
 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2022 

 

 

 

Neem je een student in dienst en je hebt een contract nodig? 

Kijk bij 'documenten' op de Accuria website en je kan ermee aan de slag 🙂  

 

Agenda 

 

Opleidingen door Fast Forward HR 

 

28/09/2022 - Budgetteren van personeelskosten  

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-y%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ewJFeDsrmF7Ua05tWfBLJq3e1YXtEJ14c9XW093Kf%2BE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-j%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J74idGtpW83DSuGm2Bg3iAkpBWwyfcle4g23ixkN1pA%3D&reserved=0


 

 

 

Beroepsmatige verplaatsingen met eigen wagen 

De kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen met de eigen wagen 

wordt in principe jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. 

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt deze kilometervergoeding 0,4170 euro per kilometer. Dit 

is hoger dan het vorige bedrag, dat 0,3707 euro per kilometer bedroeg. 

Deze vergoeding moet worden toegekend aan werknemers die voor 

beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen. 

                              ___________________ 

 

Wat deze vergoeding betreft, zijn er ook nog enkele andere wijzigingen op komst, 

maar deze zijn voorlopig nog onder voorbehoud. 

 

Welke zijn dat? Je leest het hier 

Voor meer info kan je steeds terecht bij jouw dossierbeheerder.
 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-t%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rTAmvWM5DGqSGj6vEEgUub8UWqNu9BCT58OcDLmdloY%3D&reserved=0


 

 

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.  Zo kan het loon, indien 

nodig, worden aangepast. 

 

Graag wat meer uitleg hierover?  Contacteer je dossierbeheerder. 

 

 

 

Alternerende opleiding: wijzigingen vanaf 01/09/2022 

Vanaf 01/09/2022 wijzigt het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een 

aantal vlakken. 

Zo kunnen leerlingen die ingeschreven zijn in een onderwijs- of opleidingsinstelling 

buiten de Vlaamse Gemeenschap nu ook in Vlaanderen hun werkplekcomponent 

uitvoeren. 



 

 

Verder kunnen de leerlingen ook betaalde vakantie opnemen tijdens een periode van 

collectieve sluiting én heeft de leerling in een aantal gevallen geen recht op een 

leervergoeding. 

 

Tenslotte wordt er ook een aanpassing voorzien aan de stageovereenkomst 

alternerende opleiding. 

Het volledig overzicht van de wijzigingen vind je hier. 

Nog vragen?  Contacteer je dossierbeheerder. 

 

 

Vlaamse jobbonus 

De Vlaamse jobbonus is een nieuwe premie bedoeld voor loontrekkenden die 

gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en een laag inkomen genieten. 

1) Voorwaarden 

De begunstigden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

· gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het 

refertejaar; 

· het gemiddeld maandelijks brutoloon of het gemiddeld maandelijks inkomen moet 

lager zijn dan € 2.500; 

· de pensioenleeftijd niet hebben bereikt op de eerste dag van het kwartaal waarin de 

prestaties worden verricht. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-i%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tzkrzOZkKjlwy0HNO%2BN5RFaijQrouZYu7EIZnw8NUDY%3D&reserved=0


 

 

2) Bedrag 

Op jaarbasis bedraagt de jobbonus bij een voltijdse tewerkstelling gedurende het 

volledige refertejaar:  

 

Gemiddeld maandelijks 

brutoloon in het refertejaar 

Jobbonus op jaarbasis 

≤ € 1.800 € 600 

> € 1.800 - ≤ € 2.499,99 Een bedrag dat degressief afneemt van € 600 tot € 

20 volgens een formule die de Vlaamse Regering 

bepaalt 

> € 2.499,99 € 0 

De jobbonus wordt op kwartaalbasis berekend en toegekend in verhouding tot de 

gewerkte periode en het arbeidsregime. Voor degenen die niet het volledige refertejaar 

of niet voltijds hebben gewerkt, wordt het bedrag aangepast volgens specifieke 

formules. 

Wanneer de jobbonus bij voltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 20 bedraagt 

en bij deeltijdse prestaties op jaarbasis minder dan € 10 bedraagt, is deze niet 

opeisbaar. 

3) Aanvraagprocedure 

De Vlaamse overheid berekent deze premie automatisch. Indien een werknemer hier 

recht op heeft, dan zal hij een brief ontvangen van de Vlaamse overheid, waarna hij 

enkel nog zijn rekeningnummer zal moeten registeren via ‘Mijn Burgerprofiel’. Verder 

zal de werknemer geen actie moeten ondernemen. 

Als werkgever hoef je hiervoor niets te doen. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder of op de 

website van de Vlaamse overheid. 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-d%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cqmSLzBAWzZOd8hX7d2iJGW6DfIlP30m0TH8RYUS%2BwM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-h%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CjNq%2FVoi5MEmXCq%2BguQtGptuiAU1s0MmCUCzwIzdjow%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-k%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3006W0BQNMkiG0gDh5av4zW%2BFqt9HpsGXVhTan0BQ74%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccuria.cmail19.com%2Ft%2Ft-i-alliya-l-u%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ur3Z7VN9XjawtV%2F%2Bb8%2FEQwVT72fvdF4gC9KJBdMwsYU%3D&reserved=0


 

 

 

Flitscontroles SIOD najaar 2022 

Zoals reeds werd aangekondigd in de nieuwsbrief van februari 2022 zal de SIOD 

(Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) ook in het najaar van 2022 flitscontroles 

uitvoeren in enkele sectoren. 

In de maand september 2022 zijn dat flitscontroles in de land- en tuinbouwsector en 

in de maand november 2022 in de grootsteden (inclusief carwash). 

 

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief 

karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. 

Echter, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, kunnen de inspectiediensten 

kordaat optreden en indien nodig verbaliseren. 

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 

Contacteer je dossierbeheerder als je hierover nog vragen hebt. 

 

 
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-alliya-l-o%2F&data=05%7C01%7Ccvm%40accuria.be%7Cf4ce0807ff3d40b91d0808da84e5ca52%7Ca59be1e6bf1f4f418897e718e67d1488%7C0%7C0%7C637968419719896436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rn6w1lbj1jQgMigVuOXgFaJyWBI37mCahj11gcROhQc%3D&reserved=0
https://accuria.createsend1.com/t/t-i-qkhljhl-l-q/
https://accuria.createsend1.com/t/t-i-qkhljhl-l-a/
https://accuria.createsend1.com/t/t-i-qkhljhl-l-f/
https://accuria.createsend1.com/t/t-i-qkhljhl-l-z/
https://accuria.createsend1.com/t/t-i-qkhljhl-l-v/

