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betaalde jaarlijkse vakantiedagen krijgen, 
waardoor zij nog meer dwingend verlof moeten 
opnemen, om het heel extreem te stellen. 
 
Mevrouw de minister, los van de 681.000 dagen 
waarnaar u verwijst, moeten we omwille van de 
billijkheid voor die categorieën een oplossing 
vinden. Ik ken de RSZ van binnen en van buiten 
wat betreft het inbrengen van registratiegegevens. 
Men kan dat ook anders oplossen: niet door de 
code te veranderen, maar door subcodes te laten 
invullen door de sociale secretariaten of de 
werkgevers. Dat is niet evident, maar de 
mogelijkheid bestaat wel. Er worden heel veel 
subcodes gebruikt in de aangiftes aan de RSZ. 
Als de RSZ dat niet wil doen, kan het ook via de 
vakantiekassen. 
 
Ik denk dat we daar toch iets moeten aan doen. 
De zwakste werknemers worden hierdoor 
bovenmatig getroffen. Dat is niet billijk. Wij zullen 
proberen hiervoor een wettelijke regeling te 
treffen. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
08 Vraag van Nahima Lanjri aan Nathalie Muylle 
(Werk, Economie en Consumenten) over "Het 
kopen en schenken van vakantiedagen" 
(55001931C) 
08 Question de Nahima Lanjri à Nathalie Muylle 
(Emploi, Économie et Consommateurs) sur 
"L'achat et le don de jours de congé" 
(55001931C) 
 
08.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 
voorzitter, iedereen heeft de mond vol van een 
goed evenwicht tussen werk en gezin. Ook 
werknemers vinden dat belangrijk. Uit recente 
gegevens van SD Worx blijkt bijvoorbeeld dat 
59 % van de 19.000 aangesloten werknemers die 
voor het Flex Income Plan konden kiezen, 
daadwerkelijk een deel van hun loon hebben 
ingeruild voor extra vakantiedagen. Dat zijn 
duidelijk mensen die snakken naar extra 
vakantiedagen, ook al bieden we met allerlei 
verlofstelsels al heel wat mogelijkheden aan om 
werk en gezin beter te combineren. Vaak gaat het 
over enkele dagen, bijvoorbeeld om ergens heen 
te gaan met een kind of een zieke ouder of zelfs 
om, in de woorden van ondernemer Wouter Torfs, 
een 'foertdag' op te nemen. 
 
Door de wet op wendbaar en werkbaar werk die 
minister Peeters in 2017 heeft ingevoerd, kunnen 
werknemers ook enkele vakantiedagen schenken 
aan een collega die zorgt voor een ziek of 

gehandicapt kind. Die mogelijkheid slaat dan weer 
blijkbaar niet aan: nog geen enkel bedrijf biedt ze 
aan; geen enkele sector sloot tot dusver een cao 
af die het mogelijk maakt. 
 
Mevrouw de minister, blijkbaar bestaat er wel een 
behoefte aan het afkopen van zulke dagen. Komt 
het in bepaalde sectoren vaker voor dan in 
andere? Kunt u een overzicht geven per sector 
sinds de mogelijkheid werd ingevoerd? 
 
Het systeem om vakantiedagen te kopen in ruil 
voor loon is al goed ingeburgerd. Zijn er toch nog 
drempels die mensen verhinderen om loon in te 
ruilen voor een extra vakantiedag? Zo ja, welke? 
 
De andere, recenter ingevoerde vorm van 
vakantiedagen wegschenken is alsnog geen 
succes. Hoe komt dat? Voor zover ik weet, biedt 
nog geen enkel bedrijf de mogelijkheid aan, ook 
omdat er geen cao's rond bestaan. Klopt dat of 
zijn er toch bedrijven die het al aanbieden? Zo ja, 
welke? Welke mogelijke drempels bemoeilijken de 
invoering van die maatregel op dit moment? 
 
08.02 Minister Nathalie Muylle: Mevrouw Lanjri, u 
kaart de bestaande behoefte aan extra 
vakantiedagen voor werknemers aan. Daaraan 
linkt u een aantal vragen over het kopen van 
extralegale vakantiedagen, en u verwijst daarbij 
naar bedrijven waar werknemers in het kader van 
de zogenaamde cafetariaplannen hun eindejaars-
premie deels of integraal kunnen inruilen voor een 
reeks alternatieve voordelen, waaronder 
extralegale verlofdagen. 
 
In dat verband dient te worden opgemerkt dat er 
geen specifieke wettelijke regeling bestaat over de 
werkwijze in kwestie. 
 
De zogenaamde cafetariaplannen waarnaar u 
verwijst, zijn inderdaad instrumenten die worden 
uitgewerkt op sectoraal en/of ondernemingsniveau 
in functie van de eigen specifieke noden en 
behoeften. Mijn administratie beschikt dan ook 
niet over de door u gevraagde gegevens, zoals 
een sectoraal overzicht. 
 
Daarnaast verwijst u naar de schenking van 
conventioneel verlof, een maatregel die mogelijk 
werd gemaakt door de wet van 5 maart 2017 
betreffende werkbaar en wendbaar werk. Deze 
maatregel laat toe dat de werknemer die over 
conventionele verlofdagen beschikt die hij vrij kan 
opnemen er afstand van doet ten gunste van een 
andere werknemer in de onderneming die de zorg 
op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat 
is getroffen door een ernstige ziekte of handicap 
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of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval. 
 
Om de maatregel effectief te kunnen toepassen, 
dient deze te worden geactiveerd op sectoraal 
niveau. Concreet heeft de sector, vanaf de 
aanhangigmaking van de vraag tot activering door 
een organisatie vertegenwoordigd in het paritair 
comité, 6 maanden de tijd om een cao te sluiten. 
 
Wordt er geen sectoraal cao gesloten binnen de 
voormelde termijn, dan kan de schenking van 
conventionele verlofdagen ook op ondernemings-
niveau mogelijk worden gemaakt, en dit door 
middel van een cao of, wanneer er geen 
vakbondsafgevaardigde is, door het arbeids-
reglement. Volgens de informatie waarover mijn 
departement beschikt, gebeurde er tot op vandaag 
evenwel geen enkele sectorale aanhangigmaking. 
 
Met betrekking tot uw vraag naar redenen, stellen 
wij vast dat er noch van werkgeverszijde noch van 
werknemerszijde voorlopig een vraag is naar een 
dergelijke maatregel. Verder veronderstelt de 
invoering van de maatregel meer specifiek dat er 
binnen de sector of onderneming effectief 
conventionele verlofdagen worden toegekend. Dat 
laatste is vandaag niet in alle sectoren of 
ondernemingen het geval. 
 
08.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 
minister, ik dank u voor uw antwoord. 
 
Het idee van het schenken van vakantiedagen 
hebben wij in de vorige legislatuur op voorstel van 
de MR ingevoerd. In Frankrijk bestaat dat ook en 
daar is het blijkbaar wel een succes. Misschien is 
het goed om samen met de sociale partners na te 
gaan of er hier misschien nog drempels zijn of dat 
de noden in Vlaanderen totaal anders zijn dan in 
Frankrijk. Dat is een suggestie die ik wil mee-
geven. 
 
Wat betreft de cafetariaplannen, men kan daar 
veel in kwijt. Op dit ogenblik hebben wij er weinig 
zicht op. Ik heb al aan uw collega-minister 
De Block, in het kader van de financiering van de 
sociale zekerheid, gevraagd om er verder 
onderzoek naar te doen. 
 
Misschien past het ook daar om na te gaan hoe 
die extralegale voordelen worden toegekend en 
onder welke vorm en wat het de sociale zekerheid 
kost of niet kost. Misschien kunnen wij er op die 
manier een beter zicht op krijgen. 
 
Ik stel in elk geval vast dat bij wie het aanbiedt, 
bijvoorbeeld de werknemers aangesloten via 
SD Worx, 59 % van hen gebruikmaakt van die 

extra dagen. Dat kan voor drie tot vijf dagen zijn 
en soms zelfs meer. 
 
Er is dus blijkbaar echt wel nood aan. 
 
Op zich is dit een goed voorstel. Het zou goed zijn 
dat andere sectoren en andere bedrijven het 
kunnen overnemen. 
 
Dank u alleszins voor uw antwoord. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
09 Vraag van Anja Vanrobaeys aan Nathalie 
Muylle (Werk, Economie en Consumenten) over 
"De gevolgen van een informaticaprobleem in 
de gegevensstromen van de RVA" (55001945C) 
09 Question de Anja Vanrobaeys à Nathalie 
Muylle (Emploi, Économie et Consommateurs) 
sur "Les conséquences d'une panne 
informatique sur les flux de données de 
l'ONEM" (55001945C) 
 
09.01  Anja Vanrobaeys (sp.a): Mevrouw de 
minister, enkele maanden geleden waren er bij de 
RVA blijkbaar problemen met de elektronische 
gegevensoverdracht, vooral in de pensioensector. 
Een aantal dossiers, vooral van werklozen met het 
statuut deeltijds met behoud van rechten, werd 
niet doorgegeven aan de federale overheidsdienst 
Pensioenen. Die informatie is natuurlijk cruciaal 
om pensioenrechten te bepalen. Stel dat u het 
bent die op dat moment op pensioen gaat en 
daardoor een aantal pensioenrechten mist, omdat 
de mogelijke pensioendatum niet correct kan 
worden vastgesteld.  
 
Een snelle rechtzetting is nodig. Dat is ook in 
overeenstemming met hetgeen de federale 
ombudsman zegt. Ik zal het niet allemaal 
herhalen, maar hij zegt dat informaticaproblemen 
geen gevolgen mogen hebben op de rechten van 
sociaalverzekerden.  
 
Is het juist dat er technische problemen zijn 
geweest bij de RVA? Hebben die alleen gevolgen 
voor de pensioendossiers van werklozen met het 
statuut deeltijds met behoud van rechten of zijn er 
nog andere gevolgen, zowel voor de pensioenen 
als voor de andere takken van de sociale 
zekerheid?  
 
Is dat probleem intussen opgelost? Mijn vraag 
werd immers reeds een tijdje geleden ingediend.  
 
Tegen wanneer kunnen de fouten die hiervan het 
gevolg zijn, worden rechtgezet?  


