
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2008

Beste klant,

Hieronder de nieuwsbrief van deze maand

Op 13 november organiseren wij een info-avond met volgende zeer interessante topics:

* premies voor opleidingen - peterschapsprojecten

* diversiteitsplannen

* alternatief verlonen - hoe geef ik verantwoord en betaalbaar opslag aan mijn werknemers.

Meer informatie volgt hieromtrent zeer binnenkort, hou alvast de datum vrij.

VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE VOOR NIEUWE WERKNEMERS BOVEN DE 50 
JAAR

Sinds 1 april 2006 bestaat er een tewerkstellingspremie in Vlaanderen voor die ondernemingen die een
niet-werkende werkzoekende van 50 jaar of ouder aanwerven.

Deze premie is afhankelijk van het brutoloon en kan tussen de EUR 1.200,- en EUR 4.500,- per kwartaal
bedragen, als de 50-plusser met een contract voor onbepaalde tijd aangeworven wordt. De premie kan
gedurende 4 kwartalen toegekend worden. Het is belangrijk te noteren dat de voorwaarden waaronder
werkgevers een tewerkstellingspremie 50+ kunnen krijgen bij de aanwerving van een vijftigplusser vanaf
1 januari 2008 nog eenvoudiger en aantrekkelijker zijn geworden. Voor indiensttredingen vanaf 1 januari
2008 volstaat het voortaan dat de 50-plusser uiterlijk de dag voorafgaand aan de indiensttreding niet werkt
én bij de VDAB is ingeschreven als "niet-werkende werkzoekende". Vroeger moest de 50-plusser
minstens 14 dagen niet werkend werkzoekende zijn. Het doel van deze wijziging is werklozen bv. na een
herstructurering of na een interimcontract niet onnodig 14 dagen in de werkloosheid te laten wachten,
maar hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Bovendien heeft een onderneming na de aanwerving
van de 50-plusser voortaan drie maanden de tijd om een aanvraag bij de VDAB in te dienen in plaats van
twee maanden. 1. Welke werkgever kan een beroep doen op deze maatregel Alle ondernemingen die
een exploitatiezetel in het Vlaams gewest hebben komen in aanmerking, op uitzondering van :

openbare instellingen 
de steenkoolsector en de scheepsbouw 
de ondernemingen waarvan de loonkosten, gedurende het jaar dat voorafgaat aan de 
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aanvraag van de tewerkstellingspremie, voor meer dan 50% gefinancierd wordt met 

subsidies

Subsidies zijn de financiële tegemoetkomingen toegekend door de federale en/of Vlaamse overheid.
Europese, lokale en provinciale tegemoetkomingen worden hiervoor niet in aanmerking genomen; 

De subsidie kan de vorm aannemen van o.m. een loonsubsidie, een werkingstoelage die moet besteed
worden aan loonkost, RIZIV-tegemoetkomingen; 

RSZ-bijdrageverminderingen worden niet als een subsidie beschouwd. Werknemers kunnen dus perfect de
tewerkstellingspremie cumuleren met RSZ-bijdrageverminderingen (eerste aanwervingen, startbanen,
ACTIVA, structurele vermindering, ...) waarop zij recht geven. 2. Voor welke werknemers De premie
wordt enkel toegekend als aan elk van de volgende voorwaarden voldaan is: 

het moet gaan om de aanwerving van een werkzoekende van 50 jaar of ouder die geen betaalde
beroepsarbeid verricht; 
de 50-plusser moet uiterlijk de dag vóór zijn aanwerving als niet-werkend werkzoekende zijn
ingeschreven bij de VDAB; 
in de zes maanden vóór de indiensttreding mag hij niet bij dezelfde onderneming of bij een andere
onderneming van dezelfde technische bedrijfseenheid waartoe de onderneming behoort, in dienst zijn
geweest; 
hij moet in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; 
de werkgever moet hem minstens 5 opeenvolgende kwartalen in dienst houden; 
de geldende loons- en arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. 

De premie zal niet teruggevorderd worden indien de werknemer zelf ontslag heeft genomen, of indien hij
werd ontslagen om dringende reden. 3. Bedrag en looptijd van de premie De hoogte van de
tewerkstellingspremie is afhankelijk van het loon van de nieuw aangeworven werknemer. Op 1 januari
2009 werden de premies verhoogd voor aanwervingen die sindsdien plaatsvonden. Sinsdien gelden er
verschillende premiebedragen alnaargelang de aanwerving in 2008 dan wel in 2009 plaatsvond. 
Premiebedragen voor aanwervingen tot en met 31.12.2008 

Brutoloon op kwartaalbasis Premie op kwartaalbasis 

>= EUR 2.400 en <= EUR 6.000 EUR 1.200 

> EUR 6.000 en <= EUR 10.500 EUR 2.100 

> EUR 10.500 EUR 3.000 

Premies voor nieuwe indiensttredingen vanaf 1/01/2009: 

kwartaalloon tussen 2400 euro en 4200 euro: kwartaalpremie van 1200 euro 
kwartaalloon tussen 4200 euro en 6000 euro: kwartaalpremie van 2100 euro 
kwartaalloon tussen 6000 euro en 10.500 euro: kwartaalpremie van 3000 euro 
kwartaalloon van meer dan 10.500 euro: kwartaalpremie van 4500 euro
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De premie wordt toegekend voor een maximale periode van 4 opeenvolgende kwartalen, te rekenen vanaf
het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding. De premie wordt driemaandelijks door de
VDAB uitgekeerd. De uitbetaling van de vierde premie gebeurt na afloop van de verplichte 5 kwartalen
van tewerkstelling. Ook wanneer de oudere werknemers in een deeltijds regime worden aangeworven,
krijgt de werkgever de premie uitbetaald in functie van het effectief uitgekeerde brutokwartaalloon aan de
deeltijdse werknemer. M.a.w. de premie wordt niet uitgekeerd in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.
De premie wordt enkel toegekend voor de periodes waarvoor de onderneming loon verschuldigd is en ook
effectief uitbetaald heeft (dus niet tijdens periodes van bijvoorbeeld langdurige ziekte, ...). 4. Hoe de
premie verkrijgen : procedure Binnen de 3 maanden na de aanwerving moet de werkgever de aanvraag
tot het verkrijgen van de premie bij de VDAB indienen. Dit dient online te gebeuren via de website van de
VDAB. Om deze aanvraag te kunnen doen moet de werkgever zich wel eerst registreren op de website
van de VDAB (www.vdab.be) via - Mijn VDAB. 5. Controle en sancties De VDAB is belast met de
controle op deze maatregel. Hij zal de betaling van de premie stopzetten en terugvorderen indien: 

de onderneming één of meer werknemers heeft ontslagen met de uitsluitende bedoeling om ze te
vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de premie 
de onderneming de opgelegde voorwaarden niet naleeft 

6. Fiscaal karakter van de premie De premie 50+ is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 7.
Wettelijke referentie Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de
tewerkstellingspremie (gewijzigd door een Besluit van 1 februari 2008, B.S. 4/03/2008) 

Het is belangrijk dat deze werknemers voor hun aanwerving ingeschreven waren als niet-werkende
werkzoekende bij de VDAB. Neem daarom steeds contact op met uw dossierbeheerder als u meent recht te
hebben op deze premie voor een nieuw aan te werven werknemer.

GEEN LOONINDEXERING VOOR DE BOUW IN DE MAAND OKTOBER 2008

In het Paritair Comité 124 (bouw) werkt men via een all-in akkoord. Dit wil zeggen een overeenkomst
tussen de werkgevers en de vakbonden waar een vaststaand indexeringsbedrag in staat vermeld dat geldig
is voor een bepaalde periode. In de bouw werd hierover een akkoord betekend in de CAO van 21 juni
2007. Deze stelde dat de arbeiders hun lonen over de periode 2007-2008 met 5 procent zou stijgen. In
deze 5 procent zijn de indexeringen en de conventionele verhogingen begrepen. Op 1 juli 2008 werd dat
vastgesteld percentage echter bereikt waardoor de lonen niet meer verhoogd zullen worden tot eind 2008.
Let op: Een uitzondering is er voorzien voor de industriële leerlingen wiens vergoeding zowel in de
maand september 2008 als in de maand oktober 2008 is aangepast. Hun loon wordt echter berekend op het
gewaarborgd minimummaandinkomen. Op dit bedrag was er in september 2008 een indexering en in
oktober 2008 een verhoging voorzien.

BIJHOUDEN VAN EEN OPLEIDINGSCURRICULUM VITAE IN DE METAALSECTOR

In de metaalsector dient elke werkgever - sinds 1/1/2008 voor de arbeiders en sinds 1/7/2008 voor de
bedienden - een ’opleidingscurriculum vitae’ voor iedere werknemer op te maken.
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Zowel in het tewerkstellingsakkoord 2007-2008 voor de arbeiders (PC 111), als in dat voor de bedienden
(PC 209) werd voorzien dat de werkgevers uit de metaalsector een opleidingsCV moeten opstellen voor
elke werknemer.

De opleidingsCV is een inventaris van de uitgeoefende functies en de gevolgde opleidingen van iedere
individuele werknemer. Er werd door de sector een model van opleidingsCV opgemaakt dat bestaat uit
drie delen:

een handleiding 
deel 1 
deel 2

Op ondernemingsvlak kan een afwijkend model ontwikkeld worden. De inhoud ervan moet echter
minstens overeenstemmen met het model van opleidingsCV zoals vastgesteld in de CAO. De syndicale
delegatie heeft de bevoegdheid om de overeenstemming met het sectoraal model na te gaan. Voor de
ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt de overeenstemming nagegaan door het Paritair Comité.

De handleiding 

Wordt eenmalig door de werkgever aan de werknemer overhandigd bij zijn indiensttreding. Voor de
arbeiders die reeds in dienst zijn van de onderneming op 1/1/2008 (voor de bedienden op 1/7/2008) wordt
de handleiding overhandigd, tegelijkertijd met de eerste overhandiging van het afschrift van deel 1.

Deel 1

Moet door de werkgever ingevuld en bijgehouden worden. In dit deel houdt elke onderneming van iedere
arbeider de vanaf 1/1/2008 (voor bedienden vanaf 1/7/2008) of vanaf zijn indiensttreding uitgeoefende
functies en gevolgde professionele opleidingen in de onderneming (zowel formele als informele
opleidingen, on the job training, bijscholingen, e.d.) bij.

Een afschrift van deel 1 moet jaarlijks aan de werknemers worden overhandigd, alsook bij hun 
uitdiensttreding.

Deel 2 

Wordt door de werknemer ingevuld en bijgehouden. De werkgever moet eenmalig een blanco
overhandigen bij indiensttreding van de werknemer. Voor de arbeiders die reeds in dienst zijn van de
onderneming op 1/1/2008 (voor de bedienden op 1/7/2008) wordt deel 2 blanco overhandigd, tegelijkertijd
met de eerste overhandiging van het afschrift van deel 1.

In dit deel kan de werknemer dan zelf de uitgeoefende functies en zijn gevolgde schoolse en professionele
opleidingen invullen van vóór 1 januari 2008 (arbeiders) of vóór 1 juli 2008 (bedienden) en/of van vóór
zijn indiensttreding. Het gaat hierbij zowel om formele als om informele opleidingen, on the job training,
bijscholingen, opleidingen gevolgd op eigen initiatief, e.d. alsook de opleidingen die hij vanaf 1/1/2008
(arbeider) of 1/7/2008 (bediende) op eigen initiatief en/of zonder tussenkomst van zijn werkgever heeft 
gevolgd.
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Wenst u gebruik te maken van het model opgemaakt door de sector?

Arbeider: klik hier.

Bediende: klik hier. 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN OKTOBER 2008

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

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

met vriendelijke groeten,

De directie en het personeel van Wij Helpen

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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http://www.serviamplus.be/documenten/OpleidingsCV
http://www.serviamplus.be/documenten/OpleidingsCV
http://www.serviamplus.be/documenten/Indexaties

