
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2008

Beste klant,

Hierbij bezorgen wij u onze eerste nieuwsbrief, nieuwe stijl. Dit is het resultaat van de samenwerking
onder Serviam +, de overkoepeling van 11 onafhankelijke sociale secretariaten. Naast deze nieuwsbrief is
er ook een nieuwe site, www.serviamplus.be, waar alle artikels die zullen verschijnen gebundeld worden.

De statische nieuwsbrief van de voorbije maanden maakt plaats voor een modernere, nieuwere,
interactieve nieuwsbrief. 

Doordat de artikels steeds up to date gehouden worden, krijgt u bij het aanklikken van "lees meer" steeds
de meest recente informatie.

VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR LAGE EN 
MIDDENINKOMENS.

Op nationaal vlak werd de belastingvrije som voor mensen met een laag of gemiddeld loon vanaf 1 juli
2008 verhoogd. 

Deze wijziging had een onmiddellijke invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing, die vanaf 1
juli 2008 voor de lage en de middeninkomens verminderde. Die maatregel is van toepassing op
werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders die in België verblijven. Gepensioneerden en
bruggepensioneerden zijn er niet bij betrokken. 

Laag loon Het belastbaar inkomen van de maand mag niet groter zijn dan: 

EUR 1.947,37 voor werknemers 
EUR 1.860,68 voor bedrijfsleiders met het statuut van zelfstandige.

Bedrag

De vermindering bedraagt EUR 5,57 EUR per maand, ongeacht het statuut van de betrokken werknemer. 

Ze wordt berekend na de gewone verminderingen (gezinssituatie en gezinslasten, persoonlijke bijdragen
groepsverzekering, overuren die recht geven op een overwerktoeslag) maar vóór de eventuele Vlaamse
forfaitaire vermindering. 
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Wettelijke referenties 

Programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16.06.2008) 
Koninklijk Besluit van 18 juni 2008 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de
bedrijfsvoorheffing (B.S. 23.06.2008). 
Koninklijk Besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot
wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire
vermindering van de bedrijfsvoorheffing (B.S. 23.07.2008)

ONTSLAGBESCHERMING ZWANGERE WERKNEEMSTERS

Een zwangere werkneemster is wettelijk beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever
over de zwangerschap werd ingelicht tot één maand na het einde van de postnatale rustperiode (het 
moederschapsverlof).

Dit houdt in dat de werkgever die een zwangere werkneemster tewerkstelt, geen handeling mag stellen die
er toe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking. Het ontslagverbod is echter geen
absoluut verbod. De werkgever kan zijn werkneemster wel ontslaan om redenen die absoluut niets te
maken hebben met haar lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of de bevalling. Dit
betekent dat een ontslag om dringende reden, een ontslag gebaseerd op het foutief gedrag van de
werkneemster of een ontslag om economische redenen wel mogelijk zijn. Het dient wel beklemtoond te
worden dat de werkgever het bewijs van dit ontslagmotief moet leveren, wat in de praktijk niet altijd een
even gemakkelijke taak zal zijn. Te meer daar de arbeidsrechtbanken en -hoven zowel het bestaan als het
gewicht van het ontslagmotief zeer streng beoordelen. Indien de werkgever er niet in slaagt om aan te
tonen dat het ontslag gebaseerd is om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand voortvloeiend
uit de zwangerschap of de bevalling, moet hij aan de werkneemster een forfaitaire vergoeding betalen die
overeenstemt met zes maanden brutoloon. Er zijn geen sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd op deze
beschermingsvergoeding. Er moet echter wel bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden. Deze
beschermingsvergoeding komt bovenop de gewone verbrekingsvergoeding. Het ontslag van een zwangere
werkneemster kan dan ook een zeer dure zaak worden! Belangrijk om weten is dat de ontslagbescherming
ook geldt tijdens de proefperiode.

Naar aanleiding van een Belgische zaak heeft het Europees Hof van Justitie in haar arrest van 11 oktober
2007 de ontslagbescherming van zwangere werkneemsters aangescherpt. Het Hof diende zich te buigen
over een zaak waarbij een werkneemster een maand na afloop van de beschermingsperiode wegens
zwangerschap ontslagen werd. Reeds tijdens de zwangerschaps-periode had de werkgever advertenties in
de krant geplaatst, waaruit duidelijk bleek dat hij op zoek was naar een definitieve vervanging van de
werkneemster. De werkgever slaagde er niet in te bewijzen dat het ontslag geen verband hield met de
moederschapstoestand van de werkneemster en werd veroordeeld tot het betalen van de forfaitaire
schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden brutoloon. Het Hof onderstreepte in haar arrest dat de
werkgever tijdens de beschermingsperiode geen voorbereidingen mag treffen met het oog op het ontslag
van een zwangere werkneemster. Het op zoek gaan naar een definitieve vervanging van een zwangere
werkneemster omwille van de zwangerschap en/of de geboorte van een kind is dan ook niet toegelaten.
Bovendien beschouwde het Hof dit ontslag als een discriminatie op grond van geslacht (richtlijn 76/207).
Dit betekent dat het effectieve tijdstip van het ontslag eigenlijk van geen belang is. Zelfs een ontslag na de
beschermingsperiode kan nog gesanctioneerd worden. De bepalingen betreffende discriminatie op grond
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van geslacht werden opgenomen in de Belgische Genderwet van 10 mei 2007. In de wet wordt een
onderscheid gemaakt tussen twee sancties : 

Ontslag louter omwille van zwangerschap of geboorte van een kind is discriminerend: de
schadevergoeding bedraagt zes maanden brutoloon 
Ontslag dat deels op niet-discriminerende gronden berust (zoals bv. het slecht functioneren van de
betrokken werkneemster): de schadevergoeding wordt herleid tot drie maanden brutoloon

In het laatste geval wijkt de Genderwet af van de Europese richtlijn. De schadevergoeding is immers niet
gelijk aan de forfaitaire schadevergoeding bij zwangerschap, zijnde zes maanden brutoloon. Conclusie
Het ontslag van een zwangere werkneemster kan zware financiële gevolgen hebben. Het is dan ook
raadzaam om vooraf even het advies van uw sociaal secretariaat in te winnen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK WORDT NOG MEER GESTIMULEERD DOOR DE 
PROGRAMMAWET

In het kader van de ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderzoek heeft de wetgever
aan bepaalde werkgevers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegekend. Het gaat
hierbij meer specifiek om de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de bezoldigingen van bepaalde
hooggekwalificeerde wetenschappelijke medewerkers.

De betrokken werkgevers moeten wel de volledige 100% van de bedrijfsvoorheffing op deze
bezoldigingen aan wetenschappelijke onderzoekers inhouden, maar slechts een gedeelte van deze
bedrijfsvoorheffing moet effectief doorgestort worden aan de fiscus. De bedoeling is dat werkgevers het
gedeelte dat zij niet moeten doorstorten, opnieuw gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek. In het
verleden varieerde dit percentage van 25% tot 65% afhankelijk van het soort onderneming en het soort
onderzoeksprogramma waarin de werknemer werkzaam was. Samengevat bedroeg deze vrijstelling voor : 

Universiteiten en hogescholen, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen: 65% 
Erkende wetenschappelijke instellingen : 50% 
Ondernemingen die onderzoeksprojecten doen ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met universiteiten of hogescholen van de EER of met erkende wetenschappelijke
instellingen : 50% 
De vennootschappen die onder de definitie van ’Young Innovative Company’ vallen : 50% 
De ondernemingen die onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s uitvoeren met onderzoekers die
houder zijn van een doctoraat of een masterdiploma in een wetenschappelijke richting : 25%

Door de Programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16 juni 2008) wordt het gedeelte van de
bedrijfs-voorheffing dat niet doorgestort moet worden vanaf 1 juli 2008 voor alle betrokkenen vastgelegd
op 65%. Hierdoor geldt vanaf 1 juli 2008 dus voor alle categorieën een uniform percentage van
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten belope van 65%. Om deze vrijstelling te kunnen
genieten, dient de werkgever drie afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing in. Eenzelfde
bezoldiging komt slechts in aanmerking voor één van deze vrijstellingen. Bovendien moet de werkgever
tot staving van zijn aangifte in de bedrijfsvoorheffing het bewijs kunnen leveren dat de werknemers voor
wie de vrijstelling gevraagd wordt ook effectief tewerkgesteld zijn als assistent-onderzoeker, post
doctorale onderzoeker of als onderzoeker ter verwezenlijking van de onderzoeksprojecten. Ons
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secretariaat kan deze formaliteiten voor u verzorgen. Mocht u werknemers tewerkstellen waarvoor deze
maatregel eventueel toegepast kan worden, dient u zo vlug mogelijk een lijst met betrokken personen aan
onze diensten over te maken zodat wij een correcte aangifte kunnen doen.

BOUWWERKEN UITVOEREN OP ZATERDAG

Vaak ziet u zich als aannemer geconfronteerd met situaties die er om vragen dat u uw werkzaamheden kan
verder zetten op zaterdag, maar u stelt zich de vraag in welke mate dit verzoenbaar is met het verbod op
tewerkstelling op zaterdag.

Er bestaan verscheidene afwijkingen die het uitvoeren van bouwwerken op zaterdag toestaan. Men kan ze
in twee grote categorieën indelen: 

de structurele afwijkingen; 
de conjuncturele afwijkingen, die gebruikt worden om het hoofd te bieden aan concrete behoeften en
uitzonderlijke situaties.

Bij de conjuncturele maatregelen wordt er meestal een beroep gedaan op overuren. Volgens de
reglementering moet (aan de vakbondsafvaardiging van de onderneming en aan de Inspectie van de
sociale wetten) een toestemming worden gevraagd of moet de Inspectie van de sociale wetten op de
hoogte worden gebracht. Zaterdagwerk is mogelijk in de toegestane gevallen voor de prestatie van
overuren, mits naleving van de in de regelgeving voorziene voorwaarden en formaliteiten. Het gaat om : 

Buitengewone vermeerdering van werk 

Deze afwijking mag slechts worden toegepast indien de vermeerdering van werk uitzonderlijk is, dus
niet regelmatig of voorspelbaar. De onvoorspelbaarheid van de vermeerdering van werk kan
betrekking hebben op de gebeurtenis zelf die aan de oorsprong ligt van het werk, maar ook op de
omvang van het uit te voeren werk. In sommige gevallen kan de gebeurtenis voorspelbaar zijn, maar
kan het onmogelijk zijn om te bepalen hoeveel arbeidsuren noodzakelijk zijn om het nodige werk te 
verrichten.

Arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval. 

De omvang van de werken is beperkt en heeft enkel tot doel :

(a) ofwel de gevolgen van een voorgekomen ongeval weg te werken of te verkleinen; (b) ofwel de
gevolgen van een dreigend ongeval te voorkomen of te beperken. Het ongeval kan zowel op

personen als op goederen betrekking hebben en de werken moeten dringend zijn.

Deze werken kunnen worden uitgevoerd door de werknemers van de onderneming of door werknemers
van een extern bedrijf (bijvoorbeeld gespecialiseerd in dit soort werken). Dit onderscheid is alleen van
belang voor het recupereren van de overuren. 

Dringende werken aan machines of materieel
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Deze afwijking kan enkel ingeroepen worden voor de volgende situaties :

(a) de werken moeten dringend worden uitgevoerd om schade te voorkomen; (b) het defect van machines
of de schade aan materieel moet een onvoorzienbare oorzaak hebben en 

mag niet het gevolg zijn van een schuld: een courant feit in de onderneming kan dus geen 

aanleiding geven tot deze afwijking; (c) de werken mogen slechts betrekking hebben op een tijdelijke
toestand. 

Werken die vereist zijn door een onvoorziene noodzakelijkheid

Voor deze uitzondering moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

(a) het feit moet het presteren van overuren absoluut noodzakelijk maken; (b) het feit dat het presteren van
overuren rechtvaardigt, moet onvoorspelbaar zijn, anders had de 

werkgever de nodige maatregelen moeten nemen om dit te vermijden;

(c) het feit mag niet veroorzaakt zijn door een schuld van de werkgever of van personen die onder zijn 

gezag werken, bijvoorbeeld een slechte planning van hetwerk of van de vakantie, een vergissing in

het werk waardoor moet worden herbegonnen. De structurele afwijkingen worden gebruikt wanneer het
productieproces permanenter moet worden aangepast. De taken worden vervuld in het kader van een
normale arbeidsregeling zonder dat men nog van overuren spreekt. Deze afwijkingen impliceren het
opnemen van aangepaste uurregelingen in het arbeidsreglement. De volgende werken mogen op zaterdag
en zondag uitgevoerd worden : (a) toezicht op de bedrijfsruimte; (b) schoonmaken, herstellen en
onderhouden (in zover deze werkzaamheden voor de regelmatige 

voortzetting van het bedrijf nodig zijn) en ook de werkzaamheden buiten de productie, die nodig zijn 

voor de regelmatige hervatting van het bedrijf op maandag; (c) arbeid in opeenvolgende ploegen.

Een aantal werkzaamheden mag gespreid worden van maandag tot en met zaterdag :

(a) werken die worden beïnvloed door de getijden; (b) werken die, wegens hun bijzondere aard,
onderhevig zijn aan onderbrekingen van verschillende 

duur; (c) werken die worden uitgevoerd door gespecialiseerde ploegen voor het onderhoud en de
herstelling 

van bedrijfsmaterieel. (d) handel in bouwwerken. Voor deze uitzondering moet er vooraf een machtiging
gevraagd worden

aan de voorzitter van het Paritair Comité. 
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Sectoraal bijkomende uren (K.B. 213

Vanaf 26/06/2008 werd de mogelijkheid om overuren te presteren op zaterdag uitgebreid tot: - de werken
die op geen enkel ander ogenblik uitgevoerd worden; - de werken waarbij de gelijktijdige uitvoering van
bouwactiviteiten en andere activiteiten op 

dezelfde plaars risico’s inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers of 

derden; - de werken die om technische reden niet combineerbaar zijn met andere activiteiten. Daarnaast
bestaat er ook de mogelijkheid om een ’nieuwe arbeidsregeling’ in te voeren door middel van een
collectieve arbeidsovereenkomst. Hierbij kan men: 

afwijken van het verbod op nachtarbeid en het verbod abeid te verrichten op zaterdag, zondag en
feestdagen en 
de grenzen van de dagelijkse arbeidsduur uitbreiden en werken tot maximaal 12 uur per dag zonder 
weekgrens.

Een schema met de belangrijkste regels aangaande de uitzonderingen op zaterdagwerk kunt u verkrijgen
op uw sociaal secretariaat. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw dossierbeheerder. 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN SEPTEMBER 2008

Voor de indexaties en CAO-verhogingen van september klik hier.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan u steeds contact opnemen met Bruno Lahousse, via
het emailadres Bruno.Lahousse@wijhelpen.be.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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