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Beste lezer, 

Het recente regeerakkoord stelt heel wat 

nieuwe maatregelen in het vooruitzicht. Wat zal 

er veranderen op vlak van human resources 

(o.m. arbeidsrecht, fiscaliteit, sociale zekerheid 

en wettelijke en aanvullende pensioenen) en 

welke impact zal het regeerakkoord hebben 

voor uw dagelijkse praktijk? 

Hierna lichten wij graag de hoofdlijnen van dit 

nieuwe akkoord voor u toe, op basis van de 

tekst van het regeerakkoord.  

Veel van de plannen in het regeerakkoord 

worden in zeer algemene termen verwoord. Het 

is nog wachten op de uitvoering.  Wij zullen niet 

nalaten u hierover te berichten zodra één en 

ander concreter wordt. 

 

 

Veel leesplezier! 
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1 Pensioenen 

De formatienota en het regeerakkoord besteden veel aandacht aan wettelijke en aanvullende 

pensioenen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die  door kersvers minister van 

pensioenen, Karine Lalieux (PS), op muziek zullen gezet worden. 

1.1 Eerste pensioenpijler 

De maatregelen m.b.t. de eerste pensioenpijler hebben voornamelijk betrekking op de verbetering van 

het wettelijk (minimum) pensioen. 

1.1.1 Minimumpensioen 

Eén van de meest besproken thema's van het regeerakkoord is het verhogen van het minimumpensioen 

naar 1.500 EUR. Momenteel bedraagt dit voor een alleenstaande of tweeverdieners 1.291,69 EUR bruto 

(na een volledige loopbaan van 45 jaar). 

Het is nog niet volledig duidelijk of het gaat over een bruto- of nettobedrag. Het is overigens niet evident 

om een netto-uitgangspunt te hanteren aangezien de finale belasting kan afhangen van andere 

inkomsten en de gezinssituatie van de gepensioneerde.  

Nog een openstaand punt is het moment waarop de regering dit minimumpensioenbedrag wil bereiken. 

De tekst spreekt namelijk over het "geleidelijk optrekken" van het minimumbedrag. De verschillende 

regeringspartijen geven aan dat ze zich richten op het einde van de regeerperiode. 

Een belangrijke nuance is dat het minimumpensioen betrekking heeft op werknemers die een volledige 

loopbaan (oftewel: 45 dienstjaren) achter de rug hebben. In het geval van een onvolledige loopbaan 

wordt het minimumbedrag pro rata verminderd. 

Daarnaast heeft een werknemer pas recht op een minimumpensioen wanneer hij een loopbaan van 

minstens 30 jaar heeft. Dit is momenteel ook het geval, maar het regeerakkoord voegt hier een nieuwe 

voorwaarde aan toe: een aantal van die 30 dienstjaren, zullen effectief gewerkte jaren moeten zijn. 

Bepaalde gelijkgestelde periodes zullen dus mogelijk niet meer meetellen voor de opening van het recht 

op het minimumpensioen.  

De drempelbedragen van toepassing op de solidariteitsbijdrage en de RIZIV-bijdrage die verschuldigd 

zijn op wettelijke en aanvullende pensioenen zullen ook worden aangepast om te vermijden dat deze 

inhoudingen de verhoging van het minimumpensioen zouden neutraliseren. 

Naast het optrekken van het minimumpensioen zal ook het pensioenplafond (het maximale loonplafond 

waarop de pensioenen berekend worden) mee stijgen. Hierdoor gaan de pensioenen van hogere 

verdieners ook omhoog voor toekomstige loopbaanjaren.  

1.1.2 Werkgelegenheidsgraad  

Om de wettelijke pensioenen betaalbaar te houden, streeft de regering naar een 

werkgelegenheidsgraad van 80 % tegen 2030. Hiervoor zullen meer werknemers langer beroepsactief 

moeten blijven. De regering denkt hierbij aan de invoering van bijkomende landingsbanen en 

maatregelen voor oudere werknemers om zich te heroriënteren om de arbeidsmarkt. De 

deelstaatregeringen en sociale partners zullen hierbij betrokken worden. 
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1.1.3 Deeltijds pensioen 

Ook het deeltijds pensioen komt opnieuw op tafel. Dit systeem komt erop neer dat iemand deeltijds 

actief blijft, maar ook al een deel wettelijk pensioen op neemt.  Dit systeem werd in de vorige legislatuur 

op de valreep naar de prullenmand verwezen omdat het weinig meerwaarde bood t.o.v. landingsbanen. 

Dit wordt nu dus herbekeken.  

1.1.4 Pensioenleeftijd 

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van de regering-Michel blijft behouden.  De wettelijke 

pensioenleeftijd stijgt dus vanaf februari 2025 naar 66 jaar en vanaf februari 2030 naar 67 jaar.  

1.1.5 Stelsel van zelfstandigen 

Zelfstandigen hebben doorgaans een lager wettelijk pensioen dan werknemers met hetzelfde loon en 

dezelfde loopbaan.  De regering wil de correctiecoëfficiënt die voor deze verlaging zorgt afschaffen voor 

toekomstige loopbaanjaren, zodat zelfstandigen op dezelfde manier pensioen kunnen opbouwen als 

werknemers. De regering zal ook nagaan hoe ze meer solidariteit tussen zelfstandigen kan invoeren in 

de financiering van het stelsel.   

1.1.6 Pensioenbonus  

Om langer werken aan te moedigen wil de regering de pensioenbonus opnieuw invoeren. De 

pensioenbonus houdt in dat wie na een bepaalde leeftijd en/of loopbaan beroepsactief blijft hierdoor 

extra wettelijk pensioen opbouwt. Dit systeem werd in 2015 afgeschaft, maar zou nu onder herwerkte 

vorm worden heringevoerd.  Wie aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet, maar dit 

pensioen nog niet opneemt, zou hiervoor worden beloond met extra wettelijk pensioen. 

1.2 Tweede pensioenpijler 

De initiatieven op het vlak van aanvullende pensioenen hebben voornamelijk betrekking op de verdere 

veralgemening van de 2de pijler. 

1.2.1 3% voor alle werknemers 

De nieuwe regering herhaalt de ambitie van vorige regeringen om alle werknemers te dekken door een 

aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon voorziet. De sociale 

partners moeten bekijken hoe dit zo snel mogelijk kan verwezenlijkt worden. In 2014 werd er reeds 

beslist dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen 

tegen 2025 moet weggewerkt zijn. De regering nodigt de sociale partners hierbij uit om rekening te 

houden met het streefdoel van de 3%-bijdrage. 

1.2.2 Beleggingsbeleid pensioeninstellingen 

De regering zal onderzoeken of het mogelijk is om meer rekening te houden met ESG-factoren 

(“Environment, Social and Governance”) in de 2de pijler. Hierbij zouden investeringen onder meer in 

sectoren die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid worden ontmoedigd, en investeringen in 

groene energie aangemoedigd worden. 
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Daarnaast zal de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij het initiatief nemen om een 

transformatiefonds op te richten. Zij zullen institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en 

verzekeraars uitnodigen om toe te treden. De doelstelling is om cruciale ondernemingen te 

ondersteunen, hun solvabiliteit te versterken en hen te helpen zich te heroriënteren in functie van de 

lange termijnuitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd (zoals klimaatverandering en 

digitalisering). 

1.2.3 Kosten en rendement 

Ook wil de regering de kosten die pensioeninstellingen aanrekenen in kaart brengen, analyseren, en 

indien nodig maatregelen nemen, zoals administratieve en legistieke vereenvoudigingen, die kunnen 

leiden tot een lagere kostenstructuur of een lagere afroming van het rendement.  

1.2.4 Pensioensplit  

Er zijn plannen om de zogenaamde ‘pensioensplit’ uit te werken. Hierbij gebeurt een verrekening van 

het aanvullend pensioen bij echtscheiding. Hiervan is al lang sprake, maar het idee werd nog niet 

concreet uitgewerkt.  Ook het regeerakkoord bevat nog geen concrete modaliteiten.  

2 Arbeidsmarkt en arbeidsrecht 

De Regering De Croo I heeft in de formatienota de ambitie uitgesproken om de werkzaamheidsgraad 

tegen 2030 te verhogen naar 80%. De maatregelen die in dit kader in de formatienota worden 

aangekondigd, hebben voornamelijk betrekking op drie groepen van werknemers.  

 

Vooreerst zal de nieuwe regering trachten “oudere werknemers” langer actief te houden op de 

arbeidsmarkt door middel van einde loopbaan maatregelen (2.1 hierna). Verder richt de nieuwe regering 

zich tot de ontslagen werknemers die door zogenaamde inzetbaarheidsverhogende maatregelen zo 

snel als mogelijk de weg moeten (terug)vinden naar de arbeidsmarkt (2.2). In de formatienota wordt 

bijzondere aandacht besteed aan de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (2.3).  

 

Daarnaast worden nog een aantal andere wijzigingen in het arbeids(markt)recht aangekondigd, o.m. 

wat betreft opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid (2.4), tele- en thuiswerk (2.5), collectieve 

arbeidsduurvermindering (2.6) en loopbaansparen (2.7).  

 

We bespreken ook nog de maatregelen in het kader van de gendergelijkheid (o.m. de verlenging van 

het vaderschapsverlof) (2.8).  

 

Naast de flexibiliteit ten gunste van de werknemer bereidt men tevens wijzigingen voor op het vlak van 

de regels omtrent de afwijkingen van de arbeidsduur en de uitzondering op het verbod op nachtarbeid 

voor de e-commerce (2.9 & 2.10). 

 

De regering trekt ten strijde tegen de dagcontracten in de uitzendsector (2.11) 

 

Op het vlak van herstructureringen worden geen grote wijzigingen aangekondigd (2.12).  

 

De regering wil tenslotte ook de schijnzelfstandigheid herbekijken, vooral in de platformeconomie (2.13). 
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2.1 Eindeloopbaan  

Om de effectieve loopbaanduur van (oudere) werknemers op te trekken zal de nieuwe regering 

maatregelen nemen inzake de eindeloopbaanregeling.  

 

Het gaat o.a. om het deeltijdse pensioen (zie 1.1.2 hierboven), de zogenaamde zachte landingsbanen, 

de vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan en het bevorderen van de overdracht van knowhow 

tussen generaties.  

 

De zachte landingsbaan biedt de werkgever de mogelijkheid een premie vrij van sociale bijdragen toe 

te kennen aan een oudere werknemer wanneer de werknemer overgaat tot een minder belastende 

arbeidsinvulling. Het is nog onduidelijk of de nieuwe regering het toepassingsgebied van het huidig 

systeem wil verruimen of bijkomende ‘stelsels’ wenst in te voeren.  

 

Anderzijds lijkt de nieuwe regering in te zetten op het vormen en heroriënteren van oudere werknemers 

zodat zij langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Voorlopig is het echter nog gissen naar de 

verdere concrete invulling van deze maatregelen inzake de eindeloopbaanregeling.   

 

2.2 Inzetbaarheidsverhogende maatregelen (art. 39ter Arbeidsovereenkomstenwet) 

In het kader van de bovenvermelde doelstelling om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80% 

tegen 2030 wil de nieuwe regering de arbeidsmobiliteit naar sectoren met tekorten bevorderen. Dit 

vereist bijscholing en heroriëntatie van werkloze werknemers. De Regering De Croo I zal samen met 

de sociale partners dan ook bekijken hoe artikel 39ter van de arbeidsovereenkomstenwet kan worden 

hervormd en uitvoerbaar kan worden gemaakt.  

 

De huidige bepaling van artikel 39ter van de Arbeidsovereenkomstenwet stelt dat - per bedrijfstak - een 

sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zou moeten voorzien dat bepaalde ontslagen werknemers 

recht hebben op een ontslagpakket. Dit ontslagpakket zou enerzijds voor 2/3e uit een te presteren 

opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding moeten bestaan, en voor het resterende derde uit 

maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen.  

 

Ondanks deze “verplichting” voor de sectoren om dit verder uit te werken, bleef de wetsbepaling  

voorlopig nog dode letter. Tot op heden werden er immers op het niveau van de sectoren nog geen 

initiatieven genomen om te voorzien in dergelijk “ontslagpakket” met inzetbaarheidsverhogende 

maatregelen.  

 

De nieuwe regering zal trachten om - in samenspraak met de sociale partners - deze bepaling nieuw 

leven in te blazen.  

 

Hoe dit concreet zal worden ingevuld is nog niet duidelijk, maar het lijkt er toch op dat de regering een 

deel van de opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding op een andere manier wil laten invullen met 

het oog op de verhoging van de inzetbaarheid van de ontslagen werknemer.  

 

2.3 Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: 

De organisatie en het beheer van de re-integratietrajecten zal geëvalueerd worden. De re-

integratieprocedures (thans geregeld door Hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de codex welzijn op het 
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werk) moeten in dit kader worden vereenvoudigd en gestroomlijnd zodat meer werknemers (sneller) 

een re-integratietraject kunnen starten en succesvol beëindigen. 

 

In dit kader verwijst de formatienota naar het inzetten van “disability managers”. Daarnaast wordt ook 

verwezen naar “financiële prikkels” voor werknemers en werkgevers. Wat onder beide maatregelen 

dient te worden verstaan, is echter nog onduidelijk.  

 

2.4 Tijdelijke werkloosheid 

De regering De Croo heeft de betrachting om het systeem van de tijdelijke werkloosheid aan te pakken. 

De nieuwe regering is ervan overtuigd dat de tijd van tijdelijke werkloosheid door de betrokken 

werknemers nuttig kan opgevuld worden door bijvoorbeeld het volgen van opleidingen.  

 

In dit kader zal met de deelstaten worden overlegd om een opleidingsaanbod te organiseren voor 

werknemers van wie de tijdelijke werkloosheid een langere of meer structurele duur heeft. 

 

Bovendien zal de regering samen met de sociale partners onderzoeken hoe werknemers die op 

structurele tijdelijke werkloosheid komen, tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden bij een andere 

werkgever, met de mogelijkheid om terug te keren zodra de activiteit van hun oorspronkelijke werkgever 

zich herstelt. Het kader dat daarvoor wordt uitgewerkt, moet misbruiken die samenhangen met 

terbeschikkingstelling voorkomen. 

 

2.5 Flexibiliteit - Telewerk – Woon/werkverkeer  

De coronacrisis heeft tijdelijk tot een massaal gebruik van thuiswerk geleid, waardoor de arbeidstijd in 

veel gevallen ook volledig anders werd georganiseerd. Volgens de formatienota leeft bij werkgevers en 

werknemers dan ook een sterke vraag om deze manier van werken verder te kunnen zetten. Dit moet 

werknemers ook in staat stellen werk en privéleven beter te combineren.  

 

In dat opzicht zal de regering in samenwerking met de sociale partners een interprofessioneel kader 

uitwerken dat toelaat meer flexibiliteit af te spreken terwijl de bescherming van de werknemers wordt 

gewaarborgd.  

 

In dit kader zal in overleg met de sociale partners, onderzocht worden of bijkomende maatregelen 

kunnen worden genomen om het “maatschappelijk en economisch potentieel” van telewerken te 

realiseren.  

 

Welke maatregelen in dit kader mogen verwacht worden is nog onduidelijk. 

 

Tenslotte is het de doelstelling om de woon-werk trajecten te beperken en verkorten. Het welzijn op het 

werk en de combinatie van privé- en beroepsleven moeten op deze wijze verder worden verbeterd.  

 

2.6 Collectieve arbeidsduurvermindering 

De nieuwe regering stelt vast dat het huidige systeem van RSZ-bijdragevermindering voor de collectieve 

arbeidsduurvermindering erg weinig wordt gebruikt.  
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Dit stelsel biedt de mogelijkheid aan de werkgever om de gemiddelde arbeidsduur binnen de 

onderneming op vrijwillige basis te verlagen en daardoor te genieten van een vermindering van de 

werkgeversbijdragen voor de werknemers waarvan de arbeidsduur wordt verminderd. 

 

De regering zal dit systeem opnieuw evalueren en desgevallend aanpassen. 

 

2.7 Loopbaansparen 

De regering roept de sociale partners op om op het niveau van de sectoren of ondernemingen het 

loopbaansparen, dat werd ingevoerd in het kader van de wetgeving werkbaar wendbaar werk, voor 

iedere werknemer toegankelijk te maken.  

 

“Loopbaansparen” biedt aan werknemers de mogelijkheid om bepaalde tijdselementen op te sparen 

met de bedoeling die later tijdens de duur van de tewerkstelling als verlof op te nemen.  De werknemer 

krijgt op die manier de gelegenheid om zelf een stukje van zijn loopbaan te sturen en adempauzes in te 

lassen wanneer hij dit zelf nodig acht.    

 

Om de maatregel van het loopbaansparen te kunnen toepassen, dient deze echter eerst “geactiveerd” 

te worden door de sectoren (of bij gebreke daaraan door de ondernemingen).   

 

De regering vraag nu aan de sectoren of ondernemingen om dit systeem voor iedere werknemer 

toepasselijk te maken.  

 

2.8 Maatregelen ter bevordering van gendergelijkheid 

De nieuwe regering wil een actieve genderpolitiek voeren en voorziet in dat verband onder meer in de 

volgende concrete maatregelen.  

 

2.8.1 Uitbreiding vaderschapsverlof 

Op dit ogenblik heeft elke werknemer die vader (of tweede ouder) wordt, ongeacht het arbeidsregime 

waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om tien dagen van het werk afwezig te zijn 

naar aanleiding van de geboorte van zijn kind (ongeacht of het om één kind of een meerling gaat). Deze 

tien dagen mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen vier maanden te rekenen vanaf de 

dag van de bevalling.  

 

Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten 

laste van zijn werkgever. Tijdens de volgende zeven dagen van het vaderschapsverlof ontvangt de 

werknemer geen loon, maar wel een uitkering van het ziekenfonds.  

 

Het regeerakkoord voorziet in een stapsgewijze uitbreiding van dit vaderschapsverlof van 10 naar 20 

dagen. De regering wil er daarbij voor zorgen dat alle types werknemers in staat zijn het recht ook 

effectief op te nemen (bv. uitzendkrachten, korte tijdelijke contracten, …). Wie de kost hiervan zal dragen 

(de werkgever en/of de sociale zekerheid) is nog niet duidelijk.  
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2.8.2 Loonkloof 

Het principe van gelijke lonen voor vrouwen en mannen staat vermeld in talloze internationale en 

Belgische wetteksten. Ook de Belgische wetgever heeft al verschillende initiatieven genomen om deze 

loonkloof te bestrijden. In 2012 werd de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen 

mannen en vrouwen gestemd. Het zichtbaar en bespreekbaar maken van de loonkloof vormt de rode 

draad van de maatregelen uit deze wet die op de drie overlegniveaus werden ingevoerd: 

interprofessioneel, sectoraal en op het niveau van de onderneming. Werkgevers die minstens 50 

werknemers tewerkstellen, moeten om de twee jaar een gedetailleerde analyse van de 

bezoldigingsstructuur binnen de onderneming maken en hierover een analyseverslag (op basis van een 

modelformulier) invullen.  Deze analyse moet het mogelijk maken te bepalen of de onderneming een 

genderneutraal bezoldigingsbeleid voert en, indien dat niet het geval blijkt te zijn, daartoe te komen via 

overleg met de personeelsafvaardiging. 

 

Ondanks dit juridisch arsenaal is de gelijkheid van de lonen echter nog geen realiteit. Zo blijkt uit het 

loonkloofrapport van 2019 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat de loonkloof, 

op het niveau van het uurloon, nog steeds 9,6% ten nadele van de vrouwen bedraagt. Dit verschil 

bedraagt 23,7% als men de jaarlonen in aanmerking neemt. Dit percentage is groter want in deze 

evaluatie wordt de ongelijke verdeling van de arbeidsduur mee in overweging genomen. 

 

De regering heeft dan ook aanvullende maatregelen aangekondigd om de wet van 22 april 2012 ter 

bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen werkzamer te maken.  

 

Opgelet: uit recente rechtspraak blijkt dat het analyserapport inzake de bezoldigingsstructuur van de 

onderneming, indien hieruit blijkt dat er sprake is van een loonkloof tussen vergelijkbare categorieën 

personeelsleden, als een vermoeden van discriminatie en dus begin van bewijs kan worden ingeroepen 

door een werknemer in een concrete discriminatiecase voor de rechtbank. 

 

2.9 Arbeidsduur en e-commerce 

De regering zal onderzoeken welke redenen aan de basis liggen voor de beperkte aanwezigheid in ons 

land van o.a. verdeelcentra in het kader van e-commerce. Daarbij gaat zij, in overleg met de sociale 

partners, na of en in welke mate een wijziging van de reglementering rond avond- en nachtarbeid een 

oplossing kan bijdragen.  

 

De huidige wettelijke bepalingen (hetzij artikel 36, 10° van de Arbeidswet van 16 maart 1971) voorzien 

reeds een uitzondering op het verbod op nachtarbeid voor het uitvoeren van logistieke en 

ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel (e-commerce). Deze wettelijke 

bepaling laat dus reeds toe om nachtarbeid voor e-commerce activiteiten te doen verrichten.   

 

Het is voorlopig onduidelijk welke maatregelen de nieuwe regering zal nemen. Één van de 

mogelijkheden bestaat o.i. in een versoepeling van de bijzondere procedure, voorzien in artikel 38 van 

de Arbeidswet van 16 maart 1971, die moet worden nageleefd wanneer het nachtregime dat men wenst 

in te voeren prestaties omvat tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends. Anderzijds kan gedacht worden 

aan een verruiming van het toepassingsgebied van de uitzondering op het verbod op nachtarbeid.  
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2.10 Afwijkingen arbeidsduur 

De regering zal in overleg met de sociale partners, de voorwaarden vastleggen waarbinnen afwijkingen 

op de standaard arbeidsduur en arbeidstijd kunnen worden ingevoerd. Hierbij wordt uitdrukkelijk 

verwezen naar sociaal overleg met de vakbondsafvaardiging of de ondernemingsraad.  

 

Naast de flexibiliteit ten gunste van de werknemer (supra) lijkt de regering aldus ook oog te hebben voor 

de “flexibiliteit” ten gunste van de werkgever waarbij mogelijke afwijkingen op de arbeidsduur mogelijk 

zullen gemaakt worden. Het is echter nog onduidelijk of dit zal gebeuren door middel van een verruiming 

van de huidige stelsels (kleine en grote flexibiliteit, overuren, etc.) of het invoeren van nieuwe stelsels 

die de mogelijkheid bieden om (bijkomend) af te wijken van de arbeidsduur.  

 

2.11 Dagcontracten uitzendkrachten 

Tenslotte dient in het kader van de arbeidsorganisatie nog gewezen te worden op de dagcontracten van 

uitzendkrachten. De regering wil vermijden dat uitzendkrachten gedurende lange periodes afhankelijk 

zijn van opeenvolgende dagcontracten (bij eenzelfde gebruiker). Het oneigenlijk en overmatig gebruik 

daarvan zal in overleg met de sociale partners dan ook bestreden worden.  

 

2.12 Herstructureringen 

Het regeerakkoord voorziet in een relance- en transitieplan dat - met het oog op een welvarend land - 

ervoor moet zorgen dat bedrijven beter bestand worden gemaakt tegen schokken. Bedrijven moeten 

immers tegen de crisis worden beschermd, teneinde ontslagen zoveel als mogelijk te vermijden. In dit 

kader hecht de regering een groot belang aan het sociaal overleg.  

 

Op welke manier bedrijven in moeilijkheden verder zullen worden beschermd, wordt niet concreet 

bepaald. Ook sleutelt het akkoord niet aan de definities van ondernemingen in moeilijkheden of 

herstructurering, noch voorziet het expliciet in extra maatregelen voor deze ondernemingen. In 

tegenstelling tot het vorige regeerakkoord, zijn er ook geen verwijzingen naar eventuele aanpassingen 

van het SWT-stelsel voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, zodat we ervan uitgaan 

dat de leeftijds- en andere voorwaarden van het huidige stelsel blijven gelden. 

 

2.13 Aard arbeidsrelatie & schijnzelfstandigheid 

De regering wijst erop dat zij aandacht wil besteden aan het onderscheid tussen werknemer-

zelfstandige (en de hierbij horende problematiek van schijnwerknemers en schijnzelfstandigheid). Zij 

verwijst hierbij in het bijzonder naar de huidige onduidelijkheid omtrent het statuut van personen die 

structureel actief zijn in de platformeconomie. Hierbij gaat het voornamelijk over de personen die hun 

goederen of diensten aanbieden op een zogenaamd ‘deelplatform’ (bijv. een app) die hen in contact 

brengt met hun consument of opdrachtgever. 

 

De regering verbindt zich ertoe om de huidige arbeidsrelatiewet, die de principes vastlegt op basis 

waarvan dit onderscheid kan worden bepaald, te evalueren en indien nodig aan te passen. Zij zal 

hiervoor samenwerken met de sociale partners en de betrokken sectoren. 
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3 Compensation & Benefits 

Het regeerakkoord bevat diverse topics die van belang zijn voor de compensation- & benefitspraktijk. 

Deze zijn voornamelijk van (para)fiscale aard. 

3.1 Sociale zekerheid 

Een van de meest opvallende elementen van het regeerakkoord inzake sociale zekerheid is de 

aankondiging van de intentie om de bestaande verschillen tussen de statuten van ambtenaren, 

werknemers en zelfstandigen te verminderen.  

Op heden zijn er tal van verschillen tussen de diverse statuten, zowel wat de bijdragen als de 

‘tegenprestaties’ (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, …) betreft. De sociale zekerheidsbijdragen 

voor zelfstandigen zijn geplafonneerd (voor 2020: 16.942,24 EUR op jaarbasis) terwijl de sociale 

zekerheidsbijdragen (zowel de werknemers- als werkgeversbijdragen) voor werknemers dit niet zijn (zij 

worden uitgedrukt als een percentage van het brutoloon, zonder plafond). Wat de ambtenaren (statutair 

of contractueel) betreft, zijn deze in principe onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen voor 

werknemers, maar vaak slechts voor welbepaalde takken van de sociale zekerheid. 

Concrete maatregelen worden nog niet aangekondigd, met uitzondering van enkele aanpassingen aan 

het pensioen voor zelfstandigen en de intentieverklaring dat zal nagegaan worden hoe ‘solidariteit’ 

tussen zelfstandigen versterkt kan worden en dat het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen 

geherwaardeerd zal worden. 

3.2 Fiscaal 

Op fiscaal vlak kondigt de regering de voorbereiding van een brede fiscale hervorming aan om het 

belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. De 

regering kondigt ook aan maatregelen te zullen nemen om de gezinsfiscaliteit te verlichten en beter af 

te stemmen op de combinatie werk en gezin. Zo zal de belastingvrije som voor bepaalde gezinsleden 

die ten laste zijn, verhoogd worden en wordt de belastingvermindering voor kinderopvang opgetrokken. 

Op het vlak van vennootschapsbelasting zou er een zogenaamde ‘wederopbouwreserve’ voorzien 

worden om de solvabiliteit en liquiditeit van bedrijven te versterken. Bedrijven zouden namelijk de 

mogelijkheid krijgen om voor de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan de aanslagjaren 2022, 

2023 en 2024 een deel van hun winst vrij te stellen door deze winst te boeken op een vrijgestelde 

wederopbouwreserve. Toekomstige winsten zou men zo fiscaal voordelig in de vennootschap kunnen 

houden. Hieraan wordt (onder meer) een tewerkstellingsvoorwaarde gekoppeld, alsook de voorwaarden 

in verband met het eigen vermogen. Dit systeem mag niet verward worden met het bestaande ‘corona 

carry back’ systeem, dat eerder op het verleden is gericht. 

3.3  Lastenverlaging op arbeid 

Het regeerakkoord stelt dat ingezet moet worden op een verlaging van de (para)fiscale lasten op arbeid 

voor zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen.  

In het kader hiervan zou de regering onder meer de bestaande uitzonderingsregimes die van toepassing 

zijn op alternatieve voordelen laten uitdoven om tot een verloning ‘in euro’s’ te komen. De mogelijkheden 

tot optimalisatie zouden zo veel mogelijk worden beperkt of ontmoedigd. 

Het achterliggende idee lijkt te zijn om de belastbare basis te verbreden en hierop een lager tarief toe 

te passen. Concrete voorbeelden worden niet gegeven. De vraag is echter hoe ver men hierin zal 
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willen/kunnen gaan. Zal men enkel ‘exotischere’ mechanismen en structuren viseren, of zal men ook 

raken aan bijvoorbeeld de (para)fiscale behandeling van maaltijdcheques en bedrijfswagen? 

3.4 Bedrijfswagen 

Over de gunstige forfaitaire waardering van de bedrijfswagen wordt niets expliciet gezegd. Wel wordt 

aangekondigd dat getracht zal worden om alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasvrij te maken.  

Afhankelijk van de evolutie van de catalogusprijzen van volledig broeikasvrije wagens, kan dit - in de 

mate dat de bestaande forfaitaire waardering van het voordeel van de bedrijfswagen ongewijzigd blijft - 

een vermindering van dit forfaitair bepaald voordeel impliceren. 

3.5  Mobiliteitsbudget 

Het mobiliteitsbudget, ingevoerd door de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een 

mobiliteitsbudget, staat op heden enkel open voor werknemers die effectief gedurende een welbepaalde 

tijd over een bedrijfswagen beschikken of die hierop recht hebben. 

Met dit budget kan de werknemer kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen en/of alternatieve 

vervoersmiddelen (bv: trein, tram, bus, fiets, huur van wagens met of zonder chauffeur, deeloplossingen, 

…). De bedrijfswagen gekozen binnen het mobiliteitsbudget wordt (para)fiscaal behandeld als een 

gewone bedrijfswagen terwijl de alternatieve vervoersmiddelen volledig vrijgesteld zijn in hoofde van de 

werknemer en volledig aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Het eventuele saldo van het 

mobiliteitsbudget wordt uitbetaald na aftrek van een bijzondere bijdrage van 38,07% ten laste van de 

werknemer, maar zonder dat hierop belastingen verschuldigd zijn. 

De regering heeft aangekondigd dat zij een kader zal uitwerken waarbij ook werknemers die (nog) geen 

aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend kunnen krijgen door hun 

werkgever. Op die manier zouden duurzame mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, fietsen, 

broeikasgasneutrale auto’s, enz.) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen, gestimuleerd worden.  

4  (Intensievere) strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 

Net zoals de regering Di Rupo I en Michel I, wil de regering De Croo I de strijd tegen sociale fraude en 

sociale dumping onverminderd verderzetten en zelfs opvoeren. Uit de begrotingstabel blijkt dat het de 

bedoeling is om tegen het einde van de legislatuur 1 miljard euro op te halen uit fraudebestrijding (zowel 

fiscale fraude als sociale fraude). 

 

De aanpak van sociale fraude en sociale dumping blijft dus ook deze legislatuur een prioriteit. Daarnaast 

wil de regering ook de strijd opvoeren tegen sociale fraude binnen de uitkeringsstelsels en tegen het 

zwartwerk. Hiervoor wil de regering De Croo het aantal inspecteurs geleidelijk in lijn brengen met de 

normen zoals vooropgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie. Zowel de sociale inspectie, als 

het arbeidsauditoraat moeten door middel van acties een strikte en afradende controle uitrollen met 

betrekking tot sociale fraude en sociale dumping. 

 

Tenslotte benadrukt de regering De Croo I dat mensenhandel en economische uitbuiting een absolute 

topprioriteit moeten worden, waarbij de klemtoon ligt op detectie en dus op terreincontroles. 

 

Zie ook nog punt 8.2 hierna oer de bestrijding van de fraude in de internationale context. 
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5 Uitgebreidere actiemiddelen in strijd tegen discriminatie 

De strijd voor diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie krijgt bijzondere aandacht in het 

Regeerakkoord.  

 

In het regeerakkoord staat onder meer dat de sociale inspectie discriminatietoetsen moet kunnen 

uitvoeren op basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve 

aanwijzing. Het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of procureur des konings 

blijft behouden. Er mag tegelijk nooit sprake zijn van uitlokking. 

 

Het wettelijk kader hiervoor bestaat al. Sinds 2018 hebben de inspectiediensten de bevoegdheid om 

zogenaamde ‘mystery calls’ en ‘mystery shopping’ te doen op het vlak van arbeid, bv. anonieme 

sollicitaties. In de praktijk is dit echter nog niet succesvol gebleken en wordt van deze mogelijkheid bijna 

geen gebruik gemaakt. Dit heeft vooral te maken met de procedure: deze zou te traag verlopen en 

dergelijke praktijktesten door de inspectiediensten zijn enkel mogelijk na goedkeuring van het 

arbeidsauditoraat, dat eerder terughoudend is om dit goed te keuren.  

 

Het is dus afwachten welke aanpassingen de huidige regering zal aanbrengen aan dit systeem om de 

strijd tegen discriminatie, o.a. op de arbeidsmarkt, op te voeren. 

 

6 Publieke sector 

6.1 Sociale statuten van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren 

In het regeerakkoord staat te lezen dat er een afstemming moet komen tussen onder meer de 

pensioenregelingen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren (zie 3.1).  

 

6.2 Evaluatie van de regeling van het vervroegd pensioen wegens lichamelijke 

ongeschiktheid voor de statutaire personeelsleden 

Momenteel beschikt elk statutair personeelslid over een ziektekapitaal. Wanneer dit kapitaal is uitgeput, 

wordt het personeelslid in disponibiliteit geplaatst en ontvangt het personeelslid een wachtgeld dat 

overeenstemt met 60% van zijn of haar normale wedde. Bovendien kan de werkgever, nadat het 

personeelslid zijn ziektekapitaal heeft uitgeput, aan het Bestuur Medische Expertise (Medex) vragen om 

na te gaan of het personeelslid nog medisch geschikt is om zijn of haar functie uit te oefenen. In dit 

kader kan Medex (onder andere) beslissen dat het personeelslid moet worden toegelaten tot het 

vervroegd pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid. 

 

De nieuwe regering stelt in dit verband dat de "verouderde" regeling voor vervroegd pensioen wegens 

lichamelijke ongeschiktheid zal geëvalueerd worden, in overleg met de sociale partners en de 

deelstaten, en dit met name voor ambtenaren die nog ver van de pensioengerechtigde leeftijd verwijderd 

zijn. Het akkoord bepaalt ook dat deze regeling meer in overeenstemming moet worden gebracht met 

de arbeidsongeschiktheidsregeling en de re-integratietrajecten die bestaan voor werknemers met een 

arbeidsovereenkomst. 
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6.3 Diversiteit en strijd tegen discriminatie 

De regering wil de overheidsdiensten inclusiever maken. Er wordt aangekondigd dat er speciale 

aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van diversiteit en het bestrijden van vormen van 

discriminatie in de publieke sector door middel van verschillende maatregelen:  

 

- extra inspanningen om het streefcijfer van minstens 3% voor tewerkstelling van personen met 

een handicap bij overheidsdiensten te halen, onder meer in haar rekruteringsbeleid en beleid 

rond werkomgeving; 

- een toereikend genderevenwicht in zowel de administratie als de overheidsbedrijven, ook aan 

de top. 

 

6.4 Dynamisch personeelsbeleid voor de mandaathouders 

Vandaag bestaan er medewerkers binnen de federale overheidsdienst die mandaathouders zijn. 

Gemandateerde functies zijn beheers- en ondersteuningsfuncties binnen een overheidsdienst. De 

ambtstermijn is zes jaar. Mandaathouders hebben specifieke statuten. 

 

In haar akkoord geeft de nieuwe regering aan dat ze een dynamisch personeelsbeleid wil voeren voor 

de mandaathouders in de federale overheidsdienst. 

 

Daartoe stelt de regering onder meer voor om: 

 

- over te gaan tot een verdere objectivering van de selectieprocedure, met inbegrip van de 

mogelijkheid tot het externaliseren van het assessment-gedeelte; 

- een dynamisch loopbaanpad op te zetten, waarbij de opgebouwde managementexpertise in 

rekening wordt gebracht bij een eventuele verandering van mandaatfunctie of in het geval dat 

een mandaat ondanks een positieve beoordeling niet zou worden verlengd.  

 

6.5 Wettelijke en betaalde feestdagen 

Het regeerakkoord voorziet dat de deelstaten de mogelijkheid zullen krijgen om "van hun feestdag een 

betaalde feestdag te maken", zonder budgettaire meerkost. 

 

7 Maatregelen inzake internationale tewerkstelling 

7.1 Economische migratie 

Sinds januari 2019 moeten onderdanen van derde landen die naar België komen om er meer dan 90 

dagen te werken, een gecombineerde vergunning verkrijgen, die zowel hun recht op verblijf als op werk 

in België dekt. 

 

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, is de regering echter van plan om, in 

overleg met de Gewesten en de sociale partners, de regelgeving inzake de gecombineerde vergunning 

aan te passen.  
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In dit verband wordt in de formatienota verwezen naar de invoering van een elektronisch platform voor 

het opvolgen van de aanvragen en het tegengaan van “shopping” tussen de Gewesten. Dit zou gaan 

om een voortzetting van een project dat reeds loopt (waarnaar we met name verwezen in onze 

Newsflash van 27 februari 2020) en dat de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren 

(Gewesten, Dienst Vreemdelingenzaken, diplomatieke posten, gemeenten) mogelijk moet maken. In 

principe zou dit platform in januari aanstaande het licht moeten zien en eind 2021 volledig operationeel 

moeten zijn.  

 

Wat de inhoud betreft, herhaalt de regering haar wens om buitenlands talent aan te trekken via arbeids- 

en studiemigratie en om braindrain tegen te gaan. 

 

Wat de verblijfsvergunningen betreft, heeft de formatienota tot doel de organisatie en de snelheid van 

de Dienst Vreemdelingenzaken te optimaliseren, met name door een diepgaande digitalisering van de 

interne administratieve processen.  

 

Er wordt ook een hervorming van de voorwaarden tot gezinshereniging overwogen, met het oog op de 

aanpassing van onze wetgeving aan die van de buurlanden, maar ook om de integratie in België van 

personen die zich in ons land vestigen om zich bij een familielid te voegen te vergemakkelijken.   

 

7.2 Internationale mobiliteit en de aanpak van sociale dumping 

Het Schengengebied, dat het vrij verkeer van personen tussen de 26 Europese lidstaten bevordert, is 

de afgelopen maanden diepgaand verstoord door de reisbeperkingen die met de huidige pandemie 

gepaard gaan. 

 

In haar formatienota heeft de regering het belang van de internationale mobiliteit benadrukt en stelde 

zij dat een terugkeer naar de volledige werking ervan een prioriteit zou moeten zijn voor België.  

 

Om sociale dumping te vermijden, wordt bepaald dat België de controle op sociale fraude zal moeten 

versterken, zowel door middel van acties van de Sociale Inspectie (het aantal inspecteurs zal worden 

verhoogd) als van het Arbeidsauditoraat. 

 

De regering zet zich eveneens actief in bij de ontwikkeling van de European Labour Authority (die tot 

taak heeft de toegang van personen en werkgevers tot informatie over hun rechten en plichten op het 

gebied van internationale tewerkstelling te vergemakkelijken, maar ook de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels te ondersteunen en de naleving en toepassing van de Europese regels op dit 

gebied te waarborgen).  

 

De regering wil ook de oprichting van een “sociale Europol” ondersteunen, die er mee belast wordt om 

de detachering van werknemers op Europees niveau te controleren. 

 

7.3 Brexit 

Wat de Brexit betreft, streeft de Belgische regering ernaar om tot een zo ambitieus, evenwichtig en 

coherent mogelijk akkoord met het Verenigd Koninkrijk te komen.  
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De regering kondigt in dit verband reeds aan dat de werkzaamheden na afloop van de overgangsperiode 

(31/12/2020) zullen moeten worden verdergezet met het oog op een verdere verdieping van onze 

betrekkingen en samenwerking met het Verenigd Koninkrijk.  

 

De regering verklaart dat zij bij de onderhandelingen bijzondere aandacht zal besteden aan de 

eerbiediging van de rechten van de Belgische onderdanen in het Verenigd Koninkrijk. 

 

8 De impact voor het gerechtelijk recht 

De regering heeft een financiering en modernisering van justitie aangekondigd, die onder meer een 

verdere informatisering van de rechterlijke macht zal inhouden.  

Alle partijen die betrokken zijn bij een rechtszaak voor de arbeids- en andere rechtbanken zouden in 

staat moeten zijn om op elk moment hun gerechtelijk dossier digitaal te raadplegen. 

Tot slot kondigt de regering aan dat de regelgeving van de class action zal worden geëvalueerd, doch 

er zijn in dit stadium geen aanwijzingen dat dit project - dat zich lijkt te beperken tot de bescherming van 

de consument - zal worden uitgebreid tot sociale zaken. 

9 Implementatie van de Klokkenluidersrichtlijn in België  

Op 7 oktober 2019 werd een nieuwe Europese richtlijn inzake ‘klokkenluidersystemen’ (‘whistleblowing’) 

aangenomen. Deze Europese richtlijn heeft als doel om te voorzien in een betere bescherming van 

klokkenluiders (en personen die hiermee verbonden zijn, zoals bv. familieleden) die inbreuken op 

Europese wetgeving aankaarten. Het gaat bv. om inbreuken inzake witwassen van geld, 

terrorismefinanciering, productveiligheid, bescherming van het milieu, volksgezondheid, 

consumentenbescherming, gegevensbescherming (GDPR), … Op basis van de richtlijn zal er een 

verplichting komen tot het opzetten van een intern meldingskanaal voor ondernemingen in de 

privésector met minstens 50 werknemers. De speerpunten van de  Europese Klokkenluidersrichtlijn kan 

je terugvinden in onze Newsflash van 6 december 2019. 

Deze Europese richtlijn zal tegen uiterlijk 17 december 2021 moeten worden omgezet in Belgisch recht, 

en de regering kondigt de implementatie ervan ook aan in haar akkoord. Het is wachten op deze 

Belgische implementatie om de concrete impact van deze nieuwe regelgeving voor 

klokkenluidersystemen binnen Belgische bedrijven te kennen. 

10 Andere maatregelen 

10.1 Versnelling van de digitalisatie-overgang 

Een van de krachtlijnen van het Regeerakkoord De Croo I ligt in de implementatie van een digitale 

transitie in de B2B- en B2C-verhoudingen maar ook en vooral in de relaties tussen de Staat en zijn 

burgers.  

De regering wil de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen en kondigt onder meer 

volgende maatregelen aan: 

- In het kader van de administratieve vereenvoudiging, de invoering van een recht om fouten te 

maken, vergelijkbaar met die welke in Frankrijk is ingevoerd, waardoor een fout die in een 

verklaring aan de overheid is gemaakt, zonder sanctie kan worden geregulariseerd; 
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- de opening van één enkel federaal loket met als doel de ganse procedure voor de opstart en 

het beheer van een onderneming te vereenvoudigen aan de hand van één enkel elektronisch 

formulier met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als centrale authentieke bron; 

- de sensibilisering van het personeel van de administratie om deze bedrijfsvriendelijker te maken 

en ten dienste te stellen van de ondernemingen en de economische ontwikkeling; 

- de toelating om in alle gevallen kastickets en facturen in digitale vorm uit te reiken, en te 

onderzoeken. 

10.2 Relance-maatregelen 

Het Regeerakkoord bevestigt de afbouw van de corona-steunmaatregelen, maar er wordt wel een 

relance-en transitieplan voorgesteld dat de economie en onze welvaart opnieuw een stevige boost moet 

geven. 

Dit sociaal-economisch relance plan zal worden opgesteld in samenwerking en overleg met de 

deelstaten. 
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ontwikkelingen van wetgeving of rechtspraak. Vanzelfsprekend waken wij over de betrouwbaarheid van deze informatie. Onze newsletters 

bevatten echter geen enkele juridische analyse en kunnen ons in geen geval verantwoordelijk stellen. Aarzelt u niet om contact op te nemen met 
onze advocaten voor elke bijkomende vraag.  
Claeys & Engels BV | Vorstlaan 280, 1160 Brussel, België | RPR Brussel 0473.547.070. 

 

 


