
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 1        I       JA N UA R 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

I N H O U DC O L O F O N

Dossier

Actualiteit

Wat heeft 2019 voor u in petto?  

Bonus  

Internationaal   

Mobiliteit  

Pensioen 

Outplacement  

Vergoeding landingsbanen: versoepeling van de RSZ-vrijstelling  

De beschikbare marge voor de loonontwikkeling.  
Wat is de impact op het loon?  



Dossier

Wat heeft 2019 voor u in petto?

2019 belooft een spannend jaar te worden. Zal de minder-

heidsregering Michel II de arbeidsdeal nog kunnen realiseren? 

2019 is ook het jaar waarin we de derde en voorlopig laatste 

fase van de taxshift bereiken. In de praktijk zal de kost voor u 

als werkgever nauwelijks nog dalen. 

Daarom leggen we de focus op een aantal andere maat-

regelen die wel al zijn genomen. We selecteerden vooral 

maatregelen waar u zelf mee aan de slag kunt. Als uitsmijter 

lijsten we een aantal aandachtspunten op die u (ook) in 2019 

in het achterhoofd moet houden.

Bonus

A. De loonbonus cao 90 

1. Nieuwe formulieren
De loonbonus kent een relatief strikte procedure. De werkgever moet 
de toetredingsakte en cao neerleggen bij de griffie van de Algemene 
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

De modeldocumenten spelen daarbij een centrale rol. Die wijzigen lichtjes.

■■ Het gaat voornamelijk om de geldigheidsduur van het loonbonus-
plan: de datum van inwerkingtreding en einddatum worden netjes 
onderscheiden.

■■ Nieuw is ook de verklaring dat de onderneming niet is overgegaan 
tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking  
tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming.  
Sinds 1 januari 2018 kon een werkgever in dat geval geen fiscaal  
en sociaal gunstige loonbonus cao 90 toekennen.
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Alle cao’s en toetredingsaktes die worden ondertekend vanaf  
1 januari 2019 moeten opgesteld worden volgens het nieuwe model.

2. Een elektronische procedure
Vanaf 2019 kan de procedure ook elektronisch verlopen. De exacte 
datum is nog niet bekend. 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.

3. Nieuwe grensbedragen
Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt € 3.383 in 2019.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt,  
zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone 
socialezekerheidsbijdragen. Dat op het eerste zicht niet zo nadelig.  
De loonbonus is namelijk onderworpen aan een solidariteitsbijdrage 
van 13,07% (verschuldigd door de werknemer) en een bijzondere  
werkgeversbijdrage van 33%. In de praktijk zullen de gewone werk- 
geversbijdragen vaak lager zijn dan deze bijzondere bijdrage.

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt € 2.941 in 2019 
(= € 3.383 min de solidariteitsbijdrage van 13,07% of € 442).

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van  
personenbelasting voor zover het fiscaal grensbedrag per kalenderjaar 
en per werknemer niet wordt overschreden. Dit betekent dat er geen 

bedrijfsvoorheffing op de bonus wordt ingehouden zolang het fiscaal 
grensbedrag wordt gerespecteerd. De fiscaliteit is dus dé reden 
waarom u de grensbedragen wilt naleven. 

Aan de slag
■■ Goed plannen blijft belangrijk. Loopt de referteperiode  

van het loonbonusplan van januari tot december 2019,  
dan moet het plan uiterlijk op 30 april 2019 zijn neergelegd 
bij de FOD WASO.

■■ Gebruik de nieuwe modeldocumenten vanaf 1 januari 
2019. Voor een loonbonusplan ondertekend in 2018 kan  
het oude model nog worden toegepast, zelfs al wordt  
de loonbonus neergelegd in 2019.

■■ Check and double check. U kreeg vorige keren geen 
opmerkingen over uw bonusplan? Houd er rekening mee 
dat de controle door FOD WASO performanter zal worden 
in de toekomst. Besteed dus voldoende aandacht aan  
de opmaak. 

 
B. De winstpremie
Sinds 1 januari 2018 heeft de werknemersparticipatie met de winstpremie 
een nieuw jasje gekregen. Een werkgever kan op een relatief eenvoudige 
manier een deel van zijn winst toekennen aan zijn werknemers. 

Sinds 1 januari 2019 worden de berekeningsregels van de winstpremie 
verduidelijkt en aangepast. De verduidelijking en aanpassingen hebben 
met name betrekking op de berekening pro rata bij deeltijdse arbeid,  
bij de aanwerving, bij de schorsing en bij de beëindiging van de arbeids-
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overeenkomst. De formulering van de werknemersparticipatiewet 
voorzag voorheen slechts één expliciete berekening pro rata, namelijk 
bij een vrijwillige schorsing of bij de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst (behalve bij dringende reden). 

Aan de slag
U kunt zelf aan de slag met onze modeldocumenten, 
beschikbaar via LegalSmart.

 
Internationaal

A. Een buitenlandse moedervennootschap kent een 
voordeel toe aan werkgever van de Belgische dochter- 
vennootschap: actualiteit
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft haar interpretatie  
van de berekeningsbasis voor socialezekerheidsbijdragen aangepast.  
In haar administratieve instructies van september 2018 heeft de RSZ  
de interpretatie van het begrip “loon” uitgebreid. 

Buitenlandse ondernemingen die voordelen aanbieden aan werk-
nemers van hun Belgische filiaal zullen door deze bredere interpretatie 
van het loonbegrip worden geconfronteerd met een stijgende loonkost. 
Momenteel is er nog geen wetswijziging in voorbereiding. Niettemin 
kan men de juridische onderbouw van deze nieuwe positie van de RSZ 
in vraag stellen. 

De interpretatie geldt voor alle soorten voordelen, inclusief voor de op 
aandelen gebaseerde verloning. 

1. Berekeningsbasis voor socialezekerheidsbijdragen: 
“loon”, een complexe definitie
Belgische socialezekerheidsbijdragen worden berekend op basis van 
het loon van de werknemer. Als loon wordt beschouwd:

1 elk voordeel of elke andere in geld waardeerbare bezoldiging;
2 waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking;
3 ten laste van de werkgever. 

De werkgever moet geen socialezekerheidsbijdragen inhouden en 
betalen indien een van de bovenvermelde elementen niet is vervuld. 

2. De opeenvolgende posities van de RSZ
Een voordeel is ten laste van de werkgever wanneer de wettelijke werk-
gever de financiële kost van het voordeel draagt. Dit kan het geval zijn 
wanneer de werkgever zelf het voordeel betaalt, maar ook wanneer een 
andere onderneming de financiële kost van het voordeel doorrekent 
aan de eigenlijke werkgever.

Wat betreft het element “ten laste van de werkgever” heeft de RSZ 
eerder gesteld dat de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn 
wanneer de (Belgische) wettelijke werkgever hetzij de financiële kost 
draagt (ook wanneer deze door een andere onderneming worden door-
gerekend), hetzij het aanspreekpunt is waarnaar de werknemer zich 
moet richten om het voordeel op te eisen wanneer het niet wordt toe-
gekend (door de in het buitenland gevestigde moedervennootschap).

De RSZ verruimt zijn interpretatie door te stellen dat elk voordeel onder-
worpen is aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de aanspraak van 
de werknemer het resultaat is van:
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■■ Ofwel de arbeidsprestaties die worden geleverd in het kader van  
de arbeidsovereenkomst die met de werkgever werd afgesloten;  

■■ Ofwel verband houdt met de functie die de werknemer bij de 
werkgever uitoefent. 

3. Geen overgangsmaatregel
De RSZ lijkt geen overgangsmaatregel toe te staan. De nieuwe positie 
zou met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast, maar de RSZ 
heeft hierover voorlopig geen instructies gepubliceerd.

Dit is des te belangrijker voor ondernemingen die van de RSZ een 
formele bevestiging hebben gekregen dat de RSZ, na zorgvuldig 
onderzoek van alle feiten en omstandigheden, tot het besluit is 
gekomen dat een specifiek verloningsplan geen aanleiding geeft tot 
socialezekerheidsbijdragen.

We zijn daarom van mening dat, zelfs wanneer de RSZ niet meer 
terugkomt op zijn nieuwe positie, die nieuwe positie niet moet worden 
toegepast op voordelen die vóór het derde kwartaal van 2018 werden 
toegekend en dat de RSZ de formele bevestigingen aan individuele 
ondernemingen voor de toekomst moet naleven.

4. Volgende stappen
Ondernemingen zouden hun op aandelen gebaseerde verlonings-
plannen onder de loep moeten nemen om te bekijken hoe ze onder  
de Belgische wetgeving worden gekwalificeerd. 

Het voordeel van aandelenopties die vanaf 1 januari 1999 worden 
toegekend en aanvaard binnen een periode van 60 dagen is vrijgesteld 

van socialezekerheidsbijdragen, behalve wanneer de opties worden 
aangeboden met een korting of het risico is gedekt door de werkgever.  

Door de ruimere interpretatie van de berekeningsbasis voor de sociale- 
zekerheidsbijdragen zouden ondernemingen hun positie zorgvuldig 
moeten herbekijken in het licht van de volgende elementen: 

1 Er zullen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn wanneer  
de kost door het Belgisch filiaal / de werkgever wordt gedragen.

2 Zelfs als er niet zo’n doorrekeningsmechanisme bestaat, dan zal  
de RSZ socialezekerheidsbijdragen claimen indien:
■■ Ofwel de toekenning verband houdt met de beroepsactiviteiten 

van de betreffende werknemers;
■■ Ofwel de voordelen betrekking hebben op de positie of de 

functie van de werknemer bij de werkgever.

Voorbeeld

Een Amerikaanse holding voert wereldwijd een “phantom stock 
plan” in, ook voor het senior management van het Belgische 
filiaal. Via dit plan genieten bepaalde werknemers de voordelen 
van het aandeelhouderschap zonder dat hen eigenlijk bedrijfs-
aandelen worden gegeven. Na een bepaalde periode wordt de 
waarde in geld van het fictieve aandeel onder de deelnemende 
werknemers verdeeld. 
Aangezien de werknemers geen recht hebben op fysieke aan-
delen of aandelenopties, maar een voordeel in geld krijgen 
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wanneer alle voorwaarden zijn vervuld, wordt de afdracht van 
Belgische socialezekerheidsbijdragen verschuldigd wanneer de 
drie elementen van de berekeningsbasis zijn vervuld. Bestaat er 
geen financieel doorrekeningsmechanisme, dan zijn Belgische 
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, zelfs wanneer de 
Belgische werkgever enkel een administratieve rol vervult  
(bv. m.b.t. de aangifte van de personenbelasting) en geen enkele 
finale beslissing neemt over de selectie van de in aanmerking 
komende werknemers, terwijl enkel de Amerikaanse holding 
beslist welk bedrag collectief en individueel zal worden verdeeld.

5. Vakantiegeld
Ondernemingen moeten niet enkel de werkgeversbijdragen in  
aanmerking nemen (25% basisbijdrage). In de regel is ook vakantie- 
geld verschuldigd. Het enkel en dubbel vakantiegeld op een variabel 
loon bedraagt ongeveer 15.67%. In zeer specifieke situaties is geen  
vakantiegeld verschuldigd. 

6. Aankomende wijzigingen in de bedrijfsvoorheffing
De Belgische regering voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsvoor-
heffingsplicht naar voordelen die door een buitenlandse onderneming 
worden toegekend aan werknemers van bijvoorbeeld haar Belgische 
dochtervennootschap.1 Deze maatregel zal in werking treden op  
1 maart 2019. Een overgangsperiode is voorzien vanaf 1 januari 2019. 
 
 
 

Aan de slag
■■ Ondernemingen zouden hun op aandelen gebaseerde 

verlonings-plannen onder de loep moeten nemen om te 
bekijken hoe ze onder de Belgische wetgeving worden 
gekwalificeerd.  
Het voordeel van aandelenopties die vanaf 1 januari 1999 
worden toegekend en aanvaard binnen een periode van 
60 dagen is vrij-gesteld van socialezekerheidsbijdragen, 
behalve wanneer de opties worden aangeboden met een 
korting of het risico is gedekt door de werkgever. 

■■ Door de ruimere interpretatie van de berekeningsbasis voor 
de socialezekerheidsbijdragen zouden ondernemingen hun 
positie zorgvuldig moeten herbekijken in het licht van de 
volgende elementen: 
Er zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd wanneer 
de kost door het Belgisch filiaal / de werkgever wordt 
gedragen. Zelfs als er niet zo’n doorrekeningsmechanisme 
bestaat, dan zal de RSZ socialezekerheidsbijdragen claimen 
indien:
■■ Ofwel de toekenning verband houdt met de beroeps-

activiteiten van de betreffende werknemers (bv. het 
voordeel houdt verband met de individuele prestaties 
van de werknemer);

■■ Ofwel de voordelen betrekking hebben op de positie  
of de functie van de werknemer bij de werkgever  
(bv. toekenningsvoorwaarde die bepaalde werknemers-
categorieën uitsluit).
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B. De waarde van het A1-formulier
In welke EU-lidstaat socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald 
is cruciaal in een grensoverschrijdende tewerkstellingssituatie. Europese 
aanwijsregels bepalen in welke lidstaat socialezekerheidsbijdragen 
moeten worden ingehouden en afgedragen. Bij een detachering zal 
enkel de uitzendstaat bevoegd zijn. De werknemer die werkzaamheden 
verricht in twee of meerdere lidstaten, zal maar in één EU-lidstaat onder-
worpen zijn. Als bewijs is er het A1-formulier. Een andere EU-lidstaat mag 
geen bijdragen eisen. Dat is de bindende waarde van het A1-formulier.

België had in 2012 een antimisbruikbepaling ingevoerd om die bindende 
waarde van het A1-formulier in vraag te laten stellen door de sociale 
inspectie. Ook al kon een A1-formulier worden voorgelegd, toch kon de 
sociale inspectie RSZ-bijdragen claimen. Die antimisbruikbepaling kreeg 
het zwaar te verduren. Het Hof van Justitie was er helemaal niet over te 
spreken en België werd veroordeeld.2 Met de “wet houdende diverse bepa-
lingen inzake sociale zaken” trekt België deze antimisbruikbepaling in.3 

Toch krijgen fraudeurs geen vrij spel. Het Hof van Justitie oordeelde  
dat een rechter een A1-formulier buiten toepassing kan laten bij fraude.4  
De bindende waarde van het A1-formulier is niet absoluut. Een EU- 
lidstaat mag het A1-formulier naast zich neerleggen en toch sociale- 
zekerheidsbijdragen innen als blijkt dat tijdens de aanvraagprocedure 
de werkgever de feiten opzettelijk foutief heeft voorgesteld of relevante 
informatie opzettelijk heeft achtergehouden. 

Het A1-formulier blijft niettemin een must. Niet alleen moeten inspectie-
diensten het opzettelijk foutief inlichten of nalaten bewijzen, volgens  
het Hof van Justitie moet de werkgever ook de kans krijgen om voor 
een rechter aan te tonen dat er geen sprake is van fraude.

Aan de slag
■■ De bindende waarde van het A1-formulier wordt niet 

ondermijnd. Het blijft dus belangrijk om het A1-formulier 
aan te vragen.

■■ Bereidt u goed voor en schat de toekomstige tewerk-
stellingssituatie realistisch in. In welke landen gaat de 
werknemer werken? Een detachering blijkt misschien 
een gelijktijdige tewerkstelling te zijn? Welke band zal de 
werknemer hebben met de ontvangende onderneming? 
Misschien stemt een lokale arbeidsovereenkomst beter 
overeen met de realiteit dan een detachering.

■■ Maak de werknemer ook bewust van de impact van 
bepaalde keuzes in het privéleven. Even bijklussen,  
hoe onschuldig ook, of verhuizen, kan alle kaarten door 
elkaar schudden.

■■ Naarmate het aantal internationale werknemers 
groeit, wordt het belangrijker om steekproefsgewijs te 
controleren of het A1-formulier overeenstemt met de reële 
tewerkstellingssituatie.

 
C. Arbeidsmigratie
Vanaf 1 januari 2019 verandert arbeidsmigratie naar België en 
Vlaanderen grondig. België gaat van start met de nieuwe procedure 
“single permit” (de gecombineerde vergunning). Vlaanderen gaat een 
stap verder en voert nieuwe voorwaarden in voor arbeidsmigranten.  
Zo wil Vlaanderen buitenlands talent aantrekken en structurele knel- 
puntberoepen invullen.  
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1. Eén procedure en één document: verblijf én werk
U wilt een werknemer van buiten de Europees Economische Ruimte 
tewerkstellen in België? Dan moet u zich vooraf twee vragen stellen. 
Mag die werknemer wonen in België? Heeft de werknemer recht om 
te werken in België? De verblijfsvergunning beantwoordde de eerste 
vraag, de arbeidskaart en de arbeidsvergunning de tweede vraag.

De “single permit” omvat beide elementen: verblijf én werk. Het is een 
elektronische verblijfskaart en omvat zowel een toelating tot verblijf als 
een toelating tot arbeid.

Nieuwe arbeidskaarten worden dus niet meer uitgereikt, behalve  
als het verblijf en de tewerkstelling in België een beoogde duur  
hebben van minder dan 90 dagen. In dat geval blijft de oude  
procedure van kracht, met als resultaat een verblijfsdocument  
en een arbeidskaart B.

De aanvraag wordt ingediend in één gewest, maar de single permit 
geldt steeds voor het gehele Belgische grondgebied. De gecom-
bineerde vergunning moet worden aangevraagd bij het bevoegde 
gewest en wordt afgeleverd door de dienst vreemdelingenzaken 
(federale overheid). De arbeidsmigrant dient de aanvraag in via de  
werkgever bij het bevoegde gewest. In de regel is dat het gewest waar 
de werknemer hoofdzakelijk werkt. Elk gewest bepaalt de voorwaarden 
en de regels voor de indiening van de aanvraag. 
 
 
 
 

Aan de slag
■■ Planning, de eerste keer. De nieuwe procedure vergt wat 

meer planning aan uw kant. Documenten moeten van bij 
de aanvang van de procedure worden ingediend. De oude 
procedure startte met de aanvraag voor de arbeidskaart, 
nadien kwam de visumaanvraag. Voor het visum zijn 
documenten nodig die soms moeilijker zijn te verkrijgen,  
bv. het buitenlandse bewijs van goed zedelijk gedrag.

■■ Planning, een tweede keer. Ook de overheden moeten 
zich aanpassen. De nieuwe procedure en de wisselwerking 
kan in het begin wat stroef lopen. Houd daar rekening 
mee. Eén lichtpuntje: De beslissing tot toekenning van de 
gecombineerde vergunning moet worden genomen binnen 
de vier maanden na de kennisgeving aan de werkgever dat 
de aanvraag volledig is. Wordt er geen beslissing genomen 
binnen deze maximumtermijn, dan wordt  
de gecombineerde vergunning beschouwd te zijn 
toegekend.

■■ Vergeet de Limosa-melding niet. De Limosa-meldingsplicht 
is juridisch geen onderdeel van de Belgische arbeids-
migratiewetgeving. Toch is het indirect ook een arbeids-
migratieverplichting. De Limosa-melding moet worden 
ingediend bij de RSZ vóór het begin van de activiteiten van 
de werknemer in België.
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2. Vlaanderen: arbeidsmigratie 2.0
Vanaf 1 januari 2019 biedt een nieuwe regelgeving middengeschoolden 
makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Er is namelijk geen arbeids-
marktonderzoek vereist. De functie moet dan wel op een lijst van 
knelpuntberoepen staan. Dat is een dynamische lijst die om de twee 
jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. 
Middengeschoolde werknemers die zo’n knelpuntberoep uitoefenen 
treden in dient van de Belgische werkgever. Dat betekent dat de  
(sectorale) barema’s gelden.  

Welke jobs staan er op de knelpuntenlijst?

Hieronder vindt u de 20 knelpuntberoepen ondergebracht  
in vijf categorieën: 

Besturen van voertuigen en machines
1. bestuurder trekker-oplegger
2. vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen
3. vrachtwagenbestuurder vaste wagen
4. bestuurder bouwplaatsmachines
5. kraanbestuurder 

Onderhouden van voertuigen en machines
6. onderhoudsmecanicien
7. onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens
8. technicus voertuigen
9. technieker werf-, landbouw- en hefmachines

Installeren, monteren en onderhouden van elektrische, 
elektronische en sanitaire installaties
10. bordenbouwer
11. industrieel elektrotechnisch installateur, technicus indus-

triële installaties, technicus ontwerper industriële automati-
sering of technicus industriële automatisering

12. installateur van datacommunicatienetwerken 
13. onderhoudselektricien, technicus elektronische installaties, 

technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica
14. onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties of monteur 

centrale verwarmingsinstallaties
15. pijpfitter
16. residentieel elektrotechnisch installateur
17. sanitair installateur 

Voeding
18. chef-kok
19. slager 

Verzorging
20. zorgkundige

Voor hooggekwalificeerde functies worden de loongrenzen afgestemd 
op de reële lonen op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt een lagere loon-
grens voorzien voor voornamelijk jongeren (tot 30 jaar): jongeren moeten 
minimum 80% van het gemiddeld bruto jaarloon verdienen. Voor 2019 
bedraagt het gemiddeld bruto jaarloon 41.868 €. Hooggekwalificeerde 
werknemers kunnen worden gedetacheerd door hun buitenlandse werk-
gever of treden in dienst bij een Belgische werkgever.
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Voor hooggeschoolden en leidinggevenden wordt de duurtijd van  
de toelatingen tot arbeid wordt van 12 maanden naar 3 jaar gebracht.

Arbeidsmigranten kunnen voor onbepaalde duur toegang tot  
de arbeidsmarkt krijgen, nadat ze in België 4 jaar gewerkt hebben. 

Aan de slag
■■ Herbekijk uw tewerkstellingspolitiek. Voor welke jobs wordt 

het in de toekomst moeilijk om geschikte arbeidskrachten 
te vinden? Remote work is misschien de hype van de 
toekomst en het lukt misschien wel voor IT-functies, maar 
niet voor alle jobs of in alle omstandigheden. Zeker niet 
voor technische jobs… Deze nieuwe regels zijn flexibeler 
en helpen u misschien om in het buitenland de juiste 
arbeidskrachten te vinden en ze in België aan te werven.

■■ Houd rekening met de kostprijs. U moet middengeschoolde 
werknemers (knelpuntberoep) een lokale arbeidsovereen-
komst aanbieden. Dat betekent twee dingen. Ten eerste 
zult u hen moeten verlonen conform de barema’s die 
van toepassing zijn in uw sector. Ten tweede zullen 
zij in de regel ook onderworpen zijn aan Belgische 
socialezekerheidsbijdragen.

Mobiliteit

Mobiliteit blijft een hot item in 2019. De mobiliteitsvergoeding  
(cash for car) wordt één jaar oud – al bij al met bescheiden succes –  
en het mobiliteitsbudget staat in de steigers. 

Eén nieuwe verplichting is misschien een verrassing voor u:  
het bedrijfswagenattest.

A. Het bedrijfswagenattest
De invoering van de mobiliteitsvergoeding in 2018 zorgt nu voor een 
nieuwe verplichting als u een bedrijfswagen toekent of een mobiliteits-
vergoeding betaalt aan uw werknemers. Bij het einde van de arbeids-
overeenkomst moet u aan die werknemers een bedrijfswagenattest 
afleveren. Het bedrijfswagenattest is verplicht sinds 6 januari 2019. 

1. Waarom?
De bedoeling is dat de werknemer bij wijziging van werkgever de 
mobiliteitsvergoeding kan meenemen. Dat rugzakje geldt ook om de 
bedrijfswagen bij een vorige werkgever om te zetten in een mobiliteits-
vergoeding bij een nieuwe werkgever. Het bedrijfswagenattest moet 
dat mogelijk maken.

2. Sinds wanneer?
Elke werkgever moet sinds 6 januari 2019 een bedrijfswagenattest  
afleveren wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

3. Voor welke werknemers?
U moet het bedrijfswagenattest enkel afleveren aan uw werknemers 
aan wie u effectief een bedrijfswagen ter beschikking stelde of aan wie 
u een mobiliteitsvergoeding betaalde.

4. Voor hoe lang?
Mogelijks is het bedrijfswagenattest een korte levensduur beschoren. De 
Kamer keurde een wetsontwerp goed dat de wetgeving inzake de mobili-
teitsvergoeding wijzigt. Het bedrijfswagenattest verliest daardoor zijn nut.
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Aan de slag
Gebruik hiervoor het modeldocument van Partena 
Professional. 

B. Het mobiliteitsbudget: vanaf 1 maart 2019
Het mobiliteitsbudget staat gepland voor 1 maart 2019. Deze maatregel 
zal bestaan naast de mobiliteitsvergoeding (cash for car). Het is geen 
verplichting. U beslist als werkgever of het systeem wordt ingevoerd 
binnen de onderneming of niet.

1. Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget
Het mobiliteitsbudget wordt ook voor elke individuele werknemer 
berekend, maar op basis van de totale jaarlijkse kostprijs van de bedrijfs-
wagen (total cost of ownership). Het gaat dus om veel meer dan alleen 
de waarde van de wagen zelf, reken ook de (para)fiscale lasten en de 
reële kosten voor bijvoorbeeld financiering en benzine mee. Deze kost-
prijs wisselt dus van wagen tot wagen, van werknemer tot werknemer, 
van onderneming tot onderneming.
De mobiliteitsvergoeding wordt ook voor elke individuele werknemer 
berekend maar dan aan de hand van de cataloguswaarde van  
de bedrijfswagen (verhoogd met een forfait voor de tankkaart). 

2. Door welke werkgevers, voor welke werknemers?
De werkgever moet al sinds minstens 36 maanden bedrijfswagens ter 
beschikking stellen van een of meer werknemers. Voor jonge onder- 
nemingen zijn bijzondere bepalingen voorzien.  
De individuele werknemer moet sinds minstens 12 maanden in de loop 
van de laatste 36 maanden én in de 3 maanden voorafgaand aan de 
toekenning van het mobiliteitsbudget de beschikking hebben gehad 

over een bedrijfswagen. Het mobiliteitsbudget geldt ook voor de 
werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, dit wil 
zeggen de werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie 
waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een 
bedrijfswagen voorziet. 

3. Drie budgetpijlers
Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers naast een kleinere 
wagen – dat is toch het uitgangspunt – alternatieve en duurzame  
vervoersmiddelen kopen zoals een abonnement op het openbaar 
vervoer, fiets, deelauto of huisvestingskosten om dichter bij het werk  
te wonen. Het geld dat overblijft, wordt uitbetaald. Er zijn dus drie  
budgetpijlers. Elke budgetpijler wordt fiscaal en sociaal anders 
behandeld. Op die manier wil de regering de mobiliteit van de werk-
nemers aansturen.

■■ Voor de 1e pijler (de werknemer kiest voor een minder vervuilende 
wagen) blijft de huidige fiscale en sociale behandeling van bedrijfs-
wagens gelden.

■■ De 2e pijler heeft betrekking op verschillende duurzame vervoer-
middelen. Die alternatieven worden sterk aangemoedigd. Er zijn 
gewoonweg geen socialezekerheidsbijdragen of belastingen 
verschuldigd 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. 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%. 
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Aan de slag
Bereidt u zich voor met een boekhoudkundige rekenoefening. 
Bepaal per werknemer de “total cost of ownership” van de 
wagen die u hem of haar ter beschikking stelt. Zo kunt u snel 
starten op 1 maart 2019.

 
Pensioen

A. Aanvullende pensioenen
 
1. Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves
Vanaf 1 januari 2019 wordt een eventuele aansluitingsleeftijd en  
verwervingsperiode binnen aanvullende pensioenstelsels afgeschaft. 
Dat betekent twee dingen:

1 Werknemers die tot een personeelscategorie behoren waarvoor 
een pensioentoezegging is ingesteld, moeten aansluiten bij de 
indiensttreding.

2 Werknemers verwerven onmiddellijk aanvullende pensioenrechten.
 
De Wet op de Aanvullende Pensioenen bepaalde voorheen dat het 
pensioenreglement kan voorzien dat:

■■ Werknemers pas op de leeftijd van 25 jaar worden aangesloten bij 
het pensioenstelsel;

■■ De reserves die de werkgever financiert pas na één jaar verwor-
ven zijn. Wie de onderneming vroeger verliet, verloor deze 
pensioenreserves. (Reserves gefinancierd door de werknemers 
waren en blijven sowieso verworven.) 

2. Geen overdracht van kleine reserves naar nieuwe 
pensioeninstelling
Aangesloten werknemers hebben niet langer de keuze om de ver-
worven reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling als 
de verworven reserves op het moment van uittreding lager zijn dan of 
gelijk zijn aan € 150 (te indexeren), tenzij dit anders wordt voorzien in  
het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. 

Wordt die keuze niet geboden, dan moet de kennisgevingsprocedure 
bij uittreding niet worden gevolgd en blijven de verworven reserves 
behouden in de pensioeninstelling. Een overlijdensdekking is voor  
hen niet verplicht, tenzij het pensioenreglement automatisch in een 
overlijdensdekking voor slapers voorziet. 

Aan de slag
■■ Check of u alle nieuwe werknemers, ook zij die al in dienst 

waren voor 1 januari 2019 en tot een personeelscategorie 
behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld, 
hebt doorgegeven aan de pensioeninstelling (verzekeraar of 
pensioenfonds). 

■■ Sinds 1 januari 2019 bouwen alle werknemers (die de 
aansluitingsvoorwaarden vervullen) verworven rechten op, 
ongeacht  
hun leeftijd of periode van aansluiting. Pas dus eventueel 
tegen-strijdige bepalingen in het pensioenreglement aan.

■■ Herbekijk de regels in het pensioenreglement bij 
uitdiensttreding  
en pas de HR-communicatie naar werknemers aan.
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B. Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): 
vanaf 27 maart 20195 
Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) werd al aan- 
gekondigd in het Zomerakkoord van 2017. U leest er meer over in  
het oktobernummer. 

Het vrij aanvullend pensioen moet een oplossing zijn voor de werk-
nemers die geen of weinig aanvullend pensioen opbouwen. Het vrij 
aanvullend pensioen moet hen toelaten om op eigen initiatief dat 
wel te doen. De werknemer kiest vrij. Werknemers worden wel fiscaal 
gestimuleerd. 

Als werkgever moet u zelf geen pensioenbijdragen financieren. U staat 
wel in voor de praktische kant en moet de pensioenbijdragen inhouden 
en doorstorten aan de pensioeninstelling. Dat is voor u geen vrije keuze. 

Outplacement

A. Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt:  
geen recht op outplacement
Sinds 31 december 2018 moet de werkgever niet langer outplacement-
begeleiding aanbieden aan ontslagen werknemers die niet beschikbaar 
moeten zijn voor de arbeidsmarkt in het kader van de bijzondere regeling 
van outplacement, ook al hebben ze daar uitdrukkelijk om verzocht. 

1. Outplacement voor welke werknemers?
De werkgever die een werknemer ontslaat die op het ogenblik van 
ontslag ten minste 45 jaar is, moet hem of haar outplacement- 
begeleiding aanbieden, op voorwaarde dat de werknemer gelijktijdig 

aan de volgende drie criteria voldoet:

■■ Niet ontslagen zijn om dringende redenen;
■■ Geen recht hebben op een opzeggingstermijn (of een overeen-

stemmende vergoeding) van minstens 30 weken. De werknemer 
die ontslagen werd met een opzeggingstermijn (of een overeen-
stemmende vergoeding) van minstens 30 weken heeft recht op 
outplacementbegeleiding in het kader van de algemene regeling.

■■ Minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werk-
gever hebben op het ogenblik van ontslag. 

2. Vroeger: Wanneer geen outplacement,  
behalve op verzoek van de werknemer?
De werkgever was niet verplicht om outplacementbegeleiding aan te 
bieden in de twee volgende gevallen, behalve op uitdrukkelijk verzoek 
van de werknemer:

1 Wanneer de werknemer werkt in een arbeidsstelsel met een 
gemiddelde arbeidsduur die minder bedraagt dan een halftijdse 
tewerkstelling;

2 Wanneer de werknemer, indien hij of zij volledig uitkerings- 
gerechtigde werkloze zou worden na het einde van de opzeggings-
termijn of de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding,  
niet beschikbaar zou moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt. 

3. Versoepeling sinds 31 december 2018
De werkgever is niet verplicht om outplacementbegeleiding aan te 
bieden aan de werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de 
algemene arbeidsmarkt (categorie 2 hierboven), zelfs wanneer ze er 
uitdrukkelijk om verzoeken. Als werkgever moet u wel outplacement 
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aanbieden aan werknemers met een tewerkstelling van minder dan 
halftijds die erom verzoeken (categorie 1 hierboven).

B. Vlaanderen: Sanctie bij outplacement
Sinds 1 januari 2019 beschikt Vlaanderen over zijn eigen sanctieregels 
voor het geval de werkgever zijn verplichtingen in het kader van de 
bijzondere regeling van outplacement die van toepassing is bij ontslag 
van een werknemer vanaf 45 jaar niet nakomt. Het Waalse Gewest  
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest passen hun eigen sancties toe 
sinds 1 januari 2016.

Deze nieuwe reglementering kadert in de 6e staatshervorming waarin 
de gewesten de bevoegdheid kregen om regels over deze materie 
vast te leggen. Ze is van toepassing op voorwaarde dat de ontslagen 
werknemer, tegenover wie de werkgever zijn verplichtingen inzake out-
placement niet heeft nageleefd, is tewerkgesteld in een in het Vlaamse 
Gewest gevestigde vestigingseenheid.

De werknemer die ontslagen werd met een opzeggingstermijn (of een 
overeenstemmende vergoeding) van minstens 30 weken heeft recht 
op outplacementbegeleiding in het kader van de algemene regeling. 
Vooralsnog zijn er geen sancties voorzien indien de werkgever zijn 
verplichtingen om outplacement aan te beiden in het kader van deze 
algemene regeling aan te bieden, niet naleeft.

1. Het outplacementaanbod
De werkgever die een werknemer ontslaat die op het ogenblik van 
ontslag ten minste 45 jaar is, moet hem outplacementbegeleiding  
aanbieden (over de drie voorwaarden, zie hierboven). De werkgever 
moet dit outplacementaanbod schriftelijk doen en dit binnen 15 dagen 

na de effectieve beëindiging van de overeenkomst. 

2. De werknemer stuurt een ingebrekestelling 
Indien de werkgever binnen 15 dagen geen outplacement aanbiedt, 
moet de werknemer hem binnen een maand (of 9 maanden in geval 
van opzegging zonder opzeggingstermijn) na het verstrijken van deze 
termijn een schriftelijke ingebrekestelling sturen.

3. De werknemer informeert de VDAB
Indien de werkgever niet reageert op deze ingebrekestelling,  
moet de werknemer, tewerkgesteld in een in het Vlaamse Gewest 
gevestigde vestigingseenheid, de VDAB op de hoogte brengen  
van zijn wens om outplacementbegeleiding te genieten op kosten 
van de Vlaamse overheid.

De werknemer moet zijn verzoek binnen de 12 maanden na  
de ingebrekestelling van de werkgever naar de VDAB sturen.

Om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor out-
placement, moet hij bovendien de volgende documenten bij zijn 
aanvraag voegen:

■■ Een kopie van de ontslagbrief die hij ontvangen heeft; 
■■ Het bewijs dat hij zijn werkgever binnen de geldige termijn in 

gebreke heeft gesteld. 

4. Wat doet de VDAB?
De VDAB controleert of de werknemer aan de voorwaarden voldoet  
om outplacement te genieten. 
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Vervolgens contacteert de VDAB de werkgever. De werkgever moet 
motiveren waarom de werknemer niet in aanmerking zou komen  
voor outplacement. De werkgever heeft een maand de tijd om te  
antwoorden op de aanvraag van de VDAB.

Is de VDAB niet overtuigd van die motivering, of antwoordt de werk-
gever niet, kan de werkgever worden gesanctioneerd. De VDAB kan  
dan zelf outplacement aanbieden aan de werknemer. 
 
5. Sancties voor de werkgever

De werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet heeft 
nageleefd, is verplicht een bijdrage te betalen aan het Vlaamse Gewest. 
Het bedrag van deze bijdrage is vastgelegd op € 1.800 (€ 1.500 + € 300 
om de administratieve en financiële kosten te dekken).

Vergoeding landingsbanen:  
versoepeling van de RSZ-vrijstelling

Sinds 1 januari 2019 bent u geen socialezekerheidsbijdragen ver-
schuldigd op de premie die u toekent aan werknemers van minstens  
58 jaar ter verlichting van hun werklast. Bij een zachte landingsbaan is  
er geen uitkering door de overheid, enkel door de werkgever.

1. Een verlichting van de werklast
De verlichting van de werklast moet gebeuren in het kader van:

■■ Een maatregel voor de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid 
naar dagarbeid;

■■ Een maatregel ter verlichting van de werklast;  

■■ De overgang van een voltijdse naar een minimum 4/5 tewerkstelling 
indien de werknemer minstens 60 jaar is. 

2. Weinig succes in 2019
De vergoeding voor landingsbanen is geen succes. De vergoeding 
moet namelijk worden vastgesteld door een sector-cao, een onder-
nemings-cao of door een wijziging van het arbeidsreglement. Enkel 
binnen de metaalsector werden cao’s afgesloten (paritaire comités  
nr. 111 en 209). De nieuwe RSZ-vrijstelling geldt nochtans voor alle eco-
nomische sectoren. 

3. Versoepeling van de voorwaarden
De voorwaarde dat de vergoeding moet vastgesteld worden bij cao of 
het arbeidsreglement wordt versoepelt. Nu kunt u ook een vergoeding 
landingsbanen toekennen door een schriftelijke overeenkomst af te 
sluiten met de individuele werknemers. 

We zetten alle voorwaarden nog even op een rijtje:

■■ De vergoeding wordt vastgesteld door een sector-cao, of een 
ondernemings-cao, een wijziging van het arbeidsreglement of in 
een individuele schriftelijke overeenkomst.

■■ De werknemer behoudt een effectieve tewerkstelling van minstens 
4/5e na de werklastverlichting.

■■ Deze cao, het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst 
kadert in het werkgelegenheidsplan (tenminste als die werkgever 
valt onder het toepassingsgebied van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 104).

■■ De cao, het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst 
vermeldt uitdrukkelijk voor welke maatregel de vergoeding wordt 
toegekend.
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■■ De werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt  
de premie.

■■ De werknemer is minstens 60 jaar oud indien de maatregel uit-
sluitend betrekking heeft op een overgang van een voltijdse naar 
een 4/5e tewerkstelling.

■■ Het bedrag van de vergoeding is niet groter dan het loonverlies  
van de werknemer.

■■ Deze vergoeding wordt geïndexeerd volgens het indexerings-
mechanisme dat binnen de onderneming van toepassing is.  
 

Aan de slag
■■ Herbekijk de eindeloopbaanplanning binnen uw 

onderneming. 
■■ Een zestigplusser kan in dit systeem 4/5e gaan werken. 

Vanaf 58 jaar kunt u het al gebruiken voor ploegen- of 
nachtarbeid of onderbroken diensten, of om over te 
stappen naar lichter werk. 

■■ De landingsbaan is geen recht van de werknemer. U moet 
akkoord gaan en de afspraken vastleggen in een bijlage bij 
de arbeidsovereenkomst.
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Goede voornemens

■■ Ontwikkel uw bonusplan voor 2019. Zoekt u inspiratie? Bekijk dan 
even ons webinar “Motiveren en belonen van werknemers”.

■■ De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in 2020.  
U start nu al best met de planning en voorbereidingen. U moet  
sociale verkiezingen organiseren indien uw onderneming minstens  
50 werknemers (comité voor preventie en bescherming) / 100 werk- 
nemers (ondernemingsraad) telt.

■■ U kunt het scholingsbeding vaker toepassen dan vroeger. De loon- 
grens (€ 34.819 in 2019) geldt sinds 10 november 2018 niet 
meer voor knelpuntberoepen. Die lijst wordt opgesteld door de 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREm, Actiris). 
Het gaat bijvoorbeeld om gespecialiseerde technici. De lijsten met 
knelpuntberoepen vindt u hier terug.

■■ Pas de vertrouwelijkheidsclausule aan in uw (model van) 
arbeidsovereenkomst. U kunt onmiddellijk aan de slag met  
onze modeldocumenten beschikbaar via LegalSmart.

■■ Bij de start van het kalenderjaar, start een nieuw quotum van 
vrijwillige overuren (100 uren per kalenderjaar, in sommige sectoren 
360 uren). U moet voor die uren geen inhaalrust toekennen, maar 
wel overloon. Het volstaat dat u en de werknemer een bijlage aan de 
arbeidsovereenkomst sluiten. Die blijft zes maanden geldig en kan 
steeds opnieuw worden hernieuwd.

■■ Overweeg om regelmatig en occasioneel tele(thuis)werk 
een plaats te geven binnen uw onderneming. U biedt meer 
flexibiliteit aan uw werknemers en creëert de mogelijkheid om 
een efficiënt verloningspakket et samen te stellen. U kunt een 
thuiswerkvergoeding toekennen. 
 

■■ Overweeg om een fietsvergoeding toe te kennen. Een fiets-
vergoeding is in de regel niet verplicht (tenzij de sociale partners 
andere afspraken maken binnen uw sector). Waarom een 
fietsvergoeding? De fietsvergoeding – maximum € 0,23 (2019)  
per afgelegde kilometer – is een volledig vrijgesteld voordeel.  
Er zijn geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing  
op verschuldigd. De fietsvergoeding is trouwens combineerbaar  
met een bedrijfsfiets.

■■ Welk beleid voert u in verband met onkostenvergoedingen? Bent 
u coherent en kent u hetzelfde bedrag toe aan alle werknemers 
van dezelfde categorie? Denk aan een vergoeding voor thuiswerk, 
carwash- en parkeerkosten. Overdrijf niet met een algemene 
vergoeding voor representatiekosten.

■■ Het risico op schijnzelfstandigheid blijft actueel. Herbekijk uw 
samenwerkingsovereenkomsten met freelancers. Slaagt u erin om 
een coherent beleid te voeren? 

Peggy Criel 
Cathérine Legardien 
Yves Stox
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1 Juridisch moet het gaan om onderling verbonden vennootschappen, hetgeen met name afhankelijk is van de onderlinge controlebevoegdheid of het bestaan 
van een consortium.

2 Hof van Justitie, 11 juli 2018, C-356/15, Europese Commissie t. België.
3 De wet werd aangenomen door de Kamer op 22 november 2018, maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
4 Hof van Justitie, 6 februari 2018, C-359/16, Altun.
5 De wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (…) is op 27 december 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad.  

De maatregel treedt in werking 3 maanden na publicatie. Dat is dus op 27 maart 2019.
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De beschikbare marge voor de loonontwikkeling.
Wat is de impact op het loon?

Om de twee jaar brengt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)1 
een verslag uit over de beschikbare marge voor de loonkostenontwik-
keling. Voor de periode 2019-2020 werd de beschikbare marge initieel 
vastgelegd op 0,8 %. Na een herberekening klokte de CRB af op 1,1%.  
Ter vergelijking, ook voor 2017-2018 bedroeg de marge 1,1%.

Om dit percentage te bekomen baseert de CRB zich enerzijds op  
de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de loonkosten in de  
buurlanden en de automatische loonindexering in België. Ze houdt 
anderzijds ook rekening met de mogelijke loonkloof tussen België  
en 3 referentielanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk).

Het verslag van de CRB is helemaal geen eindpunt, maar de start  
van de loonvorming voor 2019-2020. Het kader daarvoor wordt  
bepaald in het interprofessioneel akkoord. De Nationale Arbeidsraad 
(NAR) verankert op zijn beurt het maximumpercentage in een cao  
(die vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard). Per paritair 

comité gaan de sociale partners vervolgens aan de slag om de con-
crete implementatie vast te leggen in sector-cao’s.

Interprofessioneel akkoord

Met deze marge van 1,1% gaat de Groep van 10 vervolgens aan de slag 
om de loonnorm definitief vast te leggen in het tweejaarlijks interprofes-
sioneel akkoord (IPA). De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkost mag 
stijgen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 

Belangrijk om te weten is dat de marge vastgelegd door de CRB een 
maximale marge voor de loonkostenontwikkeling is. De sociale partners 
kunnen naar aanleiding van hun onderhandelingen dus niet beslissen 
om een hoger percentage toe te passen. Zij kunnen enkel de 1,1% 
bevestigen of eventueel een lager percentage toekennen (al is dat 
laatste onwaarschijnlijk).

Actualiteit
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Opmerking

Baremaverhogingen op basis van anciënniteit, normale bevor-
deringen of individuele categorieveranderingen waarop uw 
werknemers recht hebben en de gegarandeerde indexverho-
gingen kunnen bovenop de loonnorm. 

Ook andere voordelen (bijvoorbeeld de toekenning van een 
innovatiepremie) kunnen bovenop de loonnorm worden toe-
gekend. Meer informatie hierover leest u in het Memento van de 
werkgever van december 2016 (De grenzen van de loonnorm 
verlegd?). Zoekt u concrete begeleiding en advies? Contacteer 
Partena Professional via legalpartners@partena.be. 

 
 
 
Het IPA bevat meer dan alleen de loonnorm. Daarnaast kunnen de 
sociale partners ook andere engagementen afspreken. Zo bevatte  
het IPA 2017-2018 ook afspraken over:

■■ SWT en landingsbanen;
■■ Innovatiepremie en derde betalersovereenkomst openbaar vervoer;
■■ Maatregelen met betrekking tot het einde van de arbeidsovereen-

komst (outplacement en medisch brugpensioen);
■■ Maatregelen met betrekking tot risicogroepen;
■■ Verdeling van de enveloppe voor de welvaartsaanpassing;
■■ Aanpak van bepaalde maatschappelijke uitdagingen: burn-out,  

administratieve vereenvoudiging, toekomstgerichte arbeids-
organisatie, digitalisering en deeleconomie, mobiliteits- 
budget, herstructurering, jongerentewerkstelling, bevorderen  

van aanwerving en tewerkstelling, maatregelen in het kader  
van het dossier arbeiders-bedienden, hervorming van het  
paritair landschap.

Sectoronderhandelingen

De bepalingen van het IPA vormen het kader voor de onderhan- 
delingen van de sectorale akkoorden. Om de 2 jaar sluiten de sociale 
partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) van elk 
paritair comité immers hun sectorakkoord af. Deze onderhandelingen  
starten wanneer het IPA is afgesloten. Het zijn de sectoren die  
vervolgens zullen onderhandelen en in hun sectorakkoorden de  
loonnorm verder kunnen invullen. Van zodra de sector hun sector- 
akkoorden afsluiten, zullen wij uiteraard niet nalaten u hierover te  
informeren via onze sectorale informatie. 

Op ondernemingsvlak

Ga nog niet zelf aan de slag gaat met deze 1,1%, wacht u dus best  
de resultaten van de onderhandelingen in uw sector af. 
Nu al loonsverhogingen of andere voordelen toekennen zou immers  
tot gevolg kunnen hebben dat u ook de voordelen van de sector,  
zult moeten toekennen. Die komen dan bovenop de door u gekozen 
voordelen. Bovendien riskeert u ook nog een sanctie indien u in dit 
geval de loonnorm overschrijdt. 

Geen interprofessioneel akkoord?

De vakbonden konden zich initieel niet vinden in de voorgestelde 0,8 %  
en stapten uit het loonoverleg. Zij eisen een herziening van  
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de loonnormwet. Om hun woorden kracht bij te zetten kondigden zij op 
13 februari een nationale staking aan. 

Regering aan zet?

Wat als de Groep van 10 niet tot een akkoord komt? Wanneer de sociale 
partners niet tot een akkoord komen binnen de twee maanden vanaf  
de datum van het verslag van de CRB neemt de regering over. 

De regering zal de sociale partners voor overleg bijeenroepen en doet 
een bemiddelingsvoorstel. Wanneer de sociale partners nog steeds 
geen akkoord bereiken, kan de federale regering de loonnorm vast-
leggen. Dit was ook al in 2016 het geval.

Leen Lafourt

1 Zowel werknemers- als werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De Raad brengt adviezen uit over 
de conjunctuur of over andere socio-economische onderwerpen, met name de bevordering van de werkgelegenheid.
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Kan de regering wel de loonnorm vastleggen?

 
Als de sociale partners niet tot een vergelijk komen over de loonnorm, 
dan is de regering aan zet. Maar kan de regering-Michel II wel de 
loonnorm vastleggen? Is de regering niet in “lopende zaken”? 

We vroegen wat meer uitleg aan professor Stefan Sottiaux, hoofd-
docent publiek recht KULeuven. “De Belgische federale regering is 
ontslagnemend sinds 21 december 2018. Dat betekent dat de bevoegd-
heden van de regering-Michel II beperkt zijn tot de lopende zaken.” 

De regering staat in voor de uitvoering van de wetgeving. De regering 
die zelf de loonnorm vastlegt in een KB, is daar een voorbeeld van. 
Professor Sottiaux vertelt dat die bevoegdheid beperkt is zodra de 
Koning het ontslag van de regering heeft aanvaard. “De bevoegd-
heden van de regering worden dan ingeperkt omdat het Parlement niet 
ten volle kan controleren. De ultieme sanctie van het Parlement is de 
regering tot ontslag dwingen. Die stok achter de deur is er niet meer.”

Dat betekent niet dat de regering helemaal geen beslissingen meer kan 
nemen. “Door de lopende zaken worden twee principes verzoend:  
de politieke controle en de continuïteit van het bestuur.” Maar wat kan 
dan wel? Professor Sottiaux verduidelijkt dat in drie situaties de regering 
wèl bestuurshandelingen kan nemen, zoals de benoeming van een 
ambtenaar, of een kb kan uitvaardigen: 1° dringende zaken, 2° zaken  
van alledaags bestuur, 3° andere zaken die de afwikkeling vormen  
van eerdere beslissingen genomen vóór het ontslag van de regering. 
 
 

 
 
 
Welke categorie is dan van toepassing op het kb dat de loonnorm zou 
vaststellen? Volgens professor Sottiaux lijkt het geen zaak van alledaags 
bestuur. Het is ook geen afwikkeling van een eerdere beleidskeuze.  
Dan rest er alleen de eerste categorie: zaken die niet kunnen wachten. 
Maar opgepast. “Dat betekent dat het kb écht wel dringend is. Zou het 
kb er niet komen, dan zou het land of bepaalde personen ernstig worden 
geschaad. Dat zijn natuurlijk wel vage criteria.” Professor Sottiaux moet wel 
toegeven dat hoe langer een situatie aansleept, hoe dringender ze wordt. 

Nochtans doet deze situatie zich niet voor het eerst voor. De regering- 
Leterme II werd ontslagnemend op 26 april 2010. Het zou nog duren  
tot 6 december 2011 voordat een nieuwe regering werd gevormd:  
dat werd Di Rupo I. Niettemin werd bij een kb van 28 maart 2011  
de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren  
2011 en 2012 vastgelegd op 0,3 %. 

Toch waarschuwt professor Sottiaux: “Ook al nam een andere regering in 
lopende zaken al eerder deze beslissing, dat biedt geen rechtszekerheid 
voor de toekomst. Het kb kan worden aangevochten voor de Raad van 
State of een rechter kan het buiten toepassing laten als hij oordeelt dat 
het niet gaat om één van de drie categorieën.” Of hij nog een tip heeft 
voor een regering in lopende zaken die zelf de loonnorm wil bepalen? 
“Als de regering op safe wilt spelen, vraagt ze best op voorhand de steun 
aan het Parlement. Dat kan relatief eenvoudig met een resolutie.”

Yves Stox
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