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Leuk nieuws! Vanaf september zijn er terug inhouse infosessies! 

Uiteraard georganiseerd met social distancing en de nodige hygiënemaatregelen.  

Ontbijt- en avondsessies zijn voorzien van een hapje en drankje. 

Op de agenda: 

 

Kantoor Sint-Niklaas 

10 september - ontbijt 8u00 - Cafetariaplan (Payflip) 

17 september - ontbijt 8u00 - Fietslease  

21 september - ontbijt 8u00 - Officient-kennismaking  

 

Kantoor Zwijnaarde 

9 september - avond 17u30 - Cafetariaplan (Payflip)              

24 september - ontbijt 8u00 - Fietslease            

 

Opleidingen voor OFFICIENT-klanten: 

Webinars 

26 augustus om 14u00 - Creëer en beheer je contracten met Officient 

16 september om 14u00 - Succesvol medewerkers remote onboarden 

Inhouse Accuria 

14 september - ontbijt 8u00 - Opfrissing Officient - kantoor Sint-Niklaas 

23 september - ontbijt 8u00 - Opfrissing Officient - kantoor Zwijnaarde                                                                   

 

Een overzicht van infosessies & events vind je hier 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-y%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515098884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ouFk0jHbK6a%2Bwj6w6t%2BV%2B%2FTyF2%2BoNKUMFD%2FCj%2F3nGVI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-j%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515108839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mZqaSCeyafKsgF0HMYIvKfl8dNdKOl4tgGSmb4jnkTA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-t%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515108839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=imIIEdq4ffyRCsIKmvpUMbXOYoyx4OvtazQIqnyLaks%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-i%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515108839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2F5M%2Fjde5yDyfYvyUuM06Tetml%2FrZ1ryGONnCrUMszk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-d%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515118794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5QwP7ku8PBGIgAvol87BwVtu3sQV%2Bf6wpZan%2Fgd29gw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-h%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515118794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fy1MbwwjAqpn%2FpT2PK3gN8lqEJN5BiXqI9715%2FTP1N4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-k%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515118794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A3C85WPpW26%2FHLZFFmgO%2Fwm0F60fKAyunE5f9l8SyE4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-u%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515128752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bqeJxf4zPZQPr%2FS0FRfAtffoDWWO0ZnNWO0f082QmBY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-o%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515128752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PnrAgSYRRv%2B4jpy9A%2F6V5C%2Bxl%2BsaE%2BWGJ6MlJdG0gR4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-b%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515128752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gIm05WpyZysBgXHA1dy6CBFF%2BwkwTbcqK5MJec4aPx4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-n%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515138710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bmbm%2BmIpqCBtBoQMTrhSX%2FtIC47%2BRC5kng%2Bv56c58tE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-c%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515138710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xd%2F4gNAwpZPo9e11yfqaejOa0d%2FlogtTuWxk7%2BNN4j8%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronapremie 

 

Vanaf 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen, die tijdens de coronacrisis goede resultaten 

hebben behaald, éénmalig een coronapremie van € 500 toekennen aan hun werknemers 

bovenop de loonmarge van 0,4%.   

Wij informeren jullie hieronder over de recent gepubliceerde spelregels en modaliteiten van 

deze coronapremie. 

 

Voor welke ondernemingen? 

Alleen ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen 

een coronapremie toekennen aan hun werknemers. Het gaat hier weliswaar om een 

mogelijkheid en niet om een verplichting.  

Wat er concreet wordt bedoeld met het begrip ‘goede resultaten’ is niet nader bepaald.   

De regering laat de invulling over aan het sociaal overleg. 

 

Voor welke werknemers? 

De ondernemingen kunnen de coronapremie toekennen aan al hun werknemers of aan een 

objectief bepaalde groep van werknemers.   

De toekenning mag in ieder geval niet discrimineren. 

 

Voor bedrijfsleiders is het niet mogelijk om zichzelf een coronapremie toe te kennen. 

De regeling is namelijk beperkt tot werknemers. 

Hoe en onder welke modaliteiten kan je de coronapremie toekennen? 

De coronapremie kan éénmalig worden toegekend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 

december 2021 en dit uitsluitend in de vorm van papieren of elektronische 

consumptiecheques.  Deze premie mag maximaal € 500 per werknemer bedragen. 



 

De toekenning moet in principe georganiseerd worden aan de hand van een collectieve 

arbeidsovereenkomst op sectoraal of op ondernemingsniveau.  

Indien dit niet mogelijk is bij gebrek aan een syndicale delegatie of indien het gaat om een 

personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dergelijke cao te sluiten, mag de 

toekenning ook georganiseerd worden via een individuele overeenkomst. 

Is de coronapremie sociaal en fiscaal voordelig? 

De coronapremie is onderworpen aan een sociaal en fiscaal gunstig regime. De premie is 

namelijk uitgesloten van het loonbegrip voor de sociale zekerheid en is vrijgesteld van de 

inkomstenbelastingen. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.  

Enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% is voorzien. 

Waar en tot wanneer kunnen de consumptiecheques besteed worden? 

Om de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economische herstel na de 

coronapandemie, heeft de regering voorzien in een ruim aanbod om de coronapremie te 

besteden.  De oorspronkelijke lijst van handelaars waar consumptiecheques kunnen besteed 

worden, werd uitgebreid met inrichtingen die tijdens de coronapandemie gedurende een 

bepaalde periode verplicht moesten sluiten (bv. bioscopen, kappers en zwembaden). 

De consumptiecheques zijn bovendien geldig tot en met 31 december 2022. 

 

Wat moet je als werkgever concreet doen? 

Indien jouw onderneming een coronapremie wenst toe te kennen onder de vorm van 

consumptiecheques, dan kan je hiervoor bij jouw dossierbeheerder terecht.  Wij kunnen de 

nodige overeenkomst bezorgen, de loonboekingen in orde brengen en  de bestelling van de 

cheques plaatsen. 

Wanneer je nog niet bent aangesloten bij een leverancier van dergelijke cheques (Monizze, 

Edenred of Sodexo), dan zal je eerst nog met 1 van hen contact moeten opnemen en een 

overeenkomst moeten afsluiten.   

Indien wel reeds aangesloten voor andere cheques (maaltijdcheques, ecocheques,…), dan 

is het in principe niet nodig om met de leverancier nog een bijkomende overeenkomst af te 

sluiten. 

 

Contacteer je dossierbeheerder als je hierover meer informatie wenst. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentenarbeid 3e kwartaal 2021 

De uren die een student presteert tijdens het 3e kwartaal 2021 zullen niet meetellen voor het 

contingent van 475 uren per jaar (uren die een student jaarlijks mag presteren) en zullen dus 

worden geneutraliseerd. 

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze worden tewerkgesteld. De 

solidariteitsbijdrage wordt dan toegepast in plaats van de gewone bijdrage. 

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat een student met een arbeidsovereenkomst kan worden 

tewerkgesteld, zelfs wanneer zijn contingent reeds opgebruikt is in het 1e of het 2e kwartaal 

2021 of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het 4e kwartaal 2021. 

De gewone aangifteregels blijven uiteraard gelden. 

 

Iets niet duidelijk?  Contacteer je dossierbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rouwverlof bij overlijden partner of kind verhoogd naar 10 dagen 

 

Onlangs werd het rouwverlof bij overlijden van de partner of een kind uitgebreid en werden 

ook de opnamemogelijkheden geflexibiliseerd. Hieronder informeren wij jullie graag over de 

belangrijkste wijzigingen. 

Werknemers die geconfronteerd worden met het verlies van hun samenwonende 

partner/echtgeno(o)t(e) of van hun kind hebben vanaf 25 juli 2021 recht op 10 dagen 

rouwverlof. Tot op heden hadden werknemers slechts recht op 3 dagen klein verlet wanneer 

zij te maken kregen met het verlies van hun samenwonende partner/ echtgeno(o)t(e) of kind. 

De opname van het rouwverlof moet worden opgedeeld in twee verschillende periodes: 

- er moeten drie dagen opgenomen worden in de periode vanaf de dag van overlijden 

   tot de dag van de begrafenis; 

-  de resterende zeven dagen moeten worden opgenomen in het jaar na het overlijden.   

Er wordt ook voorzien dat er kan worden afgeweken van de periode waarin de dagen 

moeten worden opgenomen.  Voorwaarde is wel dat de werkgever hiermee akkoord gaat. 

Indien de werknemer, aansluitend na het overlijden van de partner of het kind, 

arbeidsongeschikt zou worden, zal er vanaf de vierde dag klein verlet, een aanrekening 

gebeuren op de periode van gewaarborgd loon. De aanrekening op het gewaarborgd loon 

zal enkel en alleen kunnen wanneer de vierde dag van afwezigheid aansluit op de derde dag 

afwezigheid wegens klein verlet. 

De wet voorziet ook dat pleegouders bij het overlijden van een pleegkind recht hebben op 10 

dagen rouwverlof, wanneer er sprake is van een langdurige pleegzorg, op het moment van 

overlijden of in het verleden. De wijze van opname is dezelfde zoals bovenstaand reeds 

werd aangegeven. 



 

Er is sprake van een langdurige pleegzorg, wanneer het bij aanvang van de pleegzorg, reeds 

vaststaat dat het kind minstens zes maanden in het gezin van de pleegouders zal verblijven. 

Indien het gaat over het overlijden van de pleegvader of-moeder heeft het pleegkind, in het 

kader van een langdurige pleegzorg, recht op drie dagen klein verlet die op te nemen zijn in 

een periode die loopt vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. 

Wanneer er sprake is van een kortdurende pleegzorg hebben de pleegouders recht op één 

dag klein verlet voor de dag van de begrafenis. 

Voor de volledigheid geven we nog mee dat er voor zelfstandigen tevens een uitkering werd 

voorzien voor een periode van 10 dagen bij het overlijden van samenwonende partner/ 

echtgeno(o)t(e) of kind. 

Bijkomend voorziet de wet dat er, voor alle vormen van rouwverlof, kan worden afgeweken 

van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen. 

Voorwaarde is dat deze afwijking wordt aangevraagd door de werknemer en dat er een 

akkoord is van de werkgever. 

Daar waar een werknemer dus vóór 25 juli 2021 bij het overlijden van bv. zijn vader, de drie 

dagen klein verlet diende op te nemen die begon met de dag van het overlijden en eindigde 

op de dag van de begrafenis, kan hij deze dagen nu ook na de dag van de begrafenis 

opnemen bij akkoord van de werkgever. 

 

Voor meer concrete informatie kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is jouw alternerende leerling geslaagd? 

De betaling van het loon van een alternerende leerling is afhankelijk van het opleidingsjaar.   



 

Daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk aan ons doorgeeft of de jongere geslaagd is 

en naar welk jaar hij/zij in september overgaat, zodat wij het loon indien nodig kunnen 

aanpassen. 

 

Nog vragen?  Contacteer je dossierbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flitscontroles SIOD augustus en september 2021 

 

Graag willen we nog even onder de aandacht brengen dat de SIOD (Sociale Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst) in de maand augustus 2021 controles zal uitvoeren in de carwash-

sector (grootsteden) en in de maand september 2021 in de vleessector. 

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief 

karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. Dit neemt echter 

niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens 

deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren. 

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en 

zware sociale fraude zal streng worden aangepakt. 

 

De SIOD stelt op hun website verschillende checklists ter beschikking. Deze checklists 

geven een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle 

kunnen opvragen. 

https://www.siod.belgie.be/nl/checklists-controle 

 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-q%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515148662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EwFhBG4RgTTJ1IsSQFRL%2FDZMOizf89Y3JChW%2FlBaFAo%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

Onze kantoren zijn uitzonderlijk gesloten op 15 oktober 2021 

 

 

 

 

Social media 

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

laatste updates.  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-a%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515148662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8nX9fkjaTd%2FEYY0cE6%2FcDpL8DntaHNq0D%2FyPN3emn9w%3D&reserved=0
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-clddjkl-l-e%2F&data=04%7C01%7Cpvdk%40accuria.be%7C0cdbd6714b054019cd0108d963222249%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637649820515158622%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YhkwZoDnkLLwGcMlChD8tCIekulOC6l4te5XZhtVq3o%3D&reserved=0

