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I. Wijzigingen aan de procedure van invordering door de RSZ van sociale 
zekerheidsschulden in navolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 
april 2019 

 
Bron: Artikel 40 van de Wet van 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 – Wet van 26 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel 
akkoord 2019-2020 – Grondwettelijk Hof, 4 april 2019, nr.49/2019, B.S. 10 mei 2019, p. 45384. 
 
Algemeen 
 
Sedert 1 januari 2017 kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (“RSZ”) zekere en niet-betwiste sociale 
zekerheidsschulden invorderen via een dwangbevel, dwz. dat deze schulden kunnen worden geïnd via een 
gerechtsdeurwaarder zonder dat de RSZ verplicht is langs de rechtbank te passeren. Evenwel, van zodra de 
betrokken werkgever de sociale zekerheidsschulden betwist, kan het dwangbevel niet langer worden gebruikt 
voor de invordering en zal de RSZ via gerechtelijke invordering de openstaande schulden moeten recupereren. 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 4 april 2019 
 
Bij arrest van 4 april 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 40 van de Wet van 1 december 2016 tot wijziging 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 gedeeltelijk vernietigd, 
omdat voormeld artikel 40: 
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• geen verplichte minnelijke invorderingsprocedure opneemt met daarin de vereiste waarborgen en die 

het invorderen via dwangbevel voorafgaat; 
• geen verzet tegen het dwangbevel via een verzoekschrift op tegenspraak mogelijk maakt; en 
• voorziet dat het verzet dient te gebeuren binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van 

het dwangbevel. 
 
De wijzigingen aan de invorderingsprocedure in navolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 
4 april 2019 zijn van toepassing vanaf 17 juni 2019 
 
Artikel 40 Wet 1 december 2016 werd aangepast in navolging van de bevindingen van het Grondwettelijk Hof: 
 

• Er wordt een verplichte minnelijke procedure ingevoerd, waarbij de RSZ voortaan verplicht is om de 
schuldenaar een laatste ingebrekestelling te versturen (aangetekend of elektronisch), vooraleer een 
dwangbevel kan worden uitgevaardigd; 

• Bij de laatste ingebrekestelling moet een boekhoudkundige verantwoording van de ingevorderde 
bedragen worden gevoegd; 

• De laatste ingebrekestelling dient bovendien, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk het volgende te 
vermelden: 

i. de mogelijkheid voor de RSZ om de schulden bij dwangbevel in te vorderen indien de 
schuldenaar de schulden binnen de maand te rekenen vanaf de ingebrekestelling niet betwist 
of geen afbetalingsplan vraagt en krijgt; 

ii. de mogelijkheid voor de schuldenaar om de schuldvordering van de RSZ te betwisten en de 
daaraan verbonden regels; en 

iii. de mogelijkheid voor de schuldenaar om een afbetalingsplan aan de RSZ te vragen via een 
aangetekende brief. Van zodra de RSZ het afbetalingsplan toekent, en zolang het 
afbetalingsplan strikt wordt nageleefd door de schuldenaar, kan er geen dwangbevel (of 
gerechtelijke procedure ) worden uitgevaardigd. 

• Tot slot bepalen de nieuwe regels dat de schuldenaar verzet tegen het dwangbevel kan aantekenen bij 
de arbeidsrechtbank via (i) dagvaarding van de RSZ via deurwaardersexploot of (ii) verzoekschrift op 
tegenspraak, en dit binnen één maand (en dus niet langer binnen de vijftien dagen), te rekenen vanaf 
de betekening van het dwangbevel. 

 
II. Uitbreiding van de bevoegdheid van de RSZ in het kader van de controle op het ter 

beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 
 
Bron: Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering 
van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers - Advies nr. 2.126 van de NAR van 27 maart 2019. 
 
Algemeen 
 
De terbeschikkingstelling van werknemers, waarbij een werkgever zijn werknemers uitleent aan een derde die 
gebruik maakt van de diensten van deze werknemers en over hen (een deel van) het gezag uitoefent dat normaal 
door de werkgever zelf wordt uitgeoefend, is in België verboden, behalve in de door de wet voorziene 
uitzonderingen. 
 
Bevoegdheidsuitbreiding 
 
Het nieuwe Koninklijk Besluit beoogt de bevoegdheidsuitbreiding van de sociale inspecteurs van de RSZ met 
betrekking tot de controle op de verboden terbeschikkingstelling in het kader van grensoverschrijdende  
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tewerkstelling en, in voorkomend geval om een inbreuk op de wet vast te stellen met het oog op het toepassen 
van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in België. 
 
Door de bevoegdheidsuitbreiding zullen de inspectiediensten van de RSZ, die regelmatig worden geconfronteerd 
met situaties waarbij gedetacheerde werknemers op illegale wijze ter beschikking worden gesteld van Belgische 
gebruikers, gemachtigd worden om op te treden op het vlak van verboden terbeschikkingstelling. 
 
De NAR heeft, op vraag van de bevoegde Minister voor de bestrijding van de sociale fraude, een positief advies 
verleend over voormeld nieuw Koninklijk Besluit, waarbij de NAR benadrukt (i) akkoord te gaan met de 
nagestreefde doelstelling (nl. het vrijwaren van een eerlijke concurrentie door de strijd aan te gaan tegen sociale 
dumping en misbruiken op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstelling), maar wel (ii) dat een goede 
coördinatie en samenwerking tussen de inspectiediensten van de RSZ en deze van Toezicht op de Sociale Wetten 
zeer belangrijk is om veelvuldige en opeenvolgende controles door die verschillende diensten met betrekking 
tot dezelfde periodes, dezelfde documenten en dezelfde gebruikers te vermijden (de inspecteurs van Toezicht 
op de Sociale Wetten blijven nl. verantwoordelijk voor de controle op de toepassing van de correcte arbeids- en 
loonvoorwaarden). 
 
III. Naast ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof weldra 

ook mantelzorgverlof 
 
Bron: Wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers, B.S. 2 juli 2019. 
 
Algemeen 
 
Momenteel kunnen werknemers, onder bepaalde voorwaarden, hun prestaties verminderen/schorsen door het 
opnemen van de volgende thematische verloven: (i) ouderschapsverlof, (ii) verlof voor medische bijstand en (iii) 
palliatief verlof. 
 
Vanaf 1 oktober 2019 zullen werknemers eveneens mantelzorgverlof kunnen aanvragen, voor zover voldaan is 
aan de hieronder vermelde voorwaarden en de aanvraagprocedure wordt nageleefd. 
 
Voorwaarden 
 
De werknemer moet een erkende mantelzorger zijn, die een als zwaar zorgbehoevende erkende persoon 
bijstaat. Om de erkenning te verkrijgen dient de mantelzorger tegelijkertijd de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
 

• Doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verlenen aan de geholpen persoon; 
• Meerderjarig of ontvoogde minderjarige zijn; 
• Een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de 

geholpen persoon; 
• De bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele 

zorgverlener verstrekken; 
• Rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon. 

 
De erkenningsaanvraag dient bij het ziekenfonds worden ingediend, samen met een verklaring op erewoord en 
dient jaarlijks hernieuwd te worden. 
 
Ook de zorgbehoevende persoon moet erkend zijn. 
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 Opnamemogelijkheden 
 
Voltijdse werknemers: 
 

Opnamevorm Duur per zorgbehoevende 
persoon 

Maximumduur gedurende de 
loopbaan 

 
Volledige schorsing van de 
prestaties 
 

1 maand 6 maanden 

Vermindering prestaties tot ½ 
(regels deeltijdse arbeid moeten 
gerespecteerd worden) 

2 maanden 12 maanden 

Vermindering prestaties tot 1/5 
(regels deeltijdse arbeid moeten 
gerespecteerd worden) 

2 maanden 12 maanden 

 
Deeltijdse werknemers: deeltijdse werknemers kunnen hun prestaties enkel volledig schorsen. 
 
Aanvraagprocedure 
 
De werknemer die van het recht op mantelzorgverlof gebruik wenst te maken, moet de werkgever hiervan 
schriftelijk op de hoogte brengen minstens zeven dagen vóór de aanvang van het mantelzorgverlof en dit door 
ofwel (i) de overhandiging van een geschrift waarbij de werkgever een dubbel voor ontvangst ondertekent ofwel 
(ii) per aangetekend schrijven dat geacht wordt te zijn ontvangen de derde werkdag volgend op de afgifte van 
het aangetekend schrijven bij de post. 
 
De werknemer moet in dit schrijven de periode vermelden waarin hij het mantelzorgverlof wenst op te nemen. 
De werknemer dient ook het erkenningsbewijs van zijn hoedanigheid van mantelzorger en van de 
zorgbehoevende persoon bij te voegen. 
 
Bijkomende rechten van de mantelverzorger 
 

• De werknemer die het mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering betaald door de RVA. 
• De mantelverzorger geniet ontslagbescherming vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving aan 

de werkgever tot 3 maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof. De werkgever mag de 
werknemer aldus niet ontslaan, tenzij om dringende reden of een voldoende reden die geen verband 
houdt met het mantelzorgverlof. 

 
IV. Het Hof van Cassatie spreekt zich uit: zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd 

op voordelen die men als werknemer niet van de werkgever, maar wel van een derde 
ontvangt? 

 
Bron: Cass. 20 mei 2019, S.18.0063.F – www.juridat.be  
 
Algemeen 
 
Om uit te maken of er sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op bedragen/voordelen die een werknemer 
ontvangt, moeten die bedragen/voordelen loon zijn. 
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In het arbeidsrecht bestaan er twee verschillende definities van het begrip “loon”: 
 

• In de eerste plaats is loon, volgens de definitie van de arbeidsovereenkomst (Arbeidsover- 
eenkomstenwet), de tegenprestatie van arbeid; 

• Daarnaast voorziet de Loonbeschermingswet een uitgebreidere definitie, waarbij “loon” wordt 
beschouwd als geld of de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.  

 
Het is het loonbegrip uit de Loonbeschermingswet dat als basis wordt gebruikt om te bepalen of sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op bedragen/voordelen die aan een werknemer worden toegekend. 
 
Arrest van het Hof van Cassatie 
 
Het Hof van Cassatie heeft zich in het arrest van 20 mei jl. uitgesproken over de vraag of er sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op voordelen die werknemers, weliswaar als tegenprestaties voor hun 
arbeid ontvangen, maar niet rechtstreeks van hun werkgever doch wel van een derde. 
 
Reeds in een eerder arrest van 10 oktober 2016 (S.15.0118.N) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat er 
effectief sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn als de werknemer zich tot zijn/haar werkgever kan richten 
om het voordeel op te eisen, ook al blijkt uit de boekhouding dat een derde (en dus niet de werkgever) de 
financiële last van het voordeel draagt. 
 
In het meest recente arrest van het Hof van Cassatie omtrent deze problematiek bevestigde het Hof van Cassatie 
een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 7 maart 2018, waarbij werd geoordeeld dat, van zodra een voordeel 
een tegenprestatie is van de door de werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst geleverde prestaties, 
de werknemer daar per definitie recht op heeft ten laste van de werkgever, ook al valt het voordeel financieel 
ten laste van een derde. Aldus, van zodra een voordeel loon is als tegenprestatie van arbeid, zijn sociale 
zekerheidsbijdragen op dat voordeel verschuldigd. Er moet dan niet verder worden onderzocht of de werknemer 
er recht op heeft ten laste van zijn/haar werkgever. 
 

V. Het Arrest Hakelbracht: getuigen van discriminatie zijn onvoldoende beschermd 
door de Belgische wetgeving 

 
Bron: Hof van Justitie, 20 juni 2019, C-404/18 – (Hakelbracht, Vandenbon & Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen t./WTG Retail bvba). 
 
Achtergrond 
 
Het Arrest Hakelbracht is er gekomen naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de 
arbeidsrechtbank van Antwerpen in het kader van een procedure ingeleid door mevrouw Hakelbracht, mevrouw 
Vandenbon en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tegen WTG Retail bvba. 
 
In voormelde zaak werd mevrouw Vandenbon, filiaalverantwoordelijke van een kledingzaak, ontslagen omdat zij 
tijdens een sollicitatieprocedure een zwangere vrouw, mevrouw Hakelbracht, verdedigde omdat die omwille van 
haar zwangerschap door WTG Retail bvba niet werd aangeworven. 
 
De arbeidsrechtbank te Antwerpen oordeelde dat mevrouw Hakelbracht, als zwangere sollicitante, 
daadwerkelijk het slachtoffer is geweest van directe discriminatie op grond van geslacht, waarna de 
arbeidsrechtbank haar een schadevergoeding toekende. 
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Anderzijds, wat de vordering van mevrouw Vandenbon betreft, diende de arbeidsrechtbank vast te stellen dat 
zij, volgens de Belgische wetgeving, niet was beschermd tegen ontslag omdat de voorwaarden daartoe niet 
waren voldaan, namelijk dat zij geen ondertekend en gedateerd document in verband met haar getuigenis kon 
voorleggen. 
 
De arbeidsrechtbank heeft naar aanleiding daarvan een prejudiciële vraag gesteld zodat het Hof van Justitie zich 
kon uitspreken over de vraag of de bescherming van de Belgische wetgeving niet beperkter is dan de Europese 
regelgeving terzake. 
 
Regelgeving 
 
De Europese Richtlijn n°2006/54 van 5 juli 2006 inzake gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep legt aan de lidstaten op om de nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor 
de bescherming van werknemers tegen ontslagen waarmee de werkgever reageert op een klacht binnen de 
onderneming of op een procedure om het beginsel van gelijke behandeling te doen naleven. 
 
De bescherming opgelegd door de Belgische Genderwet van 10 mei 2007 is beperkt(er), nu de bescherming 
slechts bestaat voor getuigen van bepaalde feiten (i) voor zover zij een ondertekend en gedagtekend document 
ter kennis brengen van de persoon bij wie de klacht dient te worden ingediend of (ii) wanneer zij optreden als 
getuige in rechte. 
 
Uitspraak Hof van Justitie 
 
Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat uit artikel 24 en overweging 32 van de Europese Richtlijn n°2006/54 
volgt dat: 
 

• de categorie van werknemers die voor de daarin bedoelde bescherming in aanmerking komen, ruim 
moet worden opgevat en alle werknemers omvat die kunnen worden getroffen door 
represaillemaatregelen van de werkgever als reactie op een klacht die wegens discriminatie op grond 
van geslacht is ingediend; 

• de bescherming niet beperkt is tot enkel werknemers die een klacht hebben ingediend, noch tot 
werknemers die voldoen aan bepaalde formele vereisten voor de erkenning dat zij een bepaalde 
hoedanigheid hebben; 

• een werknemer die een uit hoofde van de Europese Richtlijn beschermd persoon verdedigt, of voor 
deze persoon getuigt, recht dient te hebben op dezelfde bescherming als de beschermde persoon; 

• het voor een effectieve toepassing van het beginsel van gelijke behandeling essentieel is dat de nodige 
gerechtelijke en administratieve procedures voorhanden zijn om de uit de Europese Richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen te doen naleven; 

• de doeltreffendheid van de door de Europese Richtlijn vereiste bescherming tegen discriminatie op 
grond van geslacht niet verzekerd zou zijn indien die bescherming zich niet uitstrekt tot de maatregelen 
die een werkgever eventueel kan nemen tegen werknemers die formeel of informeel de beschermde 
persoon hebben verdedigd of voor hem hebben getuigd. 

 
Dienvolgens moet artikel 24 van de Europese Richtlijn n°2006/54 zo worden uitgelegd dat de in dit artikel 
bedoelde andere werknemers dan de op grond van geslacht gediscrimineerde persoon moet worden beschermd 
aangezien zij door hun werkgever kunnen worden benadeeld wegens de steun die zij formeel of informeel 
hebben verleend aan de op grond van geslacht gediscrimineerde persoon. 
 
Het Hof van Justitie oordeelde vervolgens dat de Belgische Genderwet ertoe strekt de categorie van werknemers 
die tegen represaillemaatregelen zijn beschermd strikter afbakent dan in artikel 24 van de Europese Richtlijn 
n°2006/54 is bepaald door werknemers die de gediscrimineerde persoon informeel hebben gesteund, uit te  
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sluiten. Hierdoor stelt het Hof van Justitie dat de Belgische Genderwet geen correcte omzetting is van de 
Europese Richtlijn. 
 
VI. Het ontslagpakket: meer tijd voor de paritaire comités om cao’s af te sluiten en dus 

ook uitstel van de sanctie 
 
Bron: Wet van 26 mei 2019 tot invoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, B.S. 17 juni 
2019 (artikel 2 en 3) – artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet – artikel 38 van de Wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 
 
Algemeen 
 
De wetgever heeft reeds verschillende maatregelen genomen om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer 
aan het werk te krijgen. Zo werd niet alleen voor werkgevers de verplichting ingevoerd om outplacement aan te 
bieden aan iedere werknemer die wordt ontslagen met een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 
weken, maar werd ook aan de sectoren de verplichting opgelegd om de nodige maatregelen te nemen ter 
bevordering van de inzetbaarheid van werknemers. 
 
Zo legt artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet de paritaire (sub)comités de verplichting op om in een 
collectieve arbeidsovereenkomst (“cao”) te bepalen, tegen uiterlijk 1 januari 2019, dat ontslagen werknemers 
met een opzeggingstermijn of -vergoeding van minstens 30 weken recht hebben op een ontslagpakket. Dat 
ontslagpakket moet bestaan uit twee delen: 
 

i. Een opzeggingstermijn of -vergoeding van 2/3de van het wettelijke ontslagpakket; en 
ii. Voor 1/3de maatregelen die de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer op de arbeidsmarkt 

verhogen, evenwel met een grens: het ontslagpakket mag er niet toe leiden dat de opzeggingstermijn 
of -vergoeding zakt onder de 26 weken. 

 
Aan de toepassing van artikel 39ter wordt een sanctie gekoppeld, die is bepaald in artikel 38 van de Wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en van toepassing is in 
geval de werknemer de ganse opzeggingstermijn presteert of de volledige opzeggingsvergoeding uitbetaald 
krijgt.  
 
De sanctie bestaat uit een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1% ten laste van de werknemer en 3% ten 
laste van de werkgever, te berekenen op het loon betaald tijdens het deel van de opzeggingstermijn dat 1/3de 
van het ontslagpakket vertegenwoordigt en dat alleszins 26 weken overschrijdt of op het corresponderende deel 
van de opzeggingsvergoeding. 
 
Uitstel 
 
Vermits het afsluiten van de vereiste sectoral cao’s tot op heden geen succes was, zijn de sociale partners in het 
interprofessioneel akkoord 2019-2020 overeengekomen om tegen 30 september 2019 een interprofessionele 
regeling uit te werken, waarop de sectorale cao’s vervolgens zullen kunnen voortbouwen. De initiële datum van 
1 januari 2019 vermeld in artikel 39ter Arbeidsovereenkomstwet wordt aldus vervangen door 30 september 
2019. Het uitstel heeft uiteraard ook gevolgen voor de sanctie, dewelke nu ten vroegste zal worden toegepast 
na 30 september 2019. 
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VII. Verlenging van de voordelige toekenning van de innovatiepremie 
 
Bron: Wet van 17 juni 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, B.S. 17 juni 
2019. 
 
Algemeen 
 
Sinds 2006 hebben werkgevers de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een innovatiepremie toe te 
kennen aan creatieve werknemers voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming. 
Het gaat om een premie die volledig is vrijgesteld van werkgevers- en werknemerssocialezekerheidsbijdragen en 
van personenbelasting. 
 
Voorwaarden 
 

(a) Met betrekking tot het innovatieproject 
 
De innovatiepremie kan enkel worden toegekend voor innovaties (ruim te interpreteren), die een daadwerkelijke 
meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de werkgever: 
 

§ De innovatie kan van toepassing zijn op o.m. producten, diensten, fabricatieprocessen, werkprocessen, 
werkomgeving, ed.  

§ De innovatie, die door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming wordt uitgewerkt en 
voorgesteld, kan radicaal of stapsgewijs zijn; d.w.z. dat de innovatie een volledig nieuw concept kan zijn, 
maar ook een verbetering van een bestaand concept. 

§ De innovatie wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat 
ze op termijn een meerwaarde voor de normale activitieten van de werkgever kan betekenen.  

§ De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen, zoals techniek, economie, 
productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz. 

 
(b) Met betrekking tot de werknemers 

 
De innovatiepremie kan worden toegekend: 
 

• voor ondernemingen met meer dan 30 werknemers aan 10% van het globale personeelsbestand, maar 
in ieder geval niet aan meer dan 10 werknemers per innovatieproject; 

• voor ondernemingen met minder dan 30 werknemers aan maximum 3 werknemers. 
 

(c) Met betrekking tot de toegekende premie 
 
De innovatiepremie moet/mag: 
 

(i) een link hebben met het toekenningsjaar, waarbij de implementatie van de innovatie ten laatste 
gedurende het toekenningsjaar van start moet gaan; 

(ii) niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van verschuldigd loon, premies, voordelen in 
natura of enig ander voordeel; en 

(iii) per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon per werknemer. De totale som van de premies 
die tijdens 1 kalenderjaar worden uitgekeerd, mag niet meer bedragen dan 1% van de loonmassa van 
de onderneming in dat specifieke kalenderjaar. 
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Procedure 
 
De procedure voor de toekenning van een innovatiepremie bestaat uit 3 fasen: 
 

(i) De interne fase binnen de onderneming, waarbij de werkgever de werknemers informeert dat een 
innovatiepremie zal worden toegekend en waarbij de criteria, de procedure alsook de identificatie van 
het innovatieproject worden toegelicht. Daarna, telkens wanneer een innovatieproject beloond wordt, 
licht hij alle werknemers van de onderneming erover in dat een premie voor dit project toegekend 
wordt. 

(ii) De mededeling aan de FOD Economie, waarbij de werkgever de inlichtingen over de innovatie aan de 
FOD Economie meedeelt via een gestandaardiseerd formulier 
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/E64100-6-01-N-formulier-aanvraag-
innovatiepremie.doc) en waarna de FOD Economie de geldigheid van de aanvraag zal analyseren. De 
beslissing wordt binnen de 10 werkdagen meegedeeld. 
 

(iii) De mededeling aan de RSZ, waarbij de werkgever de bedragen en namen van de begunstigden van de 
innovatiepremie meedeelt in de maand die volgt op de toekenning ervan via het volgende elektronisch 
adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.  

 
Verlenging van de regeling 
 
Voormelde voordelige regeling werd voor bepaalde duur verlengd en het blijft aldus mogelijk om een 
innovatiepremie uit te betalen tot en met 31 december 2020. 
 
Voorbeeld 
 
- Onderneming van 29 werknemers met een loonmassa van 750.000 EUR. 

Grenzen aan de toekenning van de innovatiepremie: 
• Maximumaantal werknemers die kunnen worden beloond: 3 
• Totaal van de premies die kunnen worden uitbetaald: 7.500 EUR (1% van de loonmassa) 
• Maximumbedrag dat per werknemer mag worden uitbetaald: brutomaandloon, evenwel met een totaal 

aan uitbetaalde premies gelijk aan max. 7.500 EUR. 
 
- Onderneming van 150 werknemers met een loonmassa van 4.000.000 EUR. 

Grenzen aan de toekenning van de innovatiepremie: 
• Maximumaantal werknemers die kunnen worden beloond: 15 
• Maximumaantal werknemers per innovatieproject: 10 
• Totaal van de premies die kunnen worden uitbetaald: 40.000 EUR (1% van de loonmassa) 
• Maximumbedrag dat per werknemer mag worden uitbetaald: brutomaandloon, evenwel met een totaal 

aan uitbetaalde premies gelijk aan max. 40.000 EUR. 
 
VIII. Het Vlaams opleidingsverlof van toepassing vanaf 1 september 2019 
 
Bron: Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen 
betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 13 november 2018); Besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
mei 2013 betreffende de loonbaanbegeleiding (B.S. 4 maart 2019); en het Ministerieel Besluit van 13 februari 
2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2 §1 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van  
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de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loonbaanbegeleiding (B.S. 4 maart 2019). 
 
Algemeen 
 
Het educatief verlof wordt vanaf 1 september 2019 hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof, dat erop gericht 
is om werknemers aan te moedigen om loopbaangerichte en arbeidsmarktgerichte opleidingen te volgen. 
 
Voorwaarden om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof 
 
Werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof, waardoor zij afwezig 
zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl het loon wordt doorbetaald. De werkgever heeft daarentegen 
recht op betaling van een forfaitair bedrag als compensatie. 
 
Voorwaarden: 
 

• De werknemer volgt een arbeidsmarktgerichte opleiding die geregistreerd is in de “Opleidingsbank 
Vlaams opleidingsincentives” of een loopbaangerichte opleiding die aangeraden wordt in het 
persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding; 

• De werknemer is minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams Gewest. 
 
Duur van het opleidingsverlof 
 
Werknemers mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen (alsook om te studeren en examen af 
te leggen) gedurende maximum 125u per schooljaar, waarbij rekening wordt gehouden met het 
tewerkstellingspercentage van de werknemer en het type opleiding. 
 
Aanvraag 
 
De werknemer moet de werkgever informeren over zijn/haar wens om Vlaams opleidingsverlof op te nemen 
uiterlijk 31 oktober van elk schooljaar (of ten laatste 15 dagen na inschrijving) aan de hand van het getuigschrift 
van regelmatige inschrijving. Indien de aanvraag niet tijdig gebeurd, kan de werkgever het opleidingsverlof 
weigeren. 
 
De werknemer en de werkgever maken samen afspraken over de opname van het opleidingsverlof. Het 
opleidingsverlof mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tot en met twee dagen na 
de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regels rond de planning op de werkvloer: 
 

Aantal werknemers Wanneer kan de werkgever zich 
verzetten tegen het Vlaams 

opleidingsverlof? 
 

Aantal werknemers dat Vlaams 
opleidingsverlof moet krijgen 

Minder dan 20 werknemers 
 

Meer dan 10% van het totale 
aantal werknemers is gelijktijdig 

afwezig (zijnde wanneer de 
periodes van afwezigheid elkaar 
niet afwisselen) door het Vlaams 

opleidingsverlof 
 

Minstens 1 werknemer 
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20 tot 50 werknemers 
 

Meer dan 10% van het totale 
aantal werknemers binnen 

dezelfde functie is gelijktijdig 
afwezig door het Vlaams 

opleidingsverlof 
 

Minstens 1 werknemer per 
functie 

Meer dan 50 werknemers 
 

Meer dan 10% van het totale 
aantal werknemers binnen 

dezelfde functie is gelijktijdig 
afwezig door het Vlaams 

opleidingsverlof 
 

Minstens 1 werknemer per 
functie + ondernemingsraad moet 

vooraf bepalen wat onder 
“dezelfde functie wordt verstaan” 

 
Van zodra de werknemer een officiële aanvraag voor opleidingsverlof heeft ingediend bij de werkgever, is de 
werknemer beschermd tegen ontslag. De ontslagbescherming duurt tot het einde van de opleiding, waardoor 
de werkgever de werknemer in heel die periode alleen mag ontslaan om dringende reden of om een voldoende 
reden die geen uitstaans heeft met het opleidingsverlof. 
 
Loon voor de werknemer en terugbetaling voor de werkgever 
 
De werknemer heeft recht op de betaling van zijn/haar normale loon, eventueel beperkt tot een maximum van 
2.928 euro bruto per maand. Dwz. dat wanneer de werknemer meer verdient dan 2.928 euro per maand, de 
werkgever het loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof mag beperken tot dat maximumbedrag. 
 
De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het door de 
werknemer opgenomen opleidingsverlof aan via het WSE-loket. Per goedgekeurd uur opleidingsverlof ontvangt 
de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro. 
 
 

*** 
 
Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht? Stel uw vraag per e-mail 
(stefanie.tack@orys.be) of contacteer ons op +32 (0)2 466 10 66. 


