
SOCIALE VERPLICHTINGEN 
ONDERNEMING
Overeenkomsten UITBREIDING



Situering en context



Context
‘VERPLICHTingen’

Boetes indien niet in orde
KOSTEN aan verbonden
Bij OAO = NIEUWE INFORMATIE voor

ondernemingen zonder personeel
ondernemingen die enkel nog maar stagiaires opgeleid 
hebben ....

Overleg met boekhouder + eerste contacten sociaal 
secretariaat, externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk, verzekeringsagent,…

Geef de onderneming TIJD en hou contact warm
Ondernemingen informeren is een constant proces



OAO - Wettelijke en conventionele 
bepalingen (art. 9)

Sociale zekerheid (RSZ: vakantie, ziekte,…), 

Arbeidsreglementering (overwerk, zondagsrust,…), 

Welzijnswetgeving (risicoanalyse, gezondheidsbeoordeling,…)

Verzekeringen die van toepassing zijn op de onderneming 

Fiche: sociale verplichtingen (OAO)



SAO - Wettelijke en conventionele 
bepalingen (art. 8)

Arbeidsreglementering (overwerk, zondagsrust,…), 

Welzijnswetgeving (risicoanalyse, gezondheidsbeoordeling,…)

Verzekeringen die van toepassing zijn op de onderneming 

Fiche: sociale verplichtingen (SAO)



Sociale zekerheid
Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)



RSZ-statuut alternerende opleiding

Een leerling is onderworpen aan de sociale zekerheid als
deze leerling in het kader van een alternerende opleiding 
door een overeenkomst verbonden is met een werkgever.

De opleiding moet voldoen aan 6 cumulatieve voorwaarden.

Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) voldoet 
aan deze 6 voorwaarden

Leerlingen verbonden door OAO = ‘leerlingen’ onderworpen 
aan de sociale zekerheid

Meer info op de website van sociale zekerheid

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/apprentices.html


Dimona-aangifte

Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
Elektronische aangifte aan de RSZ
Code OTH of code RTA (leerlingen in de bouw)

Melding moet gebeuren door onderneming:
IN = ten laatste op de startdatum van de overeenkomst 
en voor de aanvang van de activiteiten. 
UIT = ten laatste de dag na de uitdiensttreding
Zware administratieve boetes

DmFa (kwartaalaangiften) 

Meer info op de website
van de sociale zekerheid

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/specific/apprentices.html


Kwartaal aangiften RSZ (DmfA)

Onderneming moet aansluiten bij Rijksdienst voor 
sociale zekerheid (RSZ - RSZPPO)

Aangifte per kwartaal van loon- en arbeidstijdgegevens

Berekening verschuldigde RSZ-bijdragen werkgever
% bovenop vergoeding dat onderneming moet betalen aan 
de RSZ



Kwartaal aangiften RSZ (DmfA)

Beperkte onderwerping (tot 31/12 van het jaar waarin de
leerling 18 jaar wordt). 

Een onderneming betaalt alleen bijdrage voor:
jaarlijkse vakantie,
arbeidsongevallen 
beroepsziekten, 
enkele kleinere bijdragen. 



Kwartaal aangiften RSZ (DmfA)

Beperkte onderwerping (vervolg) 

Een onderneming in Vlaanderen1

Doelgroepvermindering leerlingen
Krijgt RSZ-bijdrage arbeidsongevallen (+/- 1%) en 
beroepsziekten (+/- 0,30%) terug.
Code 6310 in de DmfA leerling
Ondersteuning sociaal secretariaat

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen.

1Ondernemingen in BHG kunnen geen gebruik maken van doelgroep-vermindering 
leerlingen.

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding


Kwartaal aangiften RSZ (DmfA)

Beperkte onderwerping (vervolg) 

De bijdrage voor jaarlijkse vakantie is afhankelijk van het 
statuut van je leerling:

Voor een leerling-bediende: geen bijdrage 
Voor een leerling-arbeider: +/- 16% 

Vakantiefonds betaalt daarmee vakantiegeld aan de 
leerling-arbeider 



Kwartaal aangiften RSZ (DmfA)

Volledige onderwerping (vanaf 1 januari van het jaar waarin
de leerling 19 jaar wordt) 

Alle RSZ-bijdragen
Een onderneming

Structurele vermindering of Doelgroepvermindering
leerlingen1

Krijgt bijdragen terug → geen extra kost
Code 3000 of 6310 in DmfA leerling

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen en op de website van 
de sociale zekerheid.

1Ondernemingen in BHG kunnen geen gebruik maken van 
doelgroepvermindering leerlingen.

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/structuralreduction.html


Welzijn



OAO & SAO
Preventie en bescherming

Codex op het welzijn

Meer info

Titel X boek 3 : jongeren op het werk
Bijzondere bescherming 
Risicoanalyse: rekening houden met onervarenheid 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk


OAO & SAO
Preventie en bescherming

Onderneming moet aansluiten bij een externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk: 

Kost aansluiting tussen €35,50 en €112 per werknemer per jaar
Meer info op de website van FOD WASO

Twee afdelingen:
Risico-beheersing: risico-analyse, preventieplan
Gezondheidsbeoordeling: arbeidsgeneeskundig onderzoek

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/externe-dienst-voor-preventie-en-0


OAO & SAO
Gezondheidsbeoordeling

ALTIJD & VOORAFGAANDELIJK voor minderjarige
leerlingen

Ongeacht de aard van de werkzaamheden
Ongeacht of er al een onderzoek plaats vond vanuit school in het kader van 
bv. toelatingsvoorwaarden

Voor meerderjarige leerlingen als de RISICO-ANALYSE
het aangeeft 

Ongeacht of er al een onderzoek plaats vond vanuit school in het kader van 
bv. toelatingsvoorwaarden



OAO & SAO
Risico-analyse

VERPLICHT opmaken & rekening houden met   
ONERVARENHEID leerling

Risico’s
Preventiemaatregelen

Bv. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Veiligheidsschoenen, helm,…
Onderneming zorgt ervoor en neemt kosten op zich



Verzekeringen



OAO - Verzekeringen (art. 11)

Arbeidsongevallenverzekering
De arbeidsongevallenverzekering van de werkplek 
verzekert volgende risico’s, m.n. ongevallen: 

in de onderneming en bij de opleidingsverstrekker;
op de weg tussen de woonplaats en de onderneming op de 
weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar 
met lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden;
op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de 
plaats waar met lessen gelijkgestelde activiteiten 
plaatsvinden.

Leerling meldt ongevallen meteen aan de werkplek 
Ondersteund door de trajectbegeleider

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid



OAO - Verzekeringen (art. 11)

Arbeidsongevallenverzekering
Jaarlijkse kostprijs 

Kosten zijn verschillend per beroep

Les bij de opleidingsvertrekker = ‘werk’
vloeit voort uit artikel 8, §1, derde lid, 3° van de 
arbeidsongevallenwet: De werknemer wordt geacht zich 
eveneens op de plaats waar hij werkt te bevinden, wanneer 
hij onder meer:3°met de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
toelating van de werkgever vormingslessen  bijwoont welke 
tijdens de normale arbeidsuren plaatshebben = bevestigd 
door Hof van Cassatie



OAO - Verzekeringen (art. 11)

Geen arbeidsongevallenverzekering?

Leerling is toch gedekt
Tussenkomst Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
(Fedris)

Fedris vordert terug bij onderneming + boete

Meer info op de website van Fedris.

https://www.fedris.be/nl/werkgever/privesector/u-hebt-uw-werknemers-niet-tijdig-verzekerd


SAO - Verzekeringen (art. 10)

Onderneming
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating)

Opleidingsverstrekker
Dimona code STG

Meer info op de website van Fedris. 
Arbeidsongevallenverzekering kleine statuten
Lichamelijke ongevallenverzekering

https://fedris.be/nl/professional/privesector/wetgeving-rechtspraak


Woon-
werkverkeer



OAO – Woon-werkverkeer (art. 8)

De onderneming komt op dezelfde manier als voor de 
gewone werknemers tussen in de kosten van het
woon-werkverkeer met het openbaar of privé-vervoer.

Dagen werkplek
Wettelijk verplicht: openbaar vervoermiddel
CAO kan soepelere regeling voorzien dan enkel openbaar 
vervoer

Meer info op de website van FOD WASO

https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/tussenkomst-van-de-werkgever-de-verplaatsingskosten-woon-werkverkeer


SAO – Woon-werkverkeer?

SAO – art. 7
De overeenkomst is onbezoldigd.
Onkostenvergoeding kan

Niet verplicht



Andere



Sociale documenten en
werkkledij

Sociale documenten
Arbeidsreglement (OAO en SAO)

Bij indiensttreding
Zelf opmaken o.b.v. model van FOD WASO

Sociaal secretariaat tegen betaling (enkel OAO)
Loonbrief (enkel OAO)

Maandelijks 

Individuele rekening en belastingfiche 281.10 (enkel OAO)
Jaarlijks

Werkkledij (OAO en SAO)
Ter beschikking stellen en onderhouden 



Overzicht 
kostprijs 



Indicatie kosten OAO voor onderneming 
(zonder volledig te zijn)

Leervergoeding
Woonwerkverkeer
RSZ-bijdrage werkgever 
Vaste kosten

Sociaal secretariaat - Externe dienst preventie en 
bescherming op het werk - Arbeidsongevallenverzekering 
& verzekering BA

Andere (mogelijke) kosten
PBM’s, arbeidsreglement, werkkledij,…

Mogelijke financiële stimulansen
Doelgroepvermindering mentors – Stagebonus –
Mentorpremie

Fiche: Een werkplek aanbieden in duaal leren/leren en werken (OAO)



Indicatie kosten SAO voor onderneming 
(zonder volledig te zijn)

Mogelijk onkostenvergoeding (niet verplicht)
Vaste kosten

Externe dienst preventie en bescherming op het werk -
Verzekering BA

Andere (mogelijke) kosten
PBM’s, arbeidsreglement, werkkledij,…

Mogelijke financiële stimulansen
Doelgroepvermindering mentors – Stagebonus

Fiche: Een werkplek aanbieden in duaal leren (SAO)



Overeenkomst 
opmaken en 

opvolgen



Overeenkomst opmaken en opvolgen

App.werkplekduaal.be
Tutorial: een overeenkomst opmaken in het digitale loket

Live sessies
Erkenning van ondernemingen
Overeenkomsten basis
Overeenkomsten uitbreiding

Vragenuurtjes

Info, fiches en modeldocumenten via onze website
Info voor ondernemingen
Info voor opleidingsverstrekker

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren


Vragen?

werkplekduaal@vlaanderen.be

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

