
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2008

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN NOVEMBER 2008

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

FEESTDAGEN OP INACTIVITEITSDAGEN 2009: VERVANGINGSDAGEN VASTLEGGEN
VOOR 15/12/2008

In 2009 vallen er 2 feestdagen op een inactiviteitsdag, namelijk 15 augustus en 1 november.

De feestdagen die op zaterdag en zondag vallen kunnen als volgt gepland worden: 

de feestdag wordt collectief vervangen door een beslissing van het paritair comité; 
de feestdag wordt collectief vervangen door een beslissing van de ondernemingsraad; 
de feestdag wordt collectief vervangen in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging
(wanneer er geen ondernemingsraad is of de ondernemingsraad geen beslissing neemt); 
de feestdag wordt collectief vervangen in overleg tussen de werkgever en de werknemers (wanneer er
geen syndicale afvaardiging is).

Indien het niet lukt om deze feestdag op deze manier te vervangen, dan worden de vervangingsdagen voor
iedere werknemer individueel vastgelegd tussen werkgever en werknemer. Zijn er geen individuele
akkoorden gesloten, dan wordt de feestdag verlegd op de eerstvolgende activiteitsdag in de onderneming. 

Als de vervangingsdag collectief wordt vastgelegd, dan moet deze regeling vóór 15 december van het
voorgaande jaar ondertekend en gedagtekend aangeplakt worden in de onderneming. Een kopie van dit
bericht moet aan het arbeidersreglement worden gehangen. 

Er dient tevens een kopie van dit bericht naar de Inspecteur Districtshoofd van de Inspectie Toezicht
Sociale Wetten worden opgestuurd. 

WANNEER MOET U NOG FEESTDAGEN BETALEN NA EEN UITDIENSTTREDING

In principe bent u als werkgever verplicht om het loon te betalen voor feestdagen die vallen binnen een
welbepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst.
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Het aantal feestdagen dat betaald moet worden is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer in de 
onderneming.

Feestdagen betalen

We kunnen de volgende gevallen onderscheiden:

de werknemer die minder dan 15 dagen in dienst is geweest:

er moet geen enkele feestdag uitbetaald worden 

de werknemer die gedurende een periode van 15 dagen tot een maand in dienst is geweest van de
onderneming, zonder onderbreking die toe te schrijven is aan de werknemer:

deze werknemer heeft recht op de betaling van één feestdag die valt in de periode van 14 dagen
volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst 

de werknemer die meer dan 1 maand in dienst is geweest:

deze werknemer heeft recht op het loon voor alle feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen
die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld

U beslist om de arbeidsovereenkomst van een arbeider met 2 jaar dienst te beëindigen met uitbetaling van
een verbrekingsvergoeding van 35 kalenderdagen op 24 oktober 2008. Mocht deze werknemer geen
nieuwe werkgever gevonden hebben op 1 en 11 november 2008, dan moet u hem deze feestdagen nog
extra betalen.

Uitzonderingen

U bent als werkgever niet verplicht om nog bijkomende feestdagen na een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst te betalen indien de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst stopgezet heeft of
wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft omwille van een dringende reden.

Ook indien de werknemer intussen bij een nieuwe werkgever beginnen te werken is, moet u hem geen
bijkomende feestdagen meer uitbetalen.

Bijzondere gevallen

Bij een ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding, kan het loon van de nabetaalde feestdag
gecumuleerd worden met deze verbrekingsvergoeding.

Arbeiders van de bouwsector (PC 124) behouden het recht op het loon voor de feestdagen van Kerstmis
en Nieuwjaar, op voorwaarde dat deze feestdagen vallen binnen een periode van 60 dagen na de datum
van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
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De werknemer behoudt ook het recht op het loon van de collectieve vervangingsdag voor een feestdag die
valt binnen een periode van 14 of 30 dagen na de uitdiensttreding.

WAT ZEGT DE WET OVER GESCHENKCHEQUES?

Vrijstelling op belasting

De geschenkcheques, de surprisecheques en de culturele cheques worden als sociale voordelen in
aanmerking genomen die vrijgesteld zijn van belasting op voorwaarde :

dat deze cheques slechts een geringe waarde hebben; 
en door een onderneming aan zijn personeelsleden worden toegekend, met een sociaal doel en niet
omwille van geleverde prestaties.

De geschenkcheques, de surprise cheques en de cultuurcheques die niet aan deze voorwaarden voldoen
evenals al de andere cheques, aankoopbons, enz. worden niet als sociale voordelen in aanmerking
genomen maar als voordelen van alle aard die bijgevolg belastbaar zijn.

In de mate dat het geschenk of de geschenkcheque als een sociaal voordeel wordt in aanmerking
genomen, dan kan de werkgever deze slechts als beroepskosten aftrekken onder duidelijk bepaalde 
voorwaarden.

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques zijn dus aftrekbaar mits de naleving
van volgende voorwaarden :

alle personeelsleden moeten van dezelfde voordelen genieten; 
wanneer deze cheques worden toegekend ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of
Nieuwjaar (of bij een feest dat betrekking heeft op het uitgeoefende beroep, op voorwaarde dat dit
ander feest hetzelfde sociaal karakter heeft als het Sinterklaasfeest), dan mag hun jaarlijks bedrag niet
meer bedragen dan EUR 35,- per werknemer (in voorkomend geval vermeerderd met EUR 35,- per
kind ten laste van deze werknemer); 
wanneer zij worden toegekend bij de uitreiking van een ere-onderscheiding, dan mag het totaal
bedrag op jaarbasis niet meer bedragen dan EUR 105,- per werknemer; 
wanneer zij worden toegekend bij de oppensioenstelling van een werknemer, dan kan hun jaarlijks
totaal bedrag niet meer bedragen dan EUR 35,- per dienstjaar en dit met een minimum van EUR 
105,-.

Doch en ongeacht de reden van hun toekenning moeten de geschenkcheques aan volgende voorwaarden 
voldoen:

zij mogen slechts uitgewisseld worden bij de ondernemingen die vooraf een akkoord met de
uitgevers van deze betalingsbons hebben afgesloten; 
zij mogen niet in geld aan de begunstigde worden betaald, noch in hun geheel noch gedeeltelijk; 
zij moeten in de tijd worden beperkt.
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In een circulaire van 15 september 2004 heeft de fiscale administratie verduidelijkt dat de duur maximum
één jaar betreft. Wanneer de geldigheidsduur van de cheque is verlopen, dan kan deze in het kader van
deze reglementering niet door een andere worden vervangen (Circulaire nr. CI RH 242/562.868 - A.O.I.F. 
36/2004).

Volgens de Circulaire nr. CI RH 242/562.868 - (A.O.I.F. 36/2004) van 10 februari 2005 is de duur van
een jaar van toepassing voor de betalingsbons die vanaf 1 januari 2005 worden uitgegeven.

En wat vanuit het standpunt van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid?

Onder bepaalde voorwaarden worden de geschenken en de geschenkcheques uitgesloten uit het begrip
bezoldiging en zijn dus bijgevolg niet onderworpen aan de bijdragen in verband met de sociale zekerheid.

Deze voorwaarden schommelen in functie van de gebeurtenis die aan de oorsprong van de toekenning ligt:

wanneer het geschenk of de geschenkcheque toegekend wordt ter gelegenheid van het
Sinterklaasfeest, van Kerstmis of van Nieuwjaar is het vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen
indien het totaal jaarlijks bedrag van EUR 35,- per werknemer niet te boven gaat (verhoogd zoals in
voorkomend met EUR 35,- per kind dat ten laste van de werkgever is). De RSZ stelt dat een kind ten
laste van de werkgever is wanneer deze effectief de totale of gedeeltelijke last voor het kind draagt; 
indien het geschenk of de geschenkcheque toegekend wordt bij een eervolle onderscheiding is het
vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen wanneer het jaarlijks totaal bedrag de EUR 105,- per
werknemer niet overschrijdt; 
wanneer het geschenk of de geschenkcheques toegekend wordt ter gelegenheid van de
oppensioenstelling van werknemer, dan kan zijn totaal jaarlijks bedrag niet meer bedragen dan EUR
35,- per jaar dienst, en dit met een minimum van EUR 105,- en een maximum van EUR 875,-.

Doch en ongeacht de reden van hun toekenning moeten de geschenkcheques aan volgende voorwaarden 
voldoen:

zij mogen slechts uitgewisseld worden bij de ondernemingen die vooraf een akkoord met de
uitgevers van deze betalingsbons hebben afgesloten; 
zij moeten in de tijd worden beperkt; 
zij mogen niet in geld aan de begunstigde worden betaald, noch in hun geheel noch gedeeltelijk.

Indien de waarde van de geschenken of van de geschenkcheques bovengenoemde beperkingen
overschrijdt, dan wordt het geschenk als een bezoldiging in aanmerking genomen en zal de RSZ de
normale sociale zekerheidsbijdragen op de totale waarde van het geschenk innen (Cass 17 november
2003, AR. Nr. S 03.0051 N).

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKNEMER

Iedere werknemer heeft de wettelijke verplichting zijn werk zo zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig
mogelijk uit te voeren. Niettemin blijft steeds het risico aanwezig dat tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst bepaalde fouten worden begaan met mogelijk zware (financiële) gevolgen voor de
werkgever. Het is dan ook van groot belang te weten wat in een dergelijk geval de opties zijn: kan de
werknemer persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, bestaat de mogelijkheid om bij wijze van
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schadeloosstelling een gedeelte van het loon in te houden, is de fout zwaar genoeg om ontslag te
overwegen en dergelijke. We zetten graag de voornaamste spelregels op een rijtje ...

Aansprakelijkheid van de werkgever

Krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever steeds onbeperkt aansprakelijk voor
de schade die zijn werknemers aanrichten tijdens de uitvoering van hun overeenkomst. Dit houdt in dat de
werkgever verantwoordelijk kan gesteld worden voor elke fout, hoe licht ook, die begaan wordt door één
van zijn aangestelden. Het hoeft geen betoog dat dit een enorm geldelijk risico inhoudt ... .

Teneinde zich hiertegen te beschermen, is het wenselijk een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid
uitbating" af te sluiten. De hoogte van de verzekeringspremie is in de praktijk afhankelijk van een aantal
factoren: de activiteit van de onderneming, het aantal personeelsleden, de omvang van de gedekte 

risico’s ... .

Aansprakelijkheid van de werknemer

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt de aansprakelijkheid van de werknemer
aanzienlijk beperkt. Overeenkomstig artikel 18 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten is de werknemer alleen aansprakelijk voor de schade die hij berokkent aan zijn
werkgever of aan derden in geval van bedrog, zware fout of veelvuldige lichte fout.

Het gaat dus concreet om:

fouten die opzettelijk gemaakt worden; 
fouten die zodanig overdreven zijn, dat zij "onverschoonbaar" worden (bv. het besturen van een
voertuig in dronken toestand, roken in de nabijheid van ontvlambare stoffen, ...). Wel dient steeds
rekening gehouden te worden met concrete omstandigheden, zoals werkdruk, ervaring of
verantwoordelijkheid van de werknemer,...; 
fouten die abnormaal frequent voorkomen.

Het bewijs van een dergelijke fout dient geleverd te worden door de werkgever of de benadeelde derde die
de werknemer aansprakelijk wenst te stellen.

Tenslotte geldt de beperking van aansprakelijkheid enkel op burgerlijk vlak (vorderingen tot
schadevergoeding). Strafrechtelijk blijft de werknemer steeds ten volle aansprakelijk (diefstal, slagen en
verwondingen, ...).

Inhouding op loon

Wanneer de werkgever ingevolge een opzettelijke, zware of frequente lichte fout van een werknemer zelf
schade lijdt of gehouden is de aan derden berokkende schade te vergoeden, kan hij overgaan tot een
inhouding op het loon van de werknemer teneinde terugbetaling te bekomen.

De inhoudingen op het loon van de werknemer zijn echter strikt gereglementeerd. Zo kan de
schadevergoeding tussen partijen slechts worden overeengekomen ten vroegste na de feiten of na
vaststelling door de rechter. Iedere inhouding op basis van het eenzijdig initiatief door de werkgever is
derhalve verboden. Bovendien bepaalt de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
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der werknemers dat het totaal van de inhouding niet meer mag bedragen dan 1/5e van het netto
maandloon. Deze beperking is niet van toepassing in geval van bedrog of in geval van ontslag door de
werknemer vóór de volledige terugbetaling van de schadevergoeding.

Wanneer een inhouding op het loon van de werknemer niet (meer) mogelijk is, kan de werkgever
eventueel overgaan tot het dagvaarden van zijn (ex-)werknemer.

Ontslag

Het voortdurend optreden van fouten kan wijzen op een onvoldoende geschiktheid voor het contractueel
bedongen werk en kan derhalve leiden tot ontslag. In dit geval zal de werkgever meestal twee
mogelijkheden hebben: ofwel betekent hij een opzeg, ofwel betaalt hij een opzeggingsvergoeding uit. Een
ontslag om dringende reden wegens het begaan van professionele fouten wordt doorgaans niet aanvaard,
tenzij er duidelijk sprake is van bedrog of kwade wil.

HUWELIJKSPREMIE VOORTAAN AFTREKBAAR

Werkgevers kunnen hun werknemers die in het huwelijksbootje stappen een huwelijkspremie in natura, in
cash of in de vorm van een geschenkencheque toekennen zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen dienen
te worden betaald. Op fiscaal vlak, wordt de huwelijkspremie voor de werknemer als een vrijgesteld
sociaal voordeel beschouwd.

Voorwaarde is wel dat het bedrag beperkt blijft tot maximaal 200 euro. Bij overschrijding van dit
grensbedrag, wordt het verschil als belastbaar voordeel van alle aard aangemerkt.

Huwelijkspremie ook voor verklaring wettelijke samenwoning

Dezelfde vrijstelling geldt overigens ook wanneer de werkgever zijn werknemer een geschenk geeft ter
gelegenheid van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.

Nieuw

In principe zijn sociale voordelen voor de werkgever niet aftrekbaar. Een recente circulaire heeft de
huwelijkspremie echter toegevoegd aan de lijst van sociale voordelen die wel aftrekbaar zijn als
beroepskost voor de werkgever.

De nieuwe onderrichtingen zijn van toepassing op huwelijkspremies die vanaf 1 januari 2006 zijn betaald.

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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