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Dossier

De regering alleen kan de 
verkeersknoop niet ontwarren.

Een maandag, het regent. Het resultaat: 270 kilometer file.  

De Vlaamse ruit – Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven – stond 

stil. Een triest record op 22 oktober 2018. De gemiddelde 

filelengte bedroeg 161 kilometer op een gewone werkdag  

in 2018. De oorzaak? Zonder de minste twijfel wijst men naar  

de bedrijfswagen. 

De salariswagen als statuswagen

Bedrijfswagens zijn een deel van het loon. We hebben het daarom  
beter over salariswagens. Traditioneel zijn salariswagens er vooral vanaf 
het middenkader, maar grote ondernemingen stellen ze steeds vaker 
ook ter beschikking aan bijvoorbeeld productiearbeiders. 

De wagen als deel van het loon is het gevolg van beslissingen die 
teruggaan tot de regering Dehaene I. In 1994-1996 kondigde Jean-Luc 
Dehaene de loonmatiging af. De Belgische lonen mochten niet meer 
stijgen dan in de ons omringende landen. De beperking van de loon- 
kostenontwikkeling moest het concurrentievermogen van de Belgische 
ondernemingen vergroten. Tegelijk moest de Maastrichtnorm (1992) 
gehaald worden voor de invoering van de euro. België moest dus  
de begroting saneren. Gaandeweg stegen daarom de lasten op arbeid.  
De bedrijfswagen was ook toen geen klassiek loon, zodat er geen bij-
komende sociale en fiscale lasten mee gepaard gingen. Op die manier 
werden bedrijfswagens voor werkgevers interessant om werknemers 
individueel te belonen. 
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De combinatie van loonnorm en lagere lasten op de wagen verklaart 
waarom de salariswagen meer is dan alleen een loonelement. In plaats 
van een loonsverhoging kreeg de werknemer namelijk een wagen.  
Zo werd de salariswagen tegelijk statuswagen. 

Een “groene taxshift” in de maak?

Vandaag moedigt de EU België aan om te hervormen: een “groene 
taxshift”. De Europese Commissie gaf in 2016 aan dat België de uit-
stoot van broeikasgassen moet reduceren en de gunstige behandeling 
van de salariswagen én de tankkaart moet aanpakken. Die wagen met 
tankkaart draagt voor Europa bij tot vervuiling en files. Tegelijk moet 
België op het vlak van loonkost concurrentieel blijven. Een alternatief 
drong zich op. Voor de regering Michel I is dat het samenspel van de 
mobiliteitsvergoeding (cash for car) en het nieuwe mobiliteitsbudget. 

De tankkaart blijft in de schaduw

Zeker is dat beide maatregelen vooral de nadruk leggen op  
de wagen. Bij cash for car levert de werknemer zijn of haar wagen  
in. Bij het mobiliteitsbudget ruilt hij of zij de statuswagen in voor  
een kleiner exemplaar als hij dit wil. 

De tankkaart speelt slechts een ondergeschikte rol. Cash for car is 
sowieso vooral aantrekkelijk voor de werknemer die de wagen – en dus 
de tankkaart – weinig gebruikt. Het mobiliteitsbudget zet vooral in  
op de totale kost van de wagen, en dus enkel indirect op het verbruik 
van fossiele brandstoffen.

Cash for car, een succes?

Is cash for car een success? Oordeel zelf: 215 werkgevers bieden  
de mogelijkheid aan, 320 werknemers hebben hun wagen omgeruild 
voor cash (bron: De Standaard 1 maart 2019). Nu is cash for car vooral 
interessant voor de werknemers die hun salariswagen maar weinig 
gebruiken.  
 
We leggen even uit waarom. De catalogusprijs van de wagen geldt als 
startpunt om het bedrag van de mobiliteitsvergoeding te berekenen. 
Van die catalogusprijs wordt 20% genomen als de werkgever de brand-
stofkosten niet ten laste neemt. Doet hij dat wel, door bijvoorbeeld  
een tankkaart aan te bieden, dan wordt die 20% verhoogd tot 24%.  
Wie de wagen intensief gebruikt, met hoge brandstofkosten als gevolg, 
zal dus niet snel overstappen. Kort door de bocht: cash for car haalt 
geen wagens van de weg, maar wel uit de garage. Cash for car zal  
de files dus niet oplossen.

Het mobiliteitsbudget en cash for car:  
een vergelijking

De belangrijkste verschillen tussen het nieuwe mobiliteitsbudget  
en cash for car worden snel duidelijk aan de hand van een schema.  
Elke van de items komt hieronder verder aan bod. 
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Cash for car Mobiliteitsbudget

Cataloguswaarde x 6/7 x 20% of 24% (brandstof) Total cost of ownership

Cash ■■ Pijler 1. Elektrische wagen of wagen met CO2-uitstoot: ≤ 105 g/km in 2019,  
≤ 100 g/km in 2020, ≤ 95 g/km in 2021

■■ Pijler 2. Duurzame vervoermiddelen: rijwielen/motorfietsen, openbaar vervoer, 
georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, deeloplossingen, huisvestingskosten 
(5 km), fietsvergoeding, bedrijfsfiets

■■ Pijler 3. Cash

CO2-bijdrage bedrijfswagen 
Belastbaar voordeel = Cataloguswaarde x 6/7 x 4% (min. 1.340 EUR in 2019)

■■ Pijler 1. CO2-bijdrage en belastbaar voordeel bedrijfswagen
■■ Pijler 2. Vrijstelling
■■ Pijler 3. Bijzondere bijdrage werknemer: 38,07%

Cash for car is gebaseerd op de cataloguswaarde van de wagen,  
het mobiliteitsbudget op de total cost of ownership. Terwijl de mobili-
teitsvergoeding dus steeds vastligt, met een beperkte impact van  
de tankkaart, verschilt het mobiliteitsbudget in de regel voor elke werk-
nemer. Het bepalen van de total cost of ownership is een oefening 
 in boekhouden. Het omvat bijvoorbeeld de maandelijkse leaseprijs,  
de brandstofkosten, verzekeringen, fiscaliteit en parafiscaliteit.  
Hoe meer een werknemer gebruik maakt van de salariswagen,  
hoe hoger de brandstofkosten voor de werkgever en hoe hoger  
het mobiliteitsbudget.

Bij cash for car ontvangt de werknemers steeds een bedrag in cash,  
de mobiliteitsvergoeding. Met het mobiliteitsbudget kunnen werk-
nemers naast een kleinere wagen – dat is toch het uitgangspunt –  
alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen zoals een abonne- 
ment op het openbaar vervoer, fiets, deelauto of huisvestingskosten  
om dichter bij het werk te wonen. Het geld dat overblijft, wordt uit- 
betaald. Er zijn dus drie budgetpijlers. Elke budgetpijler wordt fiscaal  
en sociaal anders behandeld. Op die manier wil de regering de mobi-
liteit van de werknemers aansturen.
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■■ Voor de 1e pijler (de werknemer kiest voor een minder vervuilende 
wagen) blijft de huidige fiscale en sociale behandeling van 
bedrijfswagens gelden.

■■ De 2e pijler heeft betrekking op verschillende duurzame vervoer-
middelen. Die alternatieven worden sterk aangemoedigd. Er zijn 
gewoonweg geen socialezekerheidsbijdragen of belastingen ver-
schuldigd op de bedragen die in de 2e pijler worden uitgegeven.

■■ Wanneer er op het einde van het jaar een saldo overblijft, zal dat in 
cash aan de werknemer worden uitbetaald. Dat gebeurt één keer 
per jaar. Omdat het de bedoeling is van de regering om de 2e pijler 
aan te moedigen, zal de 3e pijler worden onderworpen aan een 
bijzondere bijdrage van 38,07%. Dat is de som van de RSZ-bijdrage 
voor werknemers en werkgevers. Maar opgepast, het is enkel de 
werknemer die de bijzondere bijdrage van 38,07% is verschuldigd. 
De werknemer bepaalt en betaalt...

 
Bij cash for car evolueert het bedrag niet. Zodra de mobiliteits- 
vergoeding wordt vastgesteld, wijzigt de cataloguswaarde niet meer.  
Wel wordt de cataloguswaarde jaarlijkse op 1 januari geïndexeerd.  
Voor het mobiliteitsbudget lijkt het logisch dat de total cost of 
ownership niet meer wijzigt zodra het bedrag wordt vastgesteld. 
Indexatie is niet verplicht, maar een werkgever kan kiezen om dat  
toch te doen. Bij een functieverandering kan het bedrag worden ver- 
hoogd of verlaagd, zowel bij cash for car als bij het mobiliteitsbudget. 

Afstand van de statuswagen.  
Welkom groene wagen?

Kiezen voor het mobiliteitsbudget is dus afstand doen van de status- 
wagen. Het mobiliteitsbudget verlaagt het aantal salariswagens even- 
min, al kan een werknemer in theorie wel afstand doen van de bedrijfs-
wagen en enkel opteren voor alternatieve vervoersmiddelen. Cash for 
car haalt maar weinig wagens van de weg, en verlaagt vooral het aantal 
wagens dat niet wordt gebruikt.

Hoe milieuvriendelijk is bovendien die nieuwe wagen? Het mobiliteits- 
budget focust op CO2. Een Audi A3 diesel voldoet aan het CO2-criterium  
voor 2019. In 2021 is dat nog altijd het geval voor een Opel Corsa diesel. 
De uitstoot van fijn stof telt niet mee. Het pleidooi van Europa voor een 
“groene taxshift” met minder wagens en een beter leefmilieu wordt dus 
slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

Een cijfervoorbeeld

Een cijfervoorbeeld maakt veel duidelijk. Laten we cash for car en  
de mobiliteitsvergoeding even concreet doorrekenen.  
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Een werknemer heeft een BMW 2 Grand Tourer (diesel, met tankkaart) 
als bedrijfswagen. Die heeft een cataloguswaarde van 38.100 €.  
We schatten de total cost of ownership in op 9.924 €, inclusief  
solidariteitsbijdrage, op basis van een gemiddeld gebruik. U kunt  
zelf even narekenen via deze tool. De belastingdruk op de werknemer 
bedraagt 1.485,90 €. (We houden geen rekening met de fiscale  
vrijstelling woon-werkverkeer wanneer de werknemer kiest voor  
de aftrek van forfaitaire beroepskosten.)

De werknemer die deze BMW 2 inlevert in het kader van cash for car, 
ontvangt een mobiliteitsvergoeding van 7.837,71 €. De werkgever moet  
wel nog altijd de solidariteitsbijdrage afdragen. De fiscale last van  

de mobiliteitsvergoeding is lager dan bij de bedrijfswagen. Netto ont-
vangt de werknemer 7.167,71 €. Die kan hij of zij vrij besteden.

De werknemer die deze BMW 2 inruilt voor een elektrische Volkswagen 
up!, met een cataloguswaarde van 24.800 €, houdt een mobiliteits-
budget over van 4.800 €. Een stuk van dat mobiliteitsbudget wordt 
besteed aan een leasefiets, een kleine 120 € per maand (incl. ver- 
zekering en een forfait voor onderhoud). Het verschil wordt uitbetaalt 
in cash, 3.370 € bruto of 2.087,04 € netto (na aftrek van de bijzondere 
bijdrage van 38,07%). De totale kost voor de werkgever wijzigt in deze 
rekenoefening niet.

Bedrijfswagen Cash for car Mobiliteitsbudget

Werkgever

Totale kost wagen

Totale kost fiets

Cash

9.924 € 8.505,91 € (1)

7.837,71 €

5.124 €

1.430 €

3.370 €

Werknemer

Personenbelasting (2)

Parafiscaliteit

Netto

1.485,90 € 670 €

7.167,71 €

670 €

1.282,96 €

2.087,04 €

(1) Incl. solidariteitsbijdrage: 668,20 €   -   (2) Personenbelasting: 50%
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Vrijwillig

Het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding (cash for car) zijn 
geen verplichting, niet voor de werkgever en niet voor de werknemer.  
U beslist als werkgever of het systeem wordt ingevoerd binnen de 
onderneming of niet, maar de werknemer moet akkoord gaan.

Ooit loon ingeleverd voor een bedrijfswagen? 

Heel wat werknemers waren ooit akkoord om een stukje van het bruto- 
loon in te leveren “in ruil” voor een bedrijfswagen. Kunnen zij nu die 
bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget of een mobiliteits- 
vergoeding (cash for car)? Dat zou betekenen dat de werknemer 
indirect brutoloon inlevert om een fiscaal en parafiscaal alternatieve 
vergoeding te ontvangen. Deze werknemers kunnen dan ook niet 
instappen in het mobiliteitsbudget of cash for car. 

De combinatie met een vergoeding  
voor woon-werkverkeer

Het mobiliteitsbudget en cash for car kunnen in principe niet gecom- 
bineerd worden met de fiscale vrijstelling en RSZ-vrijstelling van woon- 
werkvergoedingen (behalve de fiscale vrijstelling van 410 €), evenmin 
met de vrijstelling van de fietsvergoeding en/of de ter beschikking-
stelling door de werkgever van een bedrijfsfiets.

Een werknemer die een mobiliteitsbudget of een mobiliteitsvergoeding 
(cash for car) ontvangt, kan bovendien geen verplaatsingsvergoeding 
meer eisen bij zijn of haar werkgever.

De fiscale vrijstelling en de RSZ-vrijstelling blijft wel behouden indien  
de werknemer voorheen tegelijk een bedrijfswagen én een verplaat-
singsvergoeding ontving gedurende drie maanden voorafgaand aan  
de aanvraag van het mobiliteitsvergoeding of cash for car. 

Aan de slag
 
A. Hoeveel bedraagt uw total cost of ownership?
Bereid u voor op het mobiliteitsbudget met een boekhoud- 
kundige rekenoefening. Bepaal per werknemer de total cost of  
ownership van de wagen die u hem of haar ter beschikking stelt. 
 
B. Overeenkomsten en meer
We starten met het goede nieuws. Het bedrijfswagenattest 
(verplicht vanaf januari 2019) zal worden afgeschaft.
Cash for car en het mobiliteitsbudget vragen wel de opmaak 
van drie documenten: een policy, een aanvraagformulier  
en een overeenkomst.  
Partena Professional kan u zeker helpen bij de opmaak.  
Geef ons een seintje via legal.partners@partena.be.
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Voor het mobiliteitsbudget moet u daarnaast beroep doen  
op een IT-tool. Het is namelijk de bedoeling dat de werk- 
nemer steeds toegang heeft tot de stand van het mobiliteits- 
budget. Het gaat met name om het bedrag van het mobiliteits- 
budget na aftrek van de bedrijfswagen (pijler 1), de duurzame 
vervoersmiddelen (pijler 2) die reeds werden gefinancierd, 
details over de toewijzing van de uitgaven in functie van  
de gemaakte keuzes, de data waarop de duurzame vervoers-
middelen werden gefinancierd, de geldigheidsdatum van  
het mobiliteitsbudget, de aanpassingen van het mobiliteits-
budget bij een wijziging van functie. Die gegevens moeten 
bovendien gedurende zeven jaren worden bewaard.

 
 
Yves Stox
Senior Legal Counsel
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Werknemer met tijdskrediet of thematisch verlof: 
impact op de arbeidstijd?

De RVA herhaalt de regels die van toepassing zijn op  

de werknemers tijdens een loopbaanonder-breking in  

de ruime zin (tijdskrediet en thematisch verloven) en beperkt 

hij de mogelijkheden om een werknemer tewerk te stellen  

tijdens een loopbaanonderbreking bovenop het overeen-

gekomen werkrooster. De RVA kondigt eveneens aan  

dat de controle op deze regels opgevoerd zal worden.

Specifieke regels voor deeltijdse werknemers

Wanneer een van jullie werknemers tijdskrediet neemt of deeltijds  
thematisch verlof geniet, dan wordt zijn arbeidsregeling aangepast.  
Hij zit nu in een deeltijdse arbeidsregeling. De specifieke wetgeving 
voor deeltijdse werknemers is voortaan van toepassing op deze 
werknemer.

In tegenstelling tot werknemers die voltijds werken voor onbepaalde 
duur, moet deze werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
hebben. Bovendien moet de arbeidsovereenkomst de arbeidsregeling 
en het werkrooster van de werknemer vermelden. Wanneer de werk-
nemer reeds een schriftelijke overeenkomst had, dan moet er een 
bijlage hierbij worden gesloten.

Een kopie of een uittreksel van deze arbeidsovereenkomst met de 
identiteit van de werknemer, de arbeidsregeling, het werkrooster en zijn 
handtekening moet worden bewaard, hetzij fysiek, hetzij elektronisch, 
op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd.

Zoals bij alle deeltijdse werknemers moeten de volgende regels  
worden nageleefd: 
 

Actualiteit
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■■ Een document met de afwijkingen op de vaste of variabele 
werkroosters moet worden uitgehangen en gedurende 5 jaar 
worden bewaard. U bent evenwel vrijgesteld van deze formaliteit  
als u een tijdsregistratiesysteem hebt.

■■ Voor de werknemers met een variabel rooster moet het indi- 
viduele werkrooster worden meegedeeld door het uithangen van 
een schriftelijk bericht en dit ten minste vijf werkdagen vooraf  
(tenzij er sprake is van een sectorale afwijking). Dit bericht moet 
gedurende 1 jaar worden bewaard. Dot bericht moet beschikbaar  
zijn op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraad-
pleegd en moet minstens 1 jaar worden bewaard.

Specifieke regels voor werknemers  
met loopbaanonderbreking

A. Vorig standpunt van de RVA
Voorheen aanvaardde de RVA dat er bijkomende uren en overuren 
gepresteerd werden op voorwaarde dat dit niet systematisch gebeurt, 
dat de werknemer zijn toestemming heeft gegeven wanneer ze op zijn 
gebruikelijke inactiviteitsdag worden gepresteerd en dat ze worden 
ingehaald.

B. Huidig standpunt van de RVA
De RVA beperkt voortaan de mogelijkheden om het werkrooster  
te overschrijden. 
 
 

C. Overuren niet toegelaten
De RVA heeft zijn standpunt gewijzigd en is nu van mening dat  
een regeling van loopbaanonderbreking onverenigbaar is met  
het presteren van overuren. Ter herinnering: overuren zijn de uren  
die buiten de normale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur worden 
gewerkt (9 uur per dag en 40u per week of een kortere duur zoals 
voorzien bij cao). 

Voorbeeld

Een deeltijdse werknemer heeft een vast werkrooster van 8u op 
maandag, dinsdag en woensdag. Op maandag presteert hij 11u. 
2u zijn overuren die gepresteerd werden bovenop de 9u.

 
 
 
Belangrijk! 
De RVA wijst er ook op dat vrijwillige overuren die worden  
gepresteerd zonder motief en met toestemming van de werk- 
nemer onverenigbaar zijn met een regeling van loopbaan-
onderbreking. Hierdoor kunnen werknemers die dat wensen 
meer uren werken, terwijl de verschillende regelingen voor 
loopbaanonderbreking bedoeld zijn om werk en privéleven 
beter op elkaar af te stemmen.
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D. Bijkomende uren beperkt
De RVA beperkt nu de mogelijkheden voor werknemers met loop-
baanonderbreking om bijkomende uren te presteren. Ter herinnering, 
bijkomende uren zijn de uren die buiten het werkrooster dat overeen- 
gekomen werd of uithangt worden gepresteerd, maar binnen de dage-
lijkse en wekelijkse limieten (9u/dag en 40u/week). 

Voorbeeld

Een deeltijdse werknemer werkt op basis van het volgende 
werkrooster: 8u op maandag, dinsdag en vrijdag en 4u op 
woensdag. Woensdag 13 maart presteert hij 8u. Hij heeft  
4 bijkomende uren gepresteerd maar geen overuren.

 
 
De volgende voorwaarden blijven behouden:

■■ er mogen niet systematisch bijkomende uren worden gepresteerd;
■■ de werknemer moet zijn toestemming geven om tewerkgesteld  

te worden op een gewoonlijke inactiviteitsdag;
■■ overuren moeten worden ingehaald tijdens de referentieperiode  

en ten minste vóór het einde van de loopbaanonderbreking.
 
Bovendien voegt de RVA eraan toe dat deze bijkomende uren geen 
aanleiding kunnen geven tot de betaling van een overloon. Deze aan- 
vullende voorwaarde beperkt de mogelijkheden om bijkomende uren  
te presteren.

Wanneer geeft een bijkomend uur recht op betaling van een overloon?

Deeltijdse werknemers mogen bijkomende uren presteren.  
Deze uren geven, in tegenstelling tot overwerk, niet automatisch recht 
op een overloon.

Een krediet van bijkomende uren geeft immers geen recht op  
een overloon. Wanneer dit krediet is opgebruikt, wordt er een overloon 
uitbetaald voor de bijkomende uren, hoewel er minder dan 9 uur  
per dag en 40 uur per week gewerkt is.

Voor een werknemer in een vaste regeling bedraagt het krediet  
van bijkomende uren zonder overloon 12u per maand. Een werknemer  
met een vaste arbeidsregeling is een werknemer van wie het werk- 
rooster vast is of van wie de wekelijkse of cyclische duur vast is  
(maar het werkrooster variabel). 

Voorbeeld

Een werknemer presteert 4u van maandag tot en met vrijdag 
(vaste werktijden) of een werknemer presteert wekelijks 20 uur 
per week volgens het werkrooster dat uithangt (vaste regeling 
en variabel rooster) of een werknemer presteert in week A  
25 uur en in week B 15 uur (cyclus). 
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Als een van deze werknemers met loopbaanonderbreking meer  
dan 12 bijkomende uren per maand presteert, is er een overloon ver-
schuldigd, ook al worden deze uren later ingehaald.

Voor een werknemer in een variabele regeling bedraagt het krediet 
van bijkomende uren zonder overloon 3u14 per week binnen  
de referentieperiode, met een maximum van 168u. Werknemers in  
een variabele regeling zijn de werknemers van wie het werkrooster  
van week tot week varieert en vooraf wordt meegedeeld. 

Voorbeeld

Een werknemer moet gemiddeld 22u per week presteren over 
een periode van 4 weken. Zijn werkrooster wordt hem één week 
op voorhand meegedeeld door middel van uithanging. 

Hij heeft dus een krediet van bijkomende uren zonder overloon 
van 12u56. De bijkomende uren zijn de uren die gepresteerd 
worden bovenop het rooster dat uithangt maar ook bovenop  
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Rooster dat uithangt  
en gepresteerd wordt:

■■ Week 1: 28 uren – 6 bijkomende uren.
■■ Week 2: 16 u
■■ Week 3: 30 u – 8 bijkomende uren.
■■ Week 4: 14 uren

Alhoewel de gemiddelde wekelijkse duur van 22 u gerespec-
teerd werd, heeft deze werknemer 14 bijkomende uren gepres-
teerd. 1 uur en 4 minuten overschrijden het aantal uren en zijn 
dus onderworpen aan een overloon.

 

E. Gevolgen van de niet-naleving van de principes  
in geval van overuren en bijkomende uren
Als de RVA bij een controle tot de vaststelling komt dat de werknemer 
tijdens zijn loopbaanonderbreking overuren of bijkomende uren  
presteert die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden,  
zal hij de reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen terugvorderen.

F. Wat met glijdende werktijden?
Een deeltijdse werknemer met een vast rooster kan worden tewerk- 
gesteld in een glijdend rooster. Dat is eveneens het geval wanneer  
hij met loopbaanonderbreking is.

Ter herinnering: de toepassingsvoorwaarden (stamtijden, glijtijden, enz.) 
van dit glijdende rooster moeten worden vastgelegd in het arbeids- 
reglement en in de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer. 
 
 
 
 

MEMENTO VAN DE WERKGEVER13

ACTUALITEIT   I    WE RKNE ME R MET TIJ DS KRE DIET OF THEMATISC H VERLOF: IMPACT OP DE ARB EIDSTIJ D? INHOUD



Voorbeeld

Een werknemer presteert 20u per week in een glijdend rooster. 
Hij mag beginnen tussen 7u en 9u en stoppen tussen 11u en 13u. 
Hij wordt tewerkgesteld van maandag tot vrijdag. Hij zal erop 
moeten letten dat zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (20u) 
over de referentieperiode naleeft.

Hoe deze instructies toepassen?

De wetgeving op deeltijdse arbeid is ingewikkeld. Gecombineerd  
met een loopbaanonderbreking wordt dit een zeer complex verhaal.  
Onze Legal Partners kunnen samen met u de werkroosters en arbeids-
regelingen van werknemers met loopbaanonderbreking doornemen.  
Zo leeft u de instructies van de RVA na en hoeft u niet wakker te  
liggen van toekomstige controles. Neem met ons contact op via  
legal.partners@partena.be.

Laurence Philippe
Catherine Legardien

Bron: Infoblad E56 van de RVA, “Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking/tijdskrediet”. 
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