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HERVORMING LOOPBAANCHEQUES VANAF 1 JANUARI 2020 
 
De Vlaamse regering hervormt het systeem van de loopbaancheques vanaf 1 januari 2020. Dit gebeurt in het 
kader van de besparingen die de Vlaamse regering momenteel doorvoert. De loopbaancheques zijn bedoeld 
voor werknemers. 

Algemeen 
Loopbaanbegeleiding wil werknemers ondersteunen bij het nemen van beslissingen over hun loopbaan. 
Bijvoorbeeld wanneer de werknemer toe is aan een nieuwe uitdaging, twijfels heeft over zijn huidige werk 
of er gewoon meer plezier wil uithalen. 
Om werknemers aan te moedigen gebruik te maken van de begeleiding, biedt de Vlaamse regering 
loopbaancheques aan. Werknemers kunnen ze aankopen via de VDAB. Dankzij deze cheques moet de 
werknemer zelf maar voor een kleiner aandeel tussenkomen in de begeleiding. 

Loopbaancheques 
Een werknemer kan momenteel om de zes jaar maximaal acht uren begeleiding kopen via de cheques. Deze 
worden gelijkwaardig verdeeld over twee cheques. Dit wijzigt vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan bedraagt dit 
maximaal zeven uren. De eerste cheque omvat dan vier uren en de tweede drie uren. 
Meer informatie over het bestellen van de cheques kan de werknemer terugvinden op de website van de 
VDAB. 

Voorwaarden 
Een werknemer kan aanspraak maken op de cheques wanneer hij: 

• in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont 
• voltijds of deeltijds werkt 
• in de laatste zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding heeft gevolgd.  

Vanaf 1 januari 2020 zal een werknemer ook minstens zeven jaar werkervaring nodig hebben. Tot nu toe was 
één jaar voldoende. Argument van de Vlaamse regering voor deze verstrenging: iemand die al enkele jaren 
actief aan het werk is, kan beter nadenken over de koers van zijn loopbaan. 
Ten slotte krijgt de VDAB de mogelijkheid om bepaalde voorwaarden op te leggen aan de onderneming die 
loopbaanbegeleiding aanbiedt. Op deze manier kan een betere controle gebeuren op de kwaliteit van de 
begeleiding. 

Opgelet! 
Voor de loopbaancheques, aangevraagd vóór 1 januari 2020, blijven de huidige regels gelden. 
 

Bron: Besluit van 06.12.2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 
betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 24.12.2019, p. 116373 

 
 
 

  

https://www.vdab.be/loopbaancheques
https://www.vdab.be/loopbaancheques


VLAANDEREN SCHAFT STIMULANSPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING AF 
 
De stimulanspremie moest langdurig werkzoekenden, leefloners en mensen met een handicap die ook de 
zorg voor een gezin moeten opnemen, stimuleren richting een langdurige opleiding. 
De premie bedroeg 100 euro bruto per maand. 

Afschaffing vanaf 1 januari 2020 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de stimulanspremie afgeschaft. De werkzoekenden behouden wel hun 
cursistenvergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld kinderopvang of verplaatsing. 

Wat komt in de plaats? 
Vlaanderen wil vooral inactieven zonder uitkering stimuleren om een opleiding te zoeken. Dat zijn mensen 
die thuis zitten en niet actief op zoek zijn naar werk. Aan de VDAB is gevraagd om samen met de sociale 
partners hiervoor een voorstel uit te werken. 
Bovendien komen er verschillende initiatieven voor kwetsbare groepen zoals mentoringprojecten en 1 op 1 
coaches. 
 
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 

houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de stimulanspremie 

 
 
 
 
 

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN VOOR INKOMSTENJAAR 2020 
 
We zetten een aantal relevante bedragen, geldig voor inkomstenjaar 2020 - aanslagjaar 2021, voor u op een 
rijtje. 

1. Minimum voordeel van alle aard bedrijfswagen en mobiliteitsvergoeding 
Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde 
wagen, mag vanaf 2012 nooit minder bedragen dan 820 euro (niet-geïndexeerd) per jaar. 
Voor inkomstenjaar 2020 komt dit neer op een ondergrens van 1.360 euro (vorig jaar 1.340 euro). 
Dit is meteen ook het minimale belastbaar voordeel, verbonden aan de mobiliteitsvergoeding (cash for car). 

2. In het kader van het woon-werkverkeer: geen wijzigingen t.o.v. inkomstenjaar 2019 

Fietsvergoeding 
Voor woon-werkverplaatsingen met de fiets kan de werkgever een vergoeding toekennen, vrij van 
belasting en sociale zekerheidsbijdragen, voor een bedrag van maximum 0,24 euro per km (zelfde bedrag als 
vorig jaar). 

Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer 
Elke werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel dan het 
openbaar vervoer of het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is vrijgesteld voor max. 410 euro per jaar 
(zelfde bedrag als vorig jaar). 
Deze gedeeltelijke vrijstelling geldt enkel voor werknemers die hun werkelijke beroepskosten niet bewijzen 
in hun aangifte personenbelasting. 
In de bedrijfsvoorheffing vertaalt dit zich in een maandelijkse vrijstelling van 34,20 euro. 

3. PC-privé 
De werkgever kan in het kader van pc-privé een terugbetaling doen van de gehele of 
gedeeltelijke aankoopprijs van een pc in nieuwe staat (al dan niet met randapparatuur) en/of van de 
internetaansluiting of het internetabonnement. 
De tussenkomst kan voor 910 euro (vorig jaar 900 euro) per belastbaar tijdperk vrijgesteld worden. 
Een van de voorwaarden om het gunstregime te kunnen genieten, is dat het bruto belastbare inkomen niet 
meer bedraagt dan 35.760 euro per jaar (vorig jaar 35.250 euro). 
 
 
 
 



HOGERE UITKERING VOOR EENOUDERGEZIN SINDS 1 JANUARI (ZORG VOOR KIND) 
 
Onderbrekingsuitkeringen voor de thematisch verloven werden op 1 januari verhoogd met 4,5 % voor de 
alleenstaande werknemers die een eenoudergezin vormen. 
Op 1 mei 2019 is de uitkering voor een eerste keer fors verhoogd (+14 %). Op 1 januari 2020 komt daar dus 
nog een stijging van 4,5 % bij. 
  
De verhoging geldt voor de werknemers uit de privésector (ongeacht hun leeftijd) die hun prestaties volledig 
onderbreken of ze verminderen tot een halftijdse betrekking, of met 1/5 in het kader van thematisch verlof 
om te zorgen voor een kind (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof). De 
onderbrekingsuitkering voor het 1/10 ouderschapsverlof wordt niet verhoogd. 
Om die verhoging te verkrijgen, moeten de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn: 
 - de werknemer moet uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste 
 - de werknemer moet ouder zijn in de eerste graad van het kind met wie hij samenwoont of belast zijn 

met de dagelijkse opvoeding van het kind met wie hij samenwoont 
 - het kind moet jonger dan 12 jaar zijn in geval van ouderschapsverlof en jonger dan 18 jaar zijn voor 

een verlof voor medische bijstand of palliatief verlof (telkens verhoogd tot 21 jaar indien het kind 
gehandicapt is). 

 
De werknemers die aan de voorwaarden voldoen zullen automatisch de verhoging van 4,5 % ontvangen. 
 
Bron: Koninklijk besluit van 28 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk 

IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel 
van tijdkrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 24 juni 2019 

 
 
 

LAGERE BELASTINGVERMINDERING VOOR DIENSTEN- EN WIJKWERKCHEQUES 
 
Tot vorig jaar gaven diensten- en wijkwerkcheques recht op een belastingvermindering van 30 %. Dat 
percentage werd berekend op het totale bedrag dat de belastingplichtige betaalde voor de dienstencheque- 
of wijkwerkprestaties, en maximum 1.500 euro (in aanslagjaar 2020, inkomsten 2019). 
 
In tegenstelling tot de wijkwerkcheques hebben de dienstencheques een vaste prijs van 9 (of 10 euro bij 
grote aantallen). Maar dankzij de belastingvermindering bedroeg de reële kostprijs van de eerste 167 
dienstencheques geen 9 euro per stuk, maar slechts 6,30 euro. 
 
Vanaf aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) daalt de belastingvermindering echter van 30 % naar 20 %. Het 
gevolg is dat de eerste 167 dienstencheques vanaf nu 7,20 euro per stuk zullen kosten. 
 
Met dienstencheques kunnen particulieren op een voordelige manier huishoudhulp inschakelen. Met 
wijkwerkcheques kan men klusjes laten opknappen. De wijkwerkcheques kwamen in het Vlaamse gewest in 
de plaats van de vroegere PWA-cheques. En hoewel ook land- en tuinbouwbedrijven, vzw’s, zelfstandigen en 
anderen recht hebben op wijkwerkcheques, kunnen alleen particulieren de belastingvermindering voor die 
cheques genieten. 
 

Bron: Programmadecreet van 20 december 2019 bij de begroting 2020, BS 30 december 2019, art. 35 en art. 79, eerste lid, 6° PD 
2020. 

 
 
 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/06/24_1.pdf#Page104
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/12/30_1.pdf#Page419
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/12/30_1.pdf#Page419


VLAAMSE DOELGROEPVERMINDERINGEN OUDEREN EN JONGEREN VANAF 1 JANUARI 2020 
 
Het Vlaams programmadecreet bij de begroting 2020 is gepubliceerd. Het decreet wijzigt de Vlaamse 
doelgroepverminderingen voor ouderen en jongeren.  

Bijsturing doelgroepverminderingen ouderen en jongeren 
Vanaf 1 januari 2020 ontvangt de werkgever gevestigd in het Vlaams Gewest: 

• pas vanaf 58 jaar - in plaats van 55 jaar - een doelgroepvermindering voor aanwerving én 
tewerkstelling van ouderen 

• geen doelgroepvermindering meer voor aanwerving van een middengeschoolde jongere (zonder 
diploma hoger onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding). 

Voor laaggeschoolde jongeren en leerlingen alternerend leren blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd 
behouden. 

Ruime overgangsregels 
De Vlaamse Regering voorziet ruime overgangsregels.  

• Werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 de leeftijd van 55 jaar bereiken, blijven in aanmerking 
komen voor het voordeel van 'zittende oudere' tot de laatste dag van het kwartaal vóór het 
kwartaal waarin ze 58 jaar worden.  
Dit recht is gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer op 31 december 2019. Het staat los van de 
aanwervingsdatum van de werknemer. De werknemer van 55 of ouder mag in dienst treden nà 1 
januari 2020 en opent potentieel het recht op vermindering voor zijn werkgever.  

• Een oudere werknemer die nog geen 58 jaar oud is op het einde van de voordeelperiode van de 
vermindering bij aanwerving opent ook automatisch recht op het voordeel 'zittende oudere'.  
De twee vormen van vermindering voor ouderen sluiten nog steeds zonder onderbreking bij elkaar 
aan. 

• De werkgever kan bij een aanwerving, tot uiterlijk 31 december 2019, nog recht behouden op het 
bestaande hogere voordeel bij aanwerving van een oudere tussen 55 en 57 jaar. Gedurende 8 
kwartalen geniet de werkgever van een volledige vrijstelling van basisbijdragen.  

• Een lopende vermindering voor aanwerving van een oudere tussen 55 en 57 jaar kan verder 
toegepast worden tot het normaal voorziene einde.   

Inwerkingtreding 
De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020. 
 

Bron: Programmadecreet van 20.12.2019 bij de begroting 2020, B.S. 30.12.2019, p. 119067 

 


