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Dossier

Starterslonen: jongeren 
aanwerven wordt goedkoper

Vanaf 1 maart 2019 zou jongeren aanwerven goedkoper 

moeten worden. Dat moest toch al kunnen sinds 1 juli 2018? 

Het is nog een onderdeel van het Zomerakkoord uit 2017 

dat werd hernomen door de Jobsdeal uit 2018. Wat was de 

bedoeling ook al weer? De Belgische jeugdwerkloosheid blijft 

hoog en daar wil de regering wat aan doen met deze nieuwe 

maatregel. Ook de OESO geeft aan dat het relatief hoge 

loon van jongeren een rem kan zijn op de aanwerving van 

laaggeschoolde jongeren.1 

 

 

De realisatie van de starterslonen verliep wat rommelig. De ‘wet van  
26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei  
en de sociale cohesie’ voerde een eerste versie in. De werkgever kon 
het brutoloon verminderen en de werknemer kreeg ter compensatie 
een forfaitaire nettopremie. De regering moest wel nog de rekenregels 
voor de premie bepalen in een koninklijk besluit. Dat koninklijk besluit  
is er dus nooit gekomen… In theorie kon een werkgever een verlaagd 
loon toepassen, maar de werknemer werd niet gecompenseerd.  
Heel de maatregel bleef uiteindelijk dode letter.

Het Parlement keurde recent een aanpassing goed in de ‘wet betreffen- 
de de sociale bepalingen van de jobsdeal’. De tekst is nog niet gepubli- 
ceerd in het Belgisch Staatsblad, maar voorziet – theoretisch – een in- 
werkingtreding vanaf 1 maart 2019. 
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In een notendop komen de starterlonen hier op neer:

■■ U kan als werkgever het brutoloon verminderen met 6% bij een leef-
tijd van 20 jaar, met 12% bij een leeftijd van 19 jaar en met 18% bij  
een leeftijd van 18 jaar. 

■■ Als compensatie betaalt u de jongere een “compenserende toeslag”. 
Het bedrag van die toeslag dekt exact het nettoverlies van de werk-
nemer als gevolg van het verlaagde brutoloon. 

■■ Als werkgever ontvangt u dan weer een vrijstelling van doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing voor het bedrag van de toeslag. 

De starterslonen zijn niet zo eenvoudig te implementeren als op  
het eerste zicht lijkt. Hier maken we u alvast wegwijs in de principes  
en voorwaarden. Een voorbeeld verduidelijkt de rekenregels.

Situering: de startbaanovereenkomst

Herinnert u zich nog het Rosetta-plan? Het Rosetta-plan of startbanen- 
plan beoogt jongeren een baan of een opleiding te bezorgen.  
Welnu, de verlaagde starterslonen kaderen in het startbanenplan.  
Het startbanenplan ving aan op 1 april 2000.2 Het startbanenplan  
verplicht werkgevers vanaf 50 werknemers om een bepaald percen- 
tage werknemers jonger dan 26 jaar aan te werven via een startbaan- 
overeenkomst.3 Werkgevers kunnen worden vrijgesteld van deze aan- 
wervingsverplichting.4

De startbaanovereenkomst is niet echt een aparte overeenkomst. Er zijn 
drie types startbaanovereenkomst: 

1 de gewone arbeidsovereenkomst (minimum halftijds);
2 de deeltijdse arbeidsovereenkomst in combinatie met een opleiding; en 
3 de overeenkomst voor een alternerende opleiding. 

Elke tewerkstelling in het kader van één van deze drie types is auto- 
matisch een startbaanovereenkomst. 

De nieuwe maatregel geldt niet voor elk van deze drie categorieën.  
Het verlaagde startersloon kunt u enkel toepassen bij het eerste type 
startbaanovereenkomst: de gewone arbeidsovereenkomst.  
(Over de andere voorwaarden leest u hieronder meer.)

Wordt de werknemer 26 jaar, dan eindigt de startbaanovereenkomst op 
de laatste dag van het kwartaal van de 26e verjaardag.5 Dat betekent niet 
dat er automatisch een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereen-
komst. Die blijft gelden zoals door de partijen werd overeengekomen.

Wat is er dan zo specifiek aan de startbaanovereenkomst in vergelijking 
met een gewone arbeidsovereenkomst? Naast het verlaagde starters- 
loon, springen twee andere elementen in het oog:

1 De werkgever kan het brutomaandloon verminderen met maximum 
10% tijdens de eerste 12 maanden om zo de opleiding van de werk-
nemer te financieren;6 

2 De werknemer kan de startbaanovereenkomst tijdens de eerste 
12 maanden beëindigen met een verkorte opzeggingstermijn van 
zeven kalenderdagen.7
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Een lager loon als compensatie 
voor de opleiding: maximum 10%

De startbaanovereenkomst (in de vorm van een gewone 
arbeidsovereenkomst) kan bepalen dat gedurende hoogstens 
de eerste 12 maanden, de werkgever een deel van het bruto- 
loon besteedt aan opleiding van de werknemer. De jongere 
werknemer heeft recht op een verlaagd brutoloon. Die vermin-
dering van het brutoloon mag niet meer zijn dan 10%, zonder 
dat het loon op jaarbasis lager mag zijn dan het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen. 

Voor de berekening van de RSZ-bijdragen wordt rekening ge- 
houden met het met 10% verminderde loon. Voor de berekening 
van de socialezekerheidsprestaties wordt echter rekening 
gehouden met het loon aan 100%.8 

De wettekst verbiedt niet dat het verlaagd startersloon wordt ge- 
combineerd met deze reeds bestaande verlaging met maximum 
10%. Of de combinatie van het verlaagde startersloon met deze 
10%-vermindering door de administratie wordt aanvaard, is voor- 
lopig niet duidelijk. Het lijkt alsof men bij de totstandkoming van 
de teksten deze combinatie niet heeft overwogen. 

 
Inwerkingtreding 

Het verlaagde startersloon treedt (retroactief) in werking op 1 maart 2019  
en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf dan 
worden gesloten.

Voor wie mag u het verlaagde  
startersloon toepassen?

A. Een rist voorwaarden
U mag het verlaagde startersloon enkel toepassen indien de volgende 
voorwaarden cumulatief zijn vervuld:9 10

1 U ressorteert niet onder een paritair comité waar de minimum-
lonen voor 18-, 19- en 20-jarigen lager zijn dan de minimumlonen 
voor 21-jarigen, behalve indien die lagere minimumlonen beperkt 
zijn tot jongeren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst 
voor studenten. Dat zijn met name het aanvullend paritair comité 
voor bedienden (PC 200), het paritair comité voor de toeristische 
attracties (PC 333) en het paritair comité voor de orthopedische 
technologieën (PC 340). De hoogte van het degressief sectoraal 
loonbarema speelt geen rol; de uitsluiting is algemeen.

2 U werft de jongere werknemer aan met een startbaanovereen-
komst type 1: een gewone schriftelijke arbeidsovereenkomst zonder 
opleidingsluik.

3 U stelt de jongere werknemer minstens halftijds tewerk.
4 De werknemer is 18, 19 of 20 jaar.
5 De werknemer moet onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving 

ingeschreven zijn als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke 
instelling (VDAB, FOREM, Actiris of ADG).

6 Het theoretische loon van de werknemer zonder de vermindering  
is gelijk aan het minimumloon dat toepasselijk is in de sector (sec-
toraal minimum loon of gewaarborgd gemiddeld minimum maand- 
inkomen). U mag geen hoger loon toekennen.11 
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7 U heeft bij de aangifte van de indiensttreding (DIMONA) een beves-
tiging ontvangen dat de werknemer kan beschouwd worden als  
een werknemer zonder werkervaring (daarover hieronder meer).

8 De arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkgever het normaal  
toepasselijk minimumloon vermindert in toepassing van de regeling 
van de starterslonen en dat hij elke maand waarin de vermindering 
wordt toegepast, de compenserende toeslag zal betalen.

B. Geen toepassing bij studenten 
U wilt een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten?  
In dat geval mag u het verlaagde startersloon niet toepassen.12

C. De werknemer heeft (bijna) geen werkervaring
Het gebrek aan werkervaring wordt u bevestigd bij de aangifte van 
tewerkstelling (DIMONA). U beschikt niet over een ander middel om  
na te gaan of deze voorwaarde is vervuld. 

Wanneer u aangifte doet van de tewerkstelling bij de RSZ, zult u een 
bericht ontvangen in verband met de werkervaring. Voldoet de werk-
nemer niet, dan wordt u daarover geïnformeerd. Op die manier weet  
u dat u het loon van de jongere werknemer niet mag verminderen.

Dat de werknemer geen werkervaring mag hebben is eigenlijk te kort 
door de bocht. Het verlaagde startersloon kunt u niet alleen toepassen 
voor schoolverlaters. De werknemer mag in het verleden al een job 
hebben uitgeoefend. De wetgeving heeft een nieuwe definitie ont-
wikkeld. Die is zo complex dat u niet anders kunt dan vertrouwen op  
de bevestiging van de overheid.13

Voorbeeld

Stel, u werft een nieuwe werknemer aan vanaf 16 juli 2019 (kwartaal 
2019/3 = kwartaal T) en wil het verlaagde startersloon toepassen. 
Dat kan niet indien de werknemer van 1 januari 2018 (kwartaal 
2018/1 = kwartaal T-6) tot 31 december 2018 (kwartaal 2018/4 = 
kwartaal T-3) gedurende ten minste twee kwartalen minstens 4/5e 
was tewerkgesteld door één of door meerdere werkgevers.  

Of de werknemer heeft gewerkt tussen 1 januari 2019 (kwartaal T-2) 
en 15 juli 2019 (kwartaal T) telt niet mee.  

Bovendien tellen bepaalde types van tewerkstelling evenmin mee:  
leerling alternerend leren, individuele beroepsopleiding, studenten- 
overeenkomst,14 tewerkstelling in het jaar van de 18e verjaardag, 
gelegenheidswerknemer in land- en tuinbouw of horeca, flexi-job.

D. De voorwaarden zijn niet vervuld. Wat nu? 
Wat gebeurt er als u een arbeidsovereenkomst sluit met een verlaagd  
startersloon, maar niet alle voorwaarden zijn vervuld? Het merendeel 
van de criteria kunt u als werkgever beheren en controleren. Het is  
bijvoorbeeld relatief eenvoudig om het sectorale minimumloon te  
respecteren en geen hoger loon toe te kennen aan de werknemer. 

Het is daarentegen heel wat moeilijker om zeker te zijn dat de werk-
nemer geen werkervaring heeft. Als bij de aangifte van de indienst-
treding blijkt dat de vwerknemer toch niet beschouwd kan worden 
als werknemer zonder ervaring, dan bent u het niet-verminderde loon 
verschuldigd. Bovendien worden de verschuldigde socialezekerheids- 
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bijdragen voor deze tewerkstelling berekend op dit niet-verminderde loon 
en moet u bedrijfsvoorheffing inhouden op het niet-verminderde loon.15

Dat kan een fikse streep door de rekening zijn. U rekent op de toepas- 
sing van het verlaagde startersloon om zo de loonkost optimaal te be- 
heersen… Moet u dan het afsluiten van de arbeidsovereenkomst uitstellen 
tot u groen licht heeft gekregen dat de werknemer geen werkervaring 
heeft? Uitstel biedt vaak geen soelaas. Het opnemen van een voorwaarde 
in de arbeidsovereenkomst kan dan een oplossing bieden,16 zonder  
een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding te moeten toekennen. 

De werkgever mag het loon verminderen

Als alle voorwaarden zijn voldaan mag u voor de jonge werknemers 
zonder werkervaring het brutoloon verminderen, maar u bent daartoe 
niet verplicht.

A. Percentage: 18% - 12% - 6% 
Het percentage van de vermindering is degressief en afhankelijk van  
de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van de maand.17 

Percentage van  
de vermindering

Periode: leeftijd van  
de jongere bedraagt op 
 het einde van de maand

6 % 20 jaar 

12 % 19 jaar 

18 % 18 jaar 

B. De GGMMI-garantie: Ondergrens op basis  
van de anciënniteit en leeftijd de werknemer
Een dubbele ondergrens beperkt de degressieve vermindering voor  
de jongere werknemer die 6 of 12 maanden anciënniteit heeft op- 
gebouwd binnen uw onderneming.

■■ Het voltijds loon van de werknemer van 19 of 20 jaar, met ten minste 
6 maanden anciënniteit binnen de onderneming, mag niet lager zijn 
dan een gewaarborgd gemiddeld maandinkomen van € 1.636,10 per 
maand.

■■ Het voltijds loon van de werknemer van 20 jaar, met ten minste  
12 maanden anciënniteit binnen de onderneming, mag niet lager zijn 
dan een gewaarborgd gemiddeld maandinkomen van € 1.654,90 
per maand.

Compensatie voor de werknemer: een voorbeeld

Iedere maand waarin u als werkgever het loon vermindert, moet u aan 
de jonge werknemer een compenserende toeslag betalen. Als com-
pensatie ontvangt u dan weer een vrijstelling van doorstorting van  
de bedrijfsvoorheffing. Op de compenserende toeslag zijn geen RSZ-
bijdragen verschuldigd. U moet evenmin bedrijfsvoorheffing inhouden 
want de compenserende toeslag is niet belastbaar voor de werknemer. 

We plaatsen ons in mei 2019. Een arbeider van 19 jaar is alleenstaand  
en werkt voltijds, 38 uur per week. Zijn uurloon bedraagt € 19 bruto, in 
overeenstemming met het sectoraal baremaloon. Hij heeft die maand 
168 uur gewerkt, waarvan 10 overuren (met een overloontoeslag van 
50%), rekening houdend met twee feestdagen. Hij werkt ook in ploegen 
en ontvangt een ploegenpremie van 10% voor 38 uren. 

MEMENTO VAN DE WERKGEVER7

DOS SIER   I   STARTE RS LONE N: JONG E RE N A ANWE RVEN WORDT GOEDKOPER INHOUD



In onze berekening passen we de sociale en fiscale werkbonussen  
niet toe; wel houden we rekening met de vermindering van de bedrijfs-
voorheffing als alleenstaande. 

Stap 1 – Hoeveel bedraagt het brutoloon zonder de vermindering
Eerst moeten we de startpositie bepalen. Welk loon mag worden ver-
minderd? 

Stap 1 – Hoeveel bedraagt het brutoloon  
zonder de vermindering?

168 gewerkte uren x € 11 € 1.848

2 feestdagen of 16 uur x 11 € 176

overwerktoeslag = 10 uur x € 11 x 50% € 55

Ploegenpremie = 38 uur x € 11,00 x 10% € 41,80

Totaal € 2.120,80

 
Stap 2 – Welke loonelementen tellen mee?
Niet elk loonelement telt mee. De startbanenwet introduceert een nieuw 
loonbegrip. Het gaat in de eerste plaats om het “loon voor werkelijke 
arbeid”.18 Een duidelijke definitie is er niet. De bedoeling is dat bijvoor-
beeld maaltijdcheques, ecocheques, de loonbonus cao 90 en de winst-
premie niet meetellen. Die worden dus berekend en betaald alsof er geen 
vermindering plaatsvindt. De loonelementen moeten bovendien recht-
streeks worden betaald door de werkgever. Voordelen die worden toe-
gekend door een sectorfonds tellen dus niet mee voor de vermindering.

In ons voorbeeld rekenen we de overwerktoeslag wel mee. Het is 
volgens ons loon dat de werknemer ontvangt voor werkelijke arbeid. 
Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel telt “verloning 
voor overuren” niet mee, maar dat is volgens ons niet in lijn met de 
wettekst zelf.

Naast het “loon voor werkelijke arbeid” tellen ook de volgende  
loonelementen mee: het gewaarborgd loon, het enkel en dubbel  
vakantiegeld, eindejaarspremies en vergoedingen bij beëindiging van 
de overeenkomst.

Andere loonelementen worden berekend en uitgedrukt op basis van 
het niet-verminderde brutoloon.

Stap 3 – Hoeveel bedraagt het verminderde brutoloon?
De werknemer is 19, dus we passen het tweede verminderings- 
percentage toe: 12%. Dat percentage passen we toe op elk van de vier 
componenten die in aanmerking komen voor de vermindering. 

Stap 3 – Hoeveel bedraagt het verminderde brutoloon?

€ 2.120,80 – (€ 2.120,80 x 12% ) € 1.866,30
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Stap 4 – Hoeveel bedraagt de compenserende toeslag
De compenserende toeslag dekt het nettoverlies van de werknemer als 
gevolg van het verlaagde brutoloon. Dat betekent dat twee bedragen 
met elkaar moeten worden vergeleken:

■■ Het nettoloon op basis van brutoloon met vermindering, en 
■■ Het nettoloon op basis van brutoloon zonder vermindering.

Zo bekomt men het basisbedrag van de compenserende toeslag.

Dat basisbedrag moet voor arbeiders worden verhoogd met een percen- 
tage berekend op het verminderde brutoloon (omdat het vakantiegeld  
wordt betaald via een vakantiefonds of de Rijksdienst voor Jaarlijkse  
vakantie). Het verlaagde startersloon wordt het eigenlijke brutoloon  
van de jongere werknemer, ook voor de berekening van vakantiegeld.

Het percentage van die “vakantietoeslag” hangt af van het toepasselijke 
verminderingspercentage: 

Percentage van de 
vermindering

Percentage 
“vakantietoeslag”

6 % 0,82% 

12 % 1,75%

18 % 2,82%

 
 
 

In ons voorbeeld, een 19-jarige arbeider, bedraagt het verminderings- 
percentage 12%. De “vakantietoeslag” bedraagt dus 1,75% van het ver-
minderde brutoloon. 
 

Stap 4 – Hoeveel bedraagt de compenserende toeslag?

Nettoloon op basis  
van brutoloon  
met vermindering

Bruto € 1.866,30

Werknemersbijdrage - € 263,44

Bedrijfsvoorheffing - € 138,86

Netto € 1.463.90

Nettoloon op basis  
van brutoloon  
zonder vermindering

Bruto € 2.120,80

Werknemersbijdrage - € 299,36

Bedrijfsvoorheffing - € 235,16

Netto € 1.586,28

Basisbedrag 
compenserende 
toeslag

€ 1.586,28– € 1.463.90 € 122,38

“Vakantietoeslag” € 1.866,30 x 1,75% € 32,66

Totaal compen- 
serende toeslag

€ 155,04
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Stap 5 – Hoeveel bedraagt het totale nettoloon  
dat de werkgever zal betalen?
De werkgever heeft het brutoloon verminderd met 12%. Dat resulteert  
in een verlaagd nettoloon voor de werknemer. Als compensatie betaalt 
u de jongere een “compenserende toeslag”. Het bedrag van die toeslag 
dekt het nettoverlies van de werknemer als gevolg van het verlaagde 
brutoloon. Hieronder zetten we de cijfers op een rijtje. 

Bruto Netto

Loon € 2.120,80 € 1.586,28

Vermindering € 254,50 /

Verminderde loon € 1.866,30 € 1.463,90

Basisbedrag 
compenserende toeslag

/ € 122,38

Vakantietoeslag / € 32,66

Totaal / € 1.618,94

 
Stap 6 – Controleer de GGMMI-garantie
De toepassing van de vermindering mag er niet toe lijden dat het vol-
tijdse loon van de werknemer van 19 jaar met minstens 6 maanden 
anciënniteit in de onderneming, lager zou zijn dan een gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen van € 1.636,10 per maand.

Het verminderde maandloon van € 1.866,30 is hoger dan € 1.636,10.  
Deze voorwaarde wordt dus nageleefd in ons rekenvoorbeeld.

Compensatie voor de werkgever:  
een nieuwe vrijstelling van doorstorting  
van bedrijfsvoorheffing

Iedere maand waarin u als werkgever het loon vermindert, moet u aan 
de jonge werknemer een compenserende toeslag betalen. Als compen- 
satie voor de compenserende toeslag ontvangt u dan weer een vrij-
stelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Om overcompensatie te vermijden, is de compenserende toeslag 
die door de werkgever wordt betaald, in de regel niet aftrekbaar als 
beroepskost in de mate dat hij in mindering is gebracht van de ver-
schuldigde bedrijfsvoorheffing.

De vrijstelling wordt toegepast op de bedrijfsvoorheffing verschuldigd 
na toepassing van alle andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfs-
voorheffing. De nieuwe vrijstelling wordt dus altijd als laatste toegepast.

Het bedrag van deze vrijstelling wordt aangerekend op de globale 
bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat het bedrag aan niet door te 
storten bedrijfsvoorheffing niet alleen in mindering kan worden 
gebracht van de werknemers met een compenserende toeslag.

Welke impact op de sociale bescherming  
van de werknemer?

Het verlaagde startersloon wordt het eigenlijke brutoloon van de jon- 
gere werknemer. De compenserende nettovergoeding wordt niet gelijk-
gesteld met loon voor de sociale zekerheid. Voor de berekening van  
de prestaties in het kader van de sociale zekerheid wordt enkel rekening 
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gehouden met het verlaagde startersloon, niet met de compenserende 
toeslag. De jongere werknemer zal dus bijvoorbeeld geen ouderdoms- 
pensioen opbouwen over de compenserende toeslag. 

Besluit

De starterslonen zijn best wel complex. Dat is op een bepaalde manier 
het gevolg van de Zesde Staatshervorming. De deelstaten werden 
bevoegd voor arbeidsmarktbeleid en hebben de doelgroepvermin-
dering “jonge werknemers” stopgezet. De federale regering was niet 
langer bevoegd om een nieuwe doelgroepvermindering in het leven te 
roepen. Een creatieve oplossing drong zich op…

Tegelijk wou de federale regering niet zomaar in het speelveld komen 
van de sociale partners. Zij waren namelijk overeengekomen om de ver-

laagde minimumlonen voor jonge werknemers van 18 tot minder dan 
21 jaar geleidelijk af te schaffen. Deze geleidelijke afschaffing startte op 
1 april 2013 en sinds 1 januari 2015 is er geen degressiviteitspercentage 
meer voor de jonge werknemers van 18, 19 en 20 jaar. 

Ondertussen zijn niet alle sectoren even enthousiast over de starters- 
lonen. In enkele sectoren hadden de sociale partners afgesproken 
om de starterslonen niet toe te passen. Dat is het geval in het paritair 
comité voor de textielverzorging (PC 110)19 en het paritair comité voor 
de vervaardiging van en de handel in zakken van jute of in vervangings-
materialen (PC 120.03).20 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
Met medewerking van Els Poelman en Peggy Criel
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1 OESO, Jongerenbanen België – Samenvatting en belangrijkste aanbevelingen, 2017, blz. 7, https://www.oecd.org/belgium/38037805.pdf.
2 Hoofdstuk VIII van de wet van 14 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (startbanenwet).
3 Art. 39 startbanenwet.
4 Dat is bijvoorbeeld zo voor de taxiondernemingen tot 31 december 2019 (ministerieel besluit van 12 juni 2017 tot vrijstelling van de verplichting om jonge 

werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur).
5 Art. 27ter startbanenwet.
6 Art. 33 startbanenwet.
7 Art. 35 startbanenwet.
8 Art. 5 koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 342, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid,  

42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
9 Art. 33bis startbanenwet.
10 Het verlaagde startersloon is enkel van toepassing op werkgevers die ressorteren onder de cao-wet.
11 Art. 33bis; §1, lid 2 startbanenwet.
12 Art. 33bis, §2 startbanenwet.
13 Art. 33bis, §3 startbanenwet.
14 Voor de 475 uren onderworpen aan de specifieke socialezekerheidsbijdrage voor studenten.
15 Art. 33bis, §6 startbanenwet.
16 De voorwaarde mag echter niet zuiver potestatief zijn want een zuiver potestatieve voorwaarde maakt de verbintenis nietig (art. 1174 BW).
17 Art. 33bis, §1 startbanenwet.
18 Art. 33bis, §1 startbanenwet. 
19 Art. 18, cao van 4 juli 2017 houdende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 (van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018).
20 Art. 5, algemene nationale cao van 12 december 2017 (deze cao heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn  

op 31 december 2018 met uitzondering van onder andere art. 5, dat voor onbepaalde tijd geldt).
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Maaltijdcheques voor iedereen! 
Ook voor uitzendkrachten

Arbh. Gent 8 oktober 2018, AR 2017/AG/73, www.juridat.be

Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbe- 

paalde duur hebben recht op maaltijdcheques. Mag een 

ondernemings-cao dan bepalen dat uitzendkrachten dat  

niet hebben?

Neen, dat mag niet. Tot die slotsom komt het Arbeidshof te Gent.  
Als alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur recht hebben op maaltijdcheques, dan ook de uitzendkrachten  
die in de onderneming werken.

Een werkgever kan niet zomaar een voordeel enkel toekennen aan  
de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd 
mogen niet minder gunstig behandeld worden dan werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Helemaal uitsluiten 
verbiedt de wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatie- 
beginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur moeten dus recht hebben op maaltijdcheques.

Maar wat dan met de uitzendkrachten? De wet van 5 juni 2002 is 
helemaal niet op hen van toepassing. Het Arbeidshof is best inventief. 
De uitzendarbeidswet bepaalt dat het loon van een uitzendkracht niet 
lager mag zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien 
hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de onder-
neming in dienst zou zijn. Het Arbeidshof moet dus op zoek naar  
een maatman... en vindt die bij de werknemer met een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd.

Het Arbeidshof vergelijkt uitzendkrachten dus met werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Aangezien die laatste 
recht moeten hebben op maaltijdcheques en uitzendkrachten met 
hun worden gelijkgesteld, hebben uitzendkrachten dus ook recht op 
maaltijdcheques.

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

Rechtspraak
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Zaak  
starten

Inkomen  
beschermen

Personeel  
beheren

HR-expertise 
inwinnen

Ondernemen met ondernemers www.partena-professional.be


