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GEEN VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE BIJ 1/10DE OUDERSCHAPSVERLOF OF VOLTIJDS 
THEMAVERLOF IN WEKEN! 
Werknemers tewerkgesteld in de privésector (Vlaams Gewest) of in de Vlaamse social profitsector kunnen 
hun onderbrekingsuitkering bij tijdkrediet of een thematisch verlof onder bepaalde voorwaarden aanvullen 
met een Vlaamse aanmoedigingspremie.  
 
Dit geldt zowel bij een voltijdse onderbreking als bij een halftijdse of 1/5deonderbreking. 
De aanmoedigingspremie is een maandpremie die met vaste maandbedragen werkt. 
Om recht te hebben op de premie moet betrokkene minstens 1 volledige maand aanvragen. 
Daarom krijgt de werknemer geen aanmoedigingspremie indien hij zijn voltijds ouderschapsverlof of verlof 
voor medische bijstand opneemt in weken (minder dan een maand). Een uitzondering bestaat voor 1 of 2 
weken verlof voor medische bijstand bij hospitalisatie van een kind. 

Voorbeeld 
Werknemer A neemt 3 weken voltijds ouderschapsverlof. Hij kan geen aanspraak maken op 
een aanmoedigingspremie. 
Werknemer B neemt 5 weken voltijds verlof voor medische bijstand. Hij kan aanspraak maken op een 
aanmoedigingspremie voor 1 maand. 
Werknemer C neemt 1 week voltijds verlof voor medische bijstand bij hospitalisatie van een kind. Hij kan 
aanspraak maken op een aanmoedigingspremie voor die week. 
Ook werknemers die een 1/10de ouderschapsverlof opnemen, kunnen geen aanspraak maken op de 
Vlaamse aanmoedigingspremie. 
 
 
 

VANAF 1 SEPTEMBER 2019 AANPASSINGEN AAN ALTERNEREND LEREN EN WERKEN IN 
VLAANDEREN 
Leerlingen in Vlaanderen kunnen naast hun opleiding op de schoolbanken ook een opleiding volgen op de 
werkplek. Dit kan via het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO), de Syntra-leertijd of via duaal leren 
in het voltijds onderwijs. 
Vanaf 1 september 2019 wordt duaal leren ook mogelijk voor het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). 
Tot op heden was dit enkel mogelijk voor het gewoon secundair onderwijs. 
Verder wijzigt de vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding. Zij volgen 
voortaan ook de vakantieregeling van het secundair onderwijs, net zoals de andere leerlingen in het stelsel 
alternerend leren en werken. 
Deze aangepaste vakantieregeling is opgenomen in nieuwe modelovereenkomsten. 
Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. Dit betekent dat de nieuwe vakantieregeling ook van toepassing 
is op de lopende overeenkomsten alternerende opleidingen. 
Ook de voorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen voor erkenning zijn aangepast. Zo komt er een 
verplichte mentoropleiding en moet een uittreksel uit het strafregister aantonen dat de mentor van 
onberispelijk gedrag is. 
 

Bron: Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 
houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft 

de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de 
modelovereenkomsten; Besluit van 26 april 2019 van de Vlaamse regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal 

leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen. 



793.258 WERKNEMERS HEBBEN VOOR HET EERST RECHT OP EEN FIETSVERGOEDING 
 
Voorheen hadden 4 op de 10 werknemers recht op een fietsvergoeding. Dit moest beter! 
ACV Lokeren lanceerde eind februari een petitie om een gelijke fietsvergoeding te vragen voor alle 
werknemers. De petitie leverde op zeer korte periode 3.000 handtekeningen op. Van de ondertekenaars had 
23 % recht op een fietsvergoeding. De andere 77 % had geen recht op een fietsvergoeding omdat er geen 
afspraken over zijn in hun sector of bedrijf. 
De Lokerse ACV-afdeling riep alle ACV-vertegenwoordigers in de bedrijven op om tijdens de 
onderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau ook aandacht te hebben voor de invoering van een 
fietsvergoeding van 0,24 euro per afgelegde kilometer. Tot een verplichting kwam het niet maar gelukkig 
kwamen de sociale partners wel overeen om een fietsvergoeding als aanbeveling op te nemen in het 
Interprofessioneel Akkoord. 
 
In vele sectoren zijn onderhandelingen reeds afgerond en stellen in de sectorakkoorden vast dat 
- in heel wat sectorakkoorden de fietsvergoeding voor woon- werkverkeer is opgetrokken naar 0,24 euro 

in de bouwsector, grootwarenhuizen, kleinhandel, betonindustrie, voedingsnijverheid, elektriciens,…  
- In sectoren zoals textiel, kleding, papier-kartonbewerking, voedingsnijverheid, metaalindustrie,… en niet 

onbelangrijk in het aanvullend paritair comité voor de bedienden met 468.658 werknemers voor het eerst 
de fietsvergoeding is ingevoerd. 

 
Met deze nieuwe sectorakkoorden hebben 793.258 werknemers voor de eerste keer recht op een 
fietsvergoeding. Gemiddeld krijgen die werknemers met een nieuwe of verhoogde fietsvergoeding 
binnenkort 0,17 euro per kilometer. De berekening is gemaakt tussen sectoren die invoeren of optrekken: 
1.153.000 werknemers en sectoren die nieuw invoeren: 793.000 werknemers.  (alle sectoren met 0 in de 
laatste kolom hadden al een fietsvergoeding). 
 

Paritair 
comité 

Sector Euro/km Aantal 
werknemers 

Nieuw 

118 Voedingsnijverheid 0,24 65.000 65.000 

124 Bouw 0,24 141.500 0 

140.04 Afhandeling luchthavens 0,24 5.000 5.000 

220 Voedingsnijverheid 0,24 28.000 28.000 

226 Logistiek 0,24 49.000 0 

315 Luchthavens 0,24 9.000 9.000 

111 Metaal 0,15 115.000 115.000 

209 Metaal 0,15 68.300 68.300 

136 Papier - kartonbewerking 0,12 6.000 6.000 

222 Papier - kartonbewerking 0,12 2.300 2.300 

200 Aanvullend 0,10 468.658 468.658 

102.09 +08 Groeven 0,24 1.500 0 

109 Kleding 0,10 6.500 6.500 

120 Textiel 0,20 14.500 14.500 

215 Kleding 0,10 5.000 5.000 

149.01 Elektriciens 0,24 27.000 0 

149.03 Edele metalen 0,24 500 0 

115 Glasbedrijf 0,24 4.800 0 

130 Drukkerij + Grafische 0,24 7.300 0 

106.02 Betonindustrie 0,24 5.000 0 

113 Ceramiekbedrijf 0,24 950 0 

114 Steenbakkerij 0,24 984 0 

202 Kleinhandel 0,24 55.500 0 

311 Grote kleinhandelszaken 0,24 55.800 0 

312 Grootwarenhuizen 0,24 10.300 0 

 TOTAAL  1.153.392 793.258 

 



Onze petitie kreeg ook heel wat bijval bij de Vlaamse leerkrachten. Zij krijgen momenteel de laagste 
fietsvergoeding van alle Vlaamse ambtenaren: 0,15 euro tegenover 0,20 euro bij het Vlaams Parlement. Ook 
dat kan en moet beter! Samen met leerkrachten zullen de afdelingsmilitanten in Lokeren hiervoor de nodige 
contacten leggen. 
De reacties die wij mochten ontvangen naar aanleiding van de petitie, leren ons dat het voor vele 
werknemers erg verwarrend en complex is (wie heeft er recht op, wie niet, wat zijn de bijkomende 
voorwaarden o.a. minimumafstand per dag, minimum aantal gefietste dagen per jaar,…). Wij stellen voor om 
alles te vervangen door één systeem waarbij voor iedereen dezelfde voorwaarden en rechten gelden. Zo kan 
heel gemakkelijk worden gecommuniceerd en gemobiliseerd om werknemers met de fiets te laten rijden. 
De afdeling ACV-Lokeren roept alle werknemers op om zich op een duurzame manier naar het werk te 
verplaatsen, bij voorkeur met de fiets en hiervan een foto te posten op de facebookpagina van ACV-Lokeren. 
Dit kan tot eind januari 2020. Een onschuldige kinderhand zal dan 2 winnaars belonen met een geschenkje. 
Meer info op de website www.acv-lokeren.be  
 

Bron: ACV afdeling Lokeren 

 
 
 
 

SCHOOLVERLATERSRAPPORT EDITIE 2019 
 
In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun 
zoektocht naar een eerste job. 

Wat houdt het in? 
De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen die de verschillende 
studierichtingen bieden en geldt ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het punt staat 
een studiekeuze te maken. 
Door koppeling met gegevens van het departement onderwijs en Syntra worden alle 
schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB inschrijven. Hierdoor wordt een zeer 
nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verkregen. 
De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing kan je ook detailgegevens per 
studierichting bekijken. 

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - editie 2019 
In 2017 verlieten 72.776 jongeren in Vlaanderen de school. Een jaar later was 8,9 % of 6.483 van deze 
schoolverlaters op zoek naar werk. Dit is het laagste werkzoekendenaandeel in vijf jaar tijd en weerspiegelt 
het gestage herstel van de economie na de eurocrisis. 
Het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters stijgt naar 9,2 %. Concreet gaat het om 6.720 schoolverlaters 
die de arbeidsmarkt betreden met maximaal een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs op 
zak. Hoewel deze schoolverlaters mee profiteren van de aantrekkende economie en hun 
werkzoekendenaandeel daalt naar 27,6 %, gaat het nog steeds om 1.853 werkzoekende jongeren. 
Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarenboven 
gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar 
BSO of een Se-n-Se TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag. 
Nieuw in dit rapport is dat ZORG-opleidingen apart worden bestudeerd. Zo krijgen we een beter zicht op de 
schoolverlaters die tegemoet moeten komen aan de grote en stijgende vraag naar zorgprofielen op de 
arbeidsmarkt. Deze schoolverlaters vinden vlot aansluiting. 
Ook schoolverlaters uit STEM-opleidingen blijven het globaal gezien goed doen. 
Voor het volledig rapport, surf je naar: https://www.vdab.be/schoolverlatersrapport 
 

Bron: www.vdab.be 
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PROJECT ‘NETWERK MOBIPUNTEN’ WIL 19 MOBIPUNTEN REALISEREN IN OOST-VLAANDEREN 
 
In Oost-Vlaanderen worden 19 mobipunten uitgerold via het project ‘netwerk mobipunten’. 
Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar 
worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto, … 
De Provincie Oost-Vlaanderen trekt dit project in nauwe samenwerking met Solva | Streekoverleg, Veneco, 
Interwaas en Mobipunt vzw. Het project ontvangt ook Vlaamse subsidies voor Klimaatprojecten. Samen met 
deze partners zullen de gemeenten worden ondersteund bij de bepaling van de juiste locaties, de invulling 
en de realisatie van het mobipunt. 
 
De steden en gemeenten die zich engageren zijn: Deinze (Nevele), Denderleeuw, Destelbergen, De Pinte, 
Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Herzele, Kruibeke, Lede, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Ronse, Sint-
Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Temse, Wichelen. 
 
Voor de inrichting van het mobipunt is per lokaal bestuur een budget voorzien van 23.000 euro waarvan 75% 
door Vlaanderen wordt gefinancierd en 25 % door de gemeente. Afhankelijk van de lokale noden zullen 
deelauto’s, deelfietsen, elektrische oplaadpalen, ... worden geplaatst. Binnen het project bestaat ook de 
mogelijkheid om lockers te voorzien waar pakjes kunnen worden geleverd om de ‘last mile’ van de e-
commerce te verminderen. 
Vorig jaar werd in Deinze het eerste mobipunt geopend, het ziet er naar uit dat er in de volgende jaren vele 
mobipunten zullen bijkomen. 
 

Bron: Provincie Oost-Vlaanderen 

 
 
 

NOG EVEN GEDULD VOOR HET MANTELZORGVERLOF 
 
De regelgeving die een werknemer toelaat mantelzorgverlof op te nemen, treedt in werking op 1 oktober 
2019. We hebben dit besproken in de sociale actualiteiten van september 2019. 
Toch zal het op die datum nog niet mogelijk zijn dit verlof effectief aan te vragen. De procedure voor de 
aanvraag tot erkenning als mantelzorger vraagt immers nog verdere uitwerking bij koninklijk besluit. Pas van 
zodra dit geregeld is, kan de erkende mantelzorger een aanvraag indienen. We volgen dit op de voet op. 
Zodra het koninklijk besluit verschenen is, brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
 


