DE FLEXIJOB
Vanaf 1 december 2015 kan de horecasector een beroep doen op flexi-jobs, een nieuwe vorm van
tewerkstelling die voordelig bijklussen mogelijk maakt voor iedereen die al 4/5 werkt in een hoofdjob.
Voorwaarden
Om het even welke werknemer kan een flexi-job aannemen in de horeca als de volgende voorwaarden
vervuld zijn:




in het 3e kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de flexi-job tewerkgesteld zijn geweest bij
één of meerdere werkgevers in een verhouding van minstens 4/5 van een voltijdse job;
een flexi-job niet combineren met een gewone arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 van een
voltijdse job bij dezelfde werkgever;
een flexi-job niet combineren met een verbrekingsvergoeding ten laste van dezelfde werkgever
en geen flexi-job uitoefenen tijdens een periode gedekt door een opzeggingstermijn betekend
door dezelfde werkgever.

Overeenkomsten
Een tewerkstelling in een flexi-job moet gedekt zijn door twee overeenkomsten:
 een raamovereenkomst
en
 een arbeidsovereenkomst.
Eenzelfde raamovereenkomst kan meerdere arbeidsovereenkomsten dekken.
Dimona
Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet de werkgever een Dimona verrichten (type FLX) telkens
een (nieuwe) schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een flexi-job aanvangt, en minstens bij de 1e
effectieve tewerkstelling van elk kwartaal.
Als de arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten, moet voor elke dag die gedekt wordt door die
overeenkomst een dagelijkse Dimona (type FLX) worden verricht.
In beide gevallen moet de Dimona gebeuren vóór de prestaties aanvangen.
Loon en lasten
De werknemer die tewerkgesteld is in het kader van een flexi-job ontvangt een flexiloon (= basisflexiloon
van de € 9/u + supplementen (vrijwillige of verplichte op basis van de cao’s of arbeidsreglementering)) en
flexivakantiegeld (7,67%).
De barema’s van het PC 302 zijn niet van toepassing op flexi-jobs.
Op het flexiloon en het flexivakantiegeld worden geen gewone (zowel patronale als persoonlijke) RSZ
bijdragen, personenbelasting of bedrijfsvoorheffing berekend.
Er is alleen een bevrijdende werkgeversbijdrage aan de RSZ verschuldigd van 25%. Die moet aan de RSZ
betaald worden onder de voorwaarden en termijnen van de gewone bijdrageregeling.
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Hierbij verschillen tussen de verschillende statuten :
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