
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 

 

De simulatietools op onze website al geprobeerd? 

Niet te missen webinars: 

21 januari 2021 om 09u30 - E-services 

26 januari 2021 om 11u00 - Onboarding van nieuwe medewerkers 

  

 

Verlenging geldigheidsduur cheques 

De geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- 

en cultuurcheques wordt opnieuw verlengd. 

Maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die verstrijken tussen 1 

november 2020 en 31 maart 2021 worden verlengd voor een periode van 6 

maanden. 

Sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september is, en waarvan de 

geldigheidsduur reeds werd verlengd tot 31 december 2020, blijven nu geldig t.e.m. 

30 september 2021. 

Daarnaast zullen de maaltijdcheques en ecocheques waarvan de geldigheidsduur is 

afgelopen in 2020 en die niet verlengd werden, heruitgegeven moeten worden door 

de leveranciers. 

Dit houdt in dat de leverancier een nieuwe cheque moet uitgeven ten belope van 

hetzelfde bedrag als de vervallen cheque. Deze heruitgave mag geen bijkomende 

kosten voor de werknemer of de werkgever met zich meebrengen. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-xuhtjit-l-y%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7Ce8a81fb25d7b4ccefa4e08d8bc834f8e%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637466619448609164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0HUHHwU5NG0I%2BcjqEXZFOIthwg8kcje3PJaoEzE3duw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-xuhtjit-l-j%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7Ce8a81fb25d7b4ccefa4e08d8bc834f8e%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637466619448609164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ECaEfyHSzi%2F11v95Aacx8IdZIzGogeITqcnQJCsSGcU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-xuhtjit-l-t%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7Ce8a81fb25d7b4ccefa4e08d8bc834f8e%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637466619448619166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4EesqrZro2MIGlxhBFeRK6iH3rJXBYzhxj6arehS9E0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-xuhtjit-l-i%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7Ce8a81fb25d7b4ccefa4e08d8bc834f8e%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637466619448619166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W8xBXN6BRR4m2or5eL89%2FTMrh%2B8gYF%2Brtkvv8UlOQ7E%3D&reserved=0


 

Deze cheques hebben opnieuw een geldigheidsduur van 12 maanden voor wat de 

maaltijdcheques betreft en 24 maanden voor wat de ecocheques betreft. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

  

 

Verlenging doelgroepvermindering eerste aanwervingen 

Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers 

genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen.  Dit is een 

vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. 

Deze steunmaatregel was beperkt tot aanwervingen t.e.m. 31 december 

2020.  Onlangs werd deze maatregel echter verlengd, met ingang vanaf 1 januari 

2021, zodat werkgevers hier nog steeds van kunnen genieten. 

Voor wie? 

Om van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer 

te kunnen genieten, mag je nog nooit onderworpen zijn geweest aan de sociale 

zekerheid voor werknemers of niemand hebben tewerkgesteld in de loop van ten 

minste 4 opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de aanwerving. 

Om van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een tweede, derde, 

vierde, vijfde of zesde werknemer te kunnen genieten, mag je sedert ten minste 4 

opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de aanwerving nooit meer dan 

respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 werknemers hebben tewerkgesteld. 

Naast het feit dat het om een nieuwe werkgever moet gaan, moet men voor de 

toepassing van deze doelgroepvermindering ook nagaan of verschillende 



 

werkgevers samen geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaken.  De eerste 

werknemers mogen immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 

maanden die de indienstneming voorafgaan in dezelfde technische bedrijfseenheid 

tewerkgesteld was. 

Hoeveel bedraagt de vermindering? 

Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt een volledige vrijstelling van 

de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde duur. 

Wanneer je een tweede werknemer aanwerft, kan je gedurende 13 kwartalen (in een 

periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten.  Deze vermindering 

bedraagt € 1.550 gedurende de eerste vijf kwartalen, € 1.050 gedurende de daarop 

volgende vier kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen. 

Voor de derde tot en met de zesde werknemer kan je ook gedurende 13 kwartalen 

(in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten.  Deze 

vermindering bedraagt € 1.050 voor de eerste negen kwartalen en € 450 voor de 

laatste vier kwartalen. 

Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen pro rata toegekend. 

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

 

 

  

  

 



 

 

Vlaams beschermingsmechanisme 3 

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Vlaamse Regering beslist om het 

Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode vanaf 

16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020. 

Voor wie? 

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, ten gevolge van de 

maatregelen van het Overlegcomité van 28/10/2020 inzake het Coronavirus en de 

daaruit voortvloeiende maatregelen, kunnen een aanvraag indienen voor de periode 

vanaf 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020. 

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in deze periode kunnen de steun 

aanvragen voor de sluitingsperiode, zonder dat zij hierbij een omzetdaling moeten 

aantonen voor deze periode. 

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 01/12/2020 hebben de 

keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode vanaf 16/11/2020 

t.e.m. 30/11/2020 of om ofwel steun aan te vragen voor de periode vanaf 

16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020, mits dat er een omzetdaling van minstens 60% kan 

worden aangetoond. 

Hoeveel bedraagt de steun? 

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. 

Voor zelfstandigen in bijberoep wordt dit beperkt tot 5%. Voor ondernemingen die 

nog niet waren gestart in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte 

omzet zoals vermeld in het financieel plan. 



 

De steun bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal: 

-  € 11.250 voor ondernemingen met een tewerkstelling t.e.m. 9 werknemers; 

-  € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 t.e.m. 49 werknemers; 

-  € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer. 

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk 

van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen. 

Wat moet je als werkgever concreet doen? 

 

De aanvraag kan t.e.m. 15/02/2021 worden ingediend, via de website van VLAIO. 

 

Voor vragen omtrent de omzetdaling, neem je best contact op met jouw boekhouder. 

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

  

 

PC 200 – Indexering van de lonen met 0,95% 

In het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) werden de 

minimumlonen en de effectieve lonen op 1 januari 2021 geïndexeerd met 0,95%. De 

lonen werden door Accuria automatisch aangepast. 

 

Heb je nog tips of suggesties voor onze nieuwe website?  Bezorg ons je feedback. 

Volg ons op Facebook,  LinkedIn, YouTube en Instagram. Op onze website vind je steeds de 

laatste updates.  
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