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GELIJKSTELLING PLEEGOUDERVERLOF VOOR BEREKENING JAARLIJKSE VAKANTIE 
 
Bepaalde schorsingen worden voor de berekening van het vakantiegeld én de vakantieduur gelijkgesteld met 
gewerkte dagen. 
De lijst van de gelijkstellingen wordt uitgebreid met pleegouderverlof. 
Pleegouderverlof is niet te verwarren met pleegzorgverlof. Het is van toepassing vanaf 1 januari 2019.  
Het recht op pleegouderverlof wordt per ouder toegekend voor een periode van maximum zes weken. Tot 1 
januari 2027 verhoogt dat recht om de twee jaar met een week voor beide pleegouders samen. Het recht op 
pleegouderverlof komt bovenop het recht op pleegzorgverlof. 
De gelijkstelling van pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur geldt 
zowel voor arbeiders als bedienden. 
De gelijkstelling geldt vanaf de invoering van de regeling van pleegouderverlof. Dus vanaf het vakantiejaar 
2020, vakantiedienstjaar 2019. 
 

Bron: KB van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, 

p. 1513. 

 
 
 
 

RECHT OP ONTSLAGUITKERING VOOR UITZENDARBEIDER VÓÓR 1 JANUARI 2014 
 
De ontslaguitkering was een vergoeding die aan arbeiders werd toegekend in geval zij werden ontslagen. De 
vergoeding werd betaald door de RVA aan de betrokken arbeiders. De regeling kaderde in de eerste stappen 
van de wetgever naar een harmonisatie van de ontslagregels tussen arbeiders en bedienden. De regeling is 
in tussentijd uitgedoofd en vervangen door de huidige ontslagcompensatievergoeding. Ook de 
ontslagcompensatievergoeding is een bedrag ten laste van de RVA in geval van ontslag door de werkgever.  

Uitdoofscenario 
Naar aanleiding van de Wet Eenheidsstatuut werd een uitdoofscenario uitgewerkt voor de ontslaguitkering. 
Zo werd bepaald dat de arbeiders niet meer in aanmerking kunnen komen voor een ontslaguitkering, indien 
de begindatum van hun ononderbroken arbeidsovereenkomst gelegen is na 31 december 2013. 

Begindatum arbeidsovereenkomst? 
Over de toepassing van deze bepaling heeft het Grondwettelijk Hof nu een uitspraak gedaan. 
Om te oordelen over de begindatum van de arbeidsovereenkomst moet men rekening houden met de 
ononderbroken voorafgaande tewerkstelling als uitzendkracht in dezelfde onderneming. 
Hierdoor kan een arbeider aangeworven na 31 december 2013, maar met een voorafgaande 
interimtewerkstelling vóór die datum, alsnog retroactief in aanmerking komen voor de ontslaguitkering.  
 

Bron: Arrest Grondwettelijk Hof, nr. 14/2020 van 06.02.2020, www.const-court.be. 

  

http://www.const-court.be/


PENSIOENKAPITALEN: 
CIRCULAIRE VERDUIDELIJKT NOTIE 'EFFECTIEF ACTIEF' EN 'VOLLEDIGE LOOPBAAN' 
 
Een begunstigde van een pensioenkapitaal, gevormd met werkgeversbijdragen, kan onder bepaalde 
voorwaarden genieten van een afzonderlijk belastingtarief van 10 %. 
Een van die voorwaarden is dat de wettelijke pensioenleeftijd moet worden bereikt op het ogenblik van 
toekenning van het pensioenkapitaal. De begunstigde moet tot die leeftijd actief zijn gebleven. 
Sinds 1 januari 2019 is dat afzonderlijk gunstig belastingtarief van 10 % ook van toepassing op het toegekende 
kapitaal, indien de begunstigde: 

• een volledige pensioenloopbaan bereikt en 
• tot dat moment ook actief is gebleven. 

 
Een recente circulaire verduidelijkt onder meer de twee hierboven vermelde voorwaarden, meer bepaald de 
noties ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’. 
Een begunstigde bereikt een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenleeftijd als hij of zij (minstens) 
45 jaren kan voorleggen die meetellen voor het vervroegd pensioen. 
Het gunstige afzonderlijke tarief van 10 % geldt enkel voor wie ononderbroken effectief actief is gebleven 
tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de vroegere leeftijd waarop de volledige loopbaan van 45 jaar is 
bereikt. De beoordeling van het ‘effectief actief’ zijn, gebeurt over een referentieperiode van 3 jaren. 

1. Afzonderlijk tarief 
Pensioenkapitalen worden niet belast aan het algemeen progressief tarief, maar aan een afzonderlijk 
belastingtarief. Hiervoor moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. 
Overzicht toepasselijke percentages 

Uitkering vanaf 
Tarief 
personenbelasting (*) 

Tarief 
bedrijfsvoorheffing 

60 jaar 20 % 20,19 % 

61 jaar 18 % 18,17 % 

62 - 64 jaar 16,5 % 16,66 % 

65 jaar en ouder 16,5 % of 10 % 16,66 % of 10,09 % 

Het betreft hier pensioenkapitalen gevormd met werkgeversbijdragen. 
(*) te verhogen met gemeentelijke opcentiemen. 

2. Uitbreiding gunsttarief 
Sinds 1 januari 2019 is het toepassingsgebied voor het voordelig belastingtarief van 10 % voor 
pensioenkapitalen uitgebreid. 
Een begunstigde van een pensioenkapitaal gevormd met werkgeversbijdragen geniet voortaan ook van het 
afzonderlijk tarief van 10 %, zonder dat hij of zij de pensioenleeftijd bereikt. Dit kan op voorwaarde dat men: 

• een volledige pensioenloopbaan bereikt met toepassing van de pensioenwetgeving en 
• tot dat moment effectief actief is gebleven. 

Dit tarief van 10 % geldt ook voor uitkeringen bij overlijden wanneer de overledene een volledige 
pensioenloopbaan had bereikt. Bv. als een aangeslotene op zijn 18de is beginnen werken en vanaf zijn 63ste 
overlijdt. Als hij tot die leeftijd actief is gebleven, geldt dus ook het tarief van 10 %. 

3. Volledige pensioenloopbaan 
Volgens het standpunt van de fiscus is er sprake van een volledige loopbaan volgens de geldende 
pensioenleeftijd als de begunstigde (minstens) 45 jaren kan voorleggen die meetellen voor het vervroegd 
pensioen. 
Met andere woorden, het tarief van 10 % zal maar genoten kunnen worden als het aantal loopbaanjaren (nl. 
45 jaar) is bereikt, dat de pensioenwetgeving vooropstelt met het oog op het verkrijgen van vervroegd 
pensioen. 
Volgens de pensioenwetgeving dient men daarbij rekening te houden met de volgende jaren: 

• voor zelfstandigen: de jaren waarin de betrokkene minstens 2 kwartalen heeft gewerkt. Elk kwartaal 
vertegenwoordigt 78 dagen (312 dagen/4) 



• voor werknemers en ambtenaren: de jaren met een tewerkstelling van ten minste 1/3de van een 
voltijdse arbeidsregeling (312 dagen/3 = 104 dagen). 

Geregulariseerde studiejaren met het oog op de berekening van het wettelijk pensioen, tellen niet mee. Zij 
worden immers niet mee in aanmerking genomen voor de toegang tot het vervroegd wettelijk pensioen. 

4. Notie 'effectief actief' 
Enkel wie ononderbroken effectief actief is gebleven tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de vroegere 
leeftijd waarop de volledige loopbaan van 45 jaar is bereikt, kan aanspraak maken op dit gunstige 
afzonderlijke tarief van 10 %. 
Men beoordeelt het criterium van 'effectief actief zijn' over een referentieperiode van 3 jaren voorafgaand 
aan die wettelijke pensioenleeftijd of vroegere leeftijd met volledige loopbaan van 45 jaren. 
Ook bepaalde periodes van inactiviteit of verminderde activiteit worden gelijkgesteld met periodes van 
activiteit. De circulaire geeft een overzicht van welke van deze periodes in aanmerking kunnen worden 
genomen.  
 

Bron: Circulaire 2019/C/135 over de notie 'effectief actief' en 'volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving. 

 
 
 

LAAT JE TALENT ERKENNEN DOOR DE VLAAMSE OVERHEID (10 KNELPUNTBEROEPEN) 
 
Het Departement Werk en Sociale Economie laat in zijn e-zine weten dat de Vlaamse overheid een lijst klaar 
heeft met 10 beroepen waarvoor je niet noodzakelijk een diploma moet hebben. Het volstaat dat u door 
ervaring vaardigheden hebt verworven (EVC), maar die vaardigheden moeten wel te verifiëren zijn. 
Daarom stelde de Vlaamse overheid criteria op waarmee vaardigheden zullen worden gecertificeerd. De 
criteria zijn even streng als die voor onderwijsdiploma’s. Wie de beoordeling goed doorstaat, krijgt een 
erkende beroepskwalificatie. 
De eerste 10 zijn knelpuntberoepen: heftruck-chauffeur, reachtruckchauffeur, uitbener-uitsnijder, 
kinderbegeleider baby’s & peuters, kinderbegeleider schoolgaande kinderen, medewerker groen- & 
tuinaanleg, medewerker groen- en tuinbeheer, onderhoudsmecanicien personenwagens & lichte 
bedrijfsvoertuigen, fitnessbegeleider & gids. 
Meer informatie kan je terugvinden op http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/beroepskwalificaties/ 
 

Bron: http://vlaamsekwalificatiestructuur.be 

 
 
MEER ACTIVERINGSTRAJECTEN VOOR LANGDURIG ZIEKEN 
 
De VDAB start steeds meer activeringstrajecten op voor langdurig zieke personen. Op 5 jaar tijd is het aantal 
trajecten meer dan verdubbeld: van 1.688 in 2014, tot 4.010 in 2018. En volgens de laatste – nog onvolledige 
– cijfers zou de stijging zich ook in 2019 doorzetten. De VDAB wil overigens uitkomen op een 4.200-tal 
activeringstrajecten per jaar. 
Instromen in een activeringstraject is één ding, uitstromen naar effectief werk is nog iets anders. Volgens de 
cijfers van de VDAB heeft 13,08 % van alle personen die in een activeringstraject stapten, werk gevonden 
binnen de 6 maanden na de opstart van het traject, 21,3 % werk na 12 maanden, 26,4 % na 18 maanden, en 
29,5 % na 24 maanden. 
De VDAB kan momenteel niet zeggen of de gelukkigen opnieuw aan de slag gingen in hun eigen job, bij hun 
vroegere werkgever, of dat zij overstapten naar een andere job of een andere werkgever. De dienst heeft 
ook geen informatie over de sectoren waarin die mensen opnieuw aan de slag gingen of het soort jobs waarin 
zij terecht kwamen. 
Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is wel van plan om de huidige samenwerking tussen het federale 
RIZIV en de Vlaamse VDAB rond de activering van langdurig zieke personen verder te zetten. Zij wacht nog 
wel even de evaluatie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) af. Die evaluatie zou 
midden 2020 rond zijn. 
 

Bron:  Schriftelijke vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw Hilde Crevits over ‘Activeren van landurig zieken – Stand van zaken’. Online op 8 januari 2020. 

 

http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/beroepskwalificaties/
http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/beroepskwalificaties/
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1337245
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1337245

