbeling van het aantal bonusdossiers in tien jaar. 

DE LOONBONUS CAO 90 VANAF 2019:  
EEN ELEKTRONISCHE PROCEDURE

ACTUALITEIT
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ACTUALITEIT    I    DE LOONBONUS CAO 90 VANAF 2019

CONTROLE EN PROCEDURE

De loonbonus kent niettemin een relatief strikte procedure. De werk- 

gever moet het ontwerp van bonusplan (toetredingsakte) indienen bij de  

FOD Arbeid. Daar controleert men niet alleen de vorm, maar ook de 

inhoud. Zijn de doelstellingen wel “objectief meetbaar en verifieerbaar”? 

Gelden ze wel voor een “welomschreven groep van werknemers”? 

Worden individuele doelstellingen uitgesloten? 

Door die toename van het aantal bonusdossier moet het niet altijd makke- 

lijk zijn om die controle correct en volledig uit te voeren. Daarom stelt de 

FOD Arbeid voor om het indienen en het verwerken van al die dossiers te 

vereenvoudigen via een elektronische procedure. 

VANAF WANNEER?

Vanaf 2019 kan de procedure ook elektronisch verlopen. De exacte datum 

is nog niet bekend. De initiële streefdatum van 1 januari 2019 lijkt niet 

meer realistisch. U kunt zich voorstellen dat er heel wat IT-ontwikkeling 

bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de elektronische ondertekening met 

de eID. 

In een eerste fase zult u als werkgever kunnen kiezen: een procedure 

op papier of een elektronische procedure. Op termijn zullen de papieren 

modellen wel verdwijnen. 

AAN DE SLAG

U kreeg vorige keren geen opmerkingen over uw bonusplan? Hou er 

rekening mee dat de controle door FOD Arbeid performanter zal worden  

in de toekomst. Besteed dus voldoende aandacht aan de opmaak.  

Bovendien zal ook het verplichte model een klein beetje wijzigen. 

 

Wij delen graag onze ervaring. Neem met ons contact op en laat u  

begeleiden bij de uitwerking en toekenning van de loonbonus cao 90.  

Ons e-mailadres: legalpartners@partena.be. 

Yves Stox

Senior Legal Counsel

mailto:legalpartners%40partena.be?subject=
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ACTUALITEIT    I    SCHOLINGSBEDING: STAND VAN ZAKEN

Wanneer een werknemer in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een opleiding volgt waarvan de kosten 

ten laste zijn van de werkgever, dan zal die laatste, terecht, voordeel willen halen uit deze investering of, zo niet, de kosten van 

de opleiding bij de werknemer willen recupereren.

Daarom moet de werkgever er voor zorgen dat hij een beding voorziet waarmee de werknemer er zich toe verbindt hem een 

deel van de kosten van de opleiding terug te betalen indien hij de onderneming verlaat voordat een overeengekomen periode is 

verlopen.

Zo’n beding, ‘scholingsbeding’ genoemd, kan enkel met het akkoord van de werknemer worden gesloten en mits strikte 

voorwaarden worden nageleefd die zijn bepaald door artikel 22bis van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, sinds 

10 november 2018 gewijzigd door de wet van 14 oktober 2018.

SCHOLINGSBEDING: STAND VAN ZAKEN

ACTUALITEIT
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ACTUALITEIT    I    SCHOLINGSBEDING: STAND VAN ZAKEN

ONDER WELKE VOORWAARDEN KAN  
EEN SCHOLINGSBEDING WORDEN GESLOTEN?

Het sluiten van een scholingsbeding is toegestaan wanneer de volgende 

voorwaarden zijn vervuld:

• de arbeidsovereenkomst die de werkgever en de werknemer bindt 

moet gesloten zijn voor een onbepaalde tijd, ongeacht of het gaat om 

een arbeidsovereenkomst voor bedienden of voor arbeiders, voor een 

voltijdse betrekking of een deeltijdse.

• het brutojaarloon van de werknemer moet, behoudens uitzondering, 

hoger zijn dan 34.180 EUR in 2018 (34.819 EUR in 2019). 

Sinds 10 november 2018 geldt deze voorwaarde niet meer wanneer het 

beding een opleiding voor een vak of een functie betreft die voorkomt 

op de lijst van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies in het 

gewest waar de arbeidsplaats is gevestigd.  

De doelstelling die wordt nagestreefd is om werkgevers aan te 

moedigen te investeren in de opleiding van werknemers met een laag 

loon zodat zij de kans krijgen om competenties aan te houden en/of te 

verwerven die noodzakelijk zijn om de economische ontwikkeling en het 

concurrentievermogen te garanderen. 

Deze lijst wordt opgesteld door de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREm, Actiris) en is beschikbaar via de 

volgende link; zijn met name bedoeld, de beroepen van gespecialiseerd 

verpleegkundige en gespecialiseerd technicus;

• de opleiding moet specifiek zijn en de werknemer toelaten nieuwe 

professionele competenties te verwerven die desgevallend bruikbaar 

zouden kunnen zijn voor de werknemer buiten de onderneming;  

• de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire 

bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven 

uit te oefenen; We merken wel op dat deze voorwaarde in het kader 

van de arbeidsdeal die op 24 juli 2018 door de regering werd gesloten 

niet meer van toepassing is wanneer het beding een opleiding voor een 

knelpuntberoep betreft. Wordt dus vervolgd…;

• de duur van de opleiding moet minstens gelijk zijn aan 80 uur of,  

zo niet, moet haar waarde minstens gelijk zijn aan 3.187,62 EUR  

(sinds 1 september 2018).  

Is dat niet het geval dan wordt het scholingsbeding als onbestaande 

beschouwd.

WAT MOET ER IN HET SCHOLINGSBEDING STAAN?

Het scholingsbeding moet als volgt worden vastgesteld: 

• schriftelijk met naleving van de taalvoorschriften; 

• individueel voor elke werknemer;

• uiterlijk op het ogenblik waarop de opleiding aanvangt. 

Is dat niet het geval dan wordt het scholingsbeding als nietig beschouwd. 

Dat geschrift moet bovendien het volgende vermelden: 

• een beschrijving van de opleiding, de duur en de plaats waar ze 

plaatsvindt;

https://www.belgium.be/nl/werk/werk_zoeken/arbeidsmarkt/knelpuntberoepen
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ACTUALITEIT    I    SCHOLINGSBEDING: STAND VAN ZAKEN

• de kosten (of de kostenelementen) van de opleiding; noch het loon ver-

schuldigd aan de werknemer, noch de vervoers- of verblijfkosten mogen 

worden opgenomen in de kosten van de opleiding;

• de begindatum van de toepassingsperiode van het beding; wanneer de 

opleiding tot de afgifte van een attest leidt, dan valt deze datum samen 

met de afgifte van dat attest; 

• de duur van de toepassingsperiode van het beding rekening houdend 

met de kosten en de duur van de opleiding, zonder langer te zijn dan 

3 jaar;

• het bedrag van de terugbetaling ten laste van de werknemer na afloop 

van de opleiding indien hij ontslag neemt of wegens dringende reden 

wordt ontslagen tijdens de toepassingsperiode van het beding.

• Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 30% van het brutojaarloon van de 

werknemer en evenmin hoger dan:

• 80% van de werkelijke kosten van de opleiding in geval van vertrek 

voor 1/3 van de toepassingsperiode van het beding;

• 50 % van de werkelijke kosten van de opleiding in geval van vertrek 

tussen 1/3 en uiterlijk 2/3 van de toepassingsperiode van het 

beding;

• 20 % van de werkelijke kosten van de opleiding in geval van vertrek 

na 2/3 van de toepassingsperiode van het beding. 

IN WELKE GEVALLEN KAN HET  
SCHOLINGSBEDING NIET WORDEN TOEGEPAST?

De werknemer is geen enkele terugbetaling verschuldigd indien de 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd: 

• hetzij tijdens de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de 

overeenkomst;

• hetzij na de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst, 

door de werkgever zonder dringende reden;

• hetzij na de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeen-

komst, door de werknemer om een dringende reden in hoofde van de 

werkgever;

• hetzij in het kader van een herstructurering zoals bedoeld door de wet 

van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en de koninklijke 

uitvoeringsbesluiten. 

Ongeacht of het scholingsbeding wordt toegepast of niet, de werknemer 

blijft zijn diploma’s of getuigschriften behouden en moet beschikken 

over het origineel of een kopie die eensluidend werd verklaard door de 

instantie die verantwoordelijk is voor de opleiding.

OP ZOEK NAAR EEN MODEL VAN HET SCHOLINGSBEDING?

Partena Professional stelt een model van een scholingsbeding ter 

beschikking.  

Download het model via LegalSmart (rubriek ‘Bijlagen bij de 

arbeidsovereenkomst’).

Cathérine Mairy

Legal Expert

https://legalsmart.partena-professional.be/documents/


Alle juridische documenten, modelbrieven en standaarddocumenten die u nodig heeft, gepersonaliseerd en 
supereenvoudig.

Als zelfstandig ondernemer heeft u nood aan correcte en degelijke juridische documenten, zoals een arbeidsovereenkomst, een zakelijke brief of een 
handelshuurovereenkomst. Dat kan vanaf nu supereenvoudig: alle juridische content die u nodig heeft, vindt u voortaan verzameld in LegalSmart, de gepersonaliseerde 
one-stop-shop service van Partena Professional. In een paar muisklikken stelt u uw eigen juridische documenten op.

Hoe het werkt:
1. Ga naar https://legalsmart.partena-professional.be/
2. Kies het soort document: modelbrief, contract,...
3. Beantwoord enkele vragen
4. Ontvang uw gepersonaliseerde document in Word- en pdf-formaat

LEGALSMART 
DE ONE-STOP-WEBSHOP VOOR AL UW JURIDISCHE DOCUMENTEN

POWERED BY LAWBOXBetrouwbaar juridisch advies
Onze documenten zijn opgesteld door ervaren advocaten en 

juridische professionals. Zij staan klaar om te antwoorden op al 

uw bijkomende vragen.

Stap voor stap uw eigen 
juridisch document

Kies welk soort document u wil: een standaardbrief, een over-

eenkomst of iets anders. Beantwoord enkele vragen en laat u 

stap voor stap begeleiden om uw document te maken.

Uw documenten veilig in de 
cloud

We bewaren uw documenten veilig onder uw eigen account, 

zodat u ze altijd en overal opnieuw kunt downloaden. In Word- 

en pdf-formaat.

Betaalbaar
Als onze juridische documenten zijn vriendelijk geprijsd. 

Bovendien kunt u extra juridisch advies aankopen aan een 

gunstige prijs.



ACTUALITEIT    I    ECOCHEQUES: SECTOR PER SECTOR

018

INHOUD

Memento van de werkgever   |   November 2018


