
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008

NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN BIJ BEDIENDEN

Op het einde van het jaar heeft de werkgever vaak te maken met bedienden die niet al hun verlofdagen
hebben opgebruikt. De vraag wordt dan ook geregeld gesteld of de werknemers deze mogen overzetten
naar het volgend kalenderjaar.

Een bediende kan echter zijn vakantiedagen enkel opnemen in de twaalf maanden die volgen op het jaar
waarin ze zijn opgebouwd. Het is dus belangrijk dat hij of zij ze volledig opgebruikt.

U kan hen best melden dat ze nog vakantiedagen hebben openstaan en deze kwijt zijn wanneer ze niet
worden opgebruikt. Dit om te voorkomen dat men later betwist dat de werkgever de opname van vakantie
niet toeliet.

Vakantiedagen mogen dus nooit overgezet worden maar er zijn wel een paar uitzonderingen voorzien om
de niet genomen dagen van bedienden uit te betalen. Indien de bediende namelijk in de onmogendheid
verkeerde om al zijn vakantiedagen te gebruiken, dient de werkgever deze te vergoeden. Geldige redenen
zijn onder meer zwangerschapsverlof, ziekte en arbeidsongeval of de vormen van voltijdse schorsingen
zoals ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof. Deze laatste drie zijn ook bekend als
thematische verloven. Ten laatste op het einde van het jaar betaalt men dan het resterende enkelvoudige
vakantiegeld voor de openstaande dagen uit. Voor de berekening van dit bedrag baseert men zich op het
loon van december. Het dubbele vakantiegeld werd normaal reeds betaald gedurende het jaar. 

DE NIEUWE SOCIALE BALANS IS EEN FEIT - REGISTREER UW OPLEIDINGEN

Vanaf 1 december 2008 is de vereenvoudigde sociale balans in voege. De ondernemingen die vanaf
december 2008 het boekjaar afsluiten, dienen dan ook gebruik te maken van de nieuwe versie van de
sociale balans. De nieuwe sociale balans bestaat nog slechts uit 3 in plaats van 5 delen.

In deel 3 van deze vernieuwde sociale balans dient een overzicht gegeven te worden van de
opleidingsactiviteiten die gevolgd werden door de werknemers en waarvan de kost geheel of gedeeltelijk
ten laste is van de werkgever.

Voortaan moet u in de sociale balans niet enkel de formele opleidingen vermelden die uw werknemers
gevolgd hebben, doch ook de informele opleidingen en de initiële beroepsopleidingen. 
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Formele opleidingen zijn opleidingen georganiseerd buiten de werkvloer, hetzij door externen, hetzij door
de werkgever zelf. 

Informele opleidingen zijn dan weer de vormingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het
werk, zoals training-on-the-job, zelfstudie, het bijwonen van conferenties,....

Initiële beroepsopleidingen zijn opleidingen die worden gegeven aan personen in de onderneming
tewerkgesteld in het kader van de systemen van alternerend leren en werken, met als doel het behalen van
een diploma of van een officieel certificaat. De duur van deze opleidingen bedraagt ten minste 6 maanden.

Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen de volgende gegevens betreffende deze opleidingen stelselmatig
goed bij te houden: 

per geslacht, het aantal werknemers dat de opleiding heeft gevolgd (alle gegevens moeten immers
worden opgesplitst naar mannen en vrouwen) 
het aantal uren van de gevolgde opleiding 
de kost van deze opleidingen.

Zoniet loopt u het risico een deel van de opleidingen te vergeten wanneer u de sociale balans moet
invullen. 

Het niet opnemen van alle gevolgde opleidingen in de sociale balans wordt niet bestraft met een specifieke
sanctie, maar dit kan wel mee tot gevolg hebben dat een bijkomende RSZ-bijdrage moet betaald worden.
Dit dient uiteraard vermeden te worden!

TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEDEN VOOR GEPENSIONEERDEN

Principe

De rust- en overlevingspensioenen toegekend in het kader van het stelsel zelfstandigen of werknemers,
worden slechts uitbetaald, indien de gerechtigde geen beroepsarbeid verricht.

Een beroepsarbeid als zelfstandige of in ondergeschikt verband, mag slechts worden uitgeoefend mits
voorafgaande verklaring (xxx) aan de Rijksdienst voor Pensioenen of het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen en voor zover de inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor
bijkomende inlichtingen inzake de voorafgaande verklaring, kunt U steeds onze diensten raadplegen. 

Toegelaten grenzen voor het jaar 2008 De reglementering maakt een belangrijk onderscheid tussen de
gerechtigden op een overlevingspensioen en de gerechtigden op een ander pensioen. 

De grenzen verschillen naargelang dat de beroepsactiviteit aanvangt voor of na de normale wettelijke 
pensioenleeftijd.

De normale wettelijke pensioenleeftijd voor de mannen is 65 jaar terwijl dit voor de vrouwen momenteel
64 jaar is (vanaf 01/01/ 2009 65 jaar). De mogelijkheid wordt geboden om vanaf de leeftijd van 60 jaar het
rustpensioen te genieten mits, wat de werknemers betreft, aan een loopbaanvoorwaarde wordt voldaan (in
beginsel 35 jaar). 
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Wordt de beroepsactiviteit uitgeoefend voor de normale wettelijke pensioenleeftijd, dan is het toegelaten
beroepsinkomen lager dan wanneer de activiteit aanvangt nà het bereiken van de normale wettelijke 
pensioenleeftijd.

Beroepsbezigheid als werknemer (incl mandaat, ambt of post)

Bruto beroepsinkomen:

1.  Uitsluitend overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 17.280,00EUR

mét kinderlast: 21.600,00EUR 
2.  Rustpensioen, rust-en overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd 

zonder kinderlast: 7.421,57EUR

mét kinderlast: 11.132,37EUR 
3.  Rustpensioen en overlevingspensioen nà de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 21.436,50EUR

mét kinderlast: 26.075,00EUR

Beroepsbezigheid als zelfstandige (incl helper)

Netto beroepsinkomen:

1.  Uitsluitend overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 13.824,00EUR

mét kinderlast: 17.280,00EUR 
2.  Rustpensioen, rust-en overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd 

zonder kinderlast: 5.937,26EUR

mét kinderlast: 8.905,89EUR 
3.  Rustpensioen en overlevingspesioen nà de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 17.149,19EUR

mét kinderlast: 20.859,97EUR

Beroepsbezigheid als werknemer + zelfstange (gelijktijdig of achtereenvolgend)

Totaal van het netto beroepsinkomen beoogd onder ’zelfstandige’ en 80%
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van het bruto beroepsinkomen beoogd onder ’werknemer’:

1.  Uitsluitend overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 13.824,00EUR

mét kinderlast: 17.280,00EUR 
2.  Rustpensioen, rust-en overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd 

zonder kinderlast: 5.937,26EUR

mét kinderlast: 8.905,89EUR 
3.  Rustpensioen en overlevingspensioen nà de wettelijke pensioenleeftijd

zonder kinderlast: 17.149,19EUR

mét kinderlast: 20.859,97EUR

Indien het pensioen niet voor een geheel kalenderjaar wordt toegekend, dan wordt de jaargrens 

vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 12 is en de teller gelijk is aan het aantal maanden
gedekt door het recht op pensioen.

Tijdens het jaar waarin de gerechtigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wordt de grens als volgt
bepaald : - prorata grens ’wettelijk pensioen voor leeftijd’ + prorata grens ’na wettelijke pensioenleeftijd’
Voorbeeld De Heer "X" ging per 1 januari 2008 met vervroegd pensioen. Hij werkt nog deeltijds verder
als bediende en heeft geen kinderen ten laste. Hij wordt in augustus 65 jaar.

Voor het jaar 2008 mag hij dus maximaal bijverdienen: grens ’voor wettelijke pensioenleeftijd’: 7.421,57
Euro x 8/12 = 4.947,71 Euro grens ’na wettelijke pensioenleeftijd’: 21.436,50Euro x 4/12 = 7.145,50 Euro
Totaal maximaal bij te verdienen bedrag : 12.093,21Euro

Indien het beroepsinkomen, naargelang het geval, de vastgestelde grens overschrijdt: 

wordt de betaling van het pensioen, voor het betrokken kalenderjaar volledig geschorst indien de
bedragen met ten minste 15 % worden overschreden 
wordt de betaling van het pensioen, voor het betrokken kalenderjaar, verminderd met het percentage
van de overschrijding indien de grens met minder dan 15 % wordt overschreden 
wordt een pensioen als alleenstaande toegekend, wanneer de toegelaten grensbedragen overschreden
worden in hoofde van de echtgenoot van de gerechtigde op een gezinspensioen

(xxx) Sedert 01/01/2006 moet er geen aangifte meer gebeuren door de gepensioneerde indien hij reeds 65
jaar oud is en zijn pensioen reeds in betaling is. De verplichting tot aangifte blijft echter gehandhaafd
indien de gepensioneerde een gezinspensioen geniet en zijn echtgenoot een beroepsactiviteit uitoefent. 

PLEEGOUDERS HEBBEN RECHT OP PLEEGZORGVERLOF
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Pleegzorgverlof

Op 13 november 2008 is het uitvoeringsbesluit betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op
het verstrekken van pleegzorgen eindelijk verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor krijgen
pleeggezinnen vanaf 2008 recht op pleegzorgverlof gedurende 6 dagen per jaar.

Wie heeft recht op pleegzorgverlof

Het recht geldt voor elke werknemer die als pleegouder aangesteld is door de rechtbank, door een erkende
pleegzorgdienst, door de diensten van l’Aide à la jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

Waarvoor mag dit pleegzorgverlof gebruikt worden

Het doel van dit pleegzorgverlof is om de pleeggezinnen toe te laten om op deze dagen alle verplichtingen
die specifiek met het pleegouderschap te maken hebben, in orde te kunnen brengen. Zo kan het
pleegzorgverlof onder meer gebruikt worden voor de volgende situaties:

het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor
het pleeggezin 
contacten met de dienst voor pleegzorg 
contacten met de ouders of met voor het pleegkind belangrijke derden

Voor andere situaties kan er enkel pleegzorgverlof genomen worden wanneer de bevoegde
plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom de afwezigheid van het werk noodzakelijk is
en voor zover er voor deze situaties geen verlof om dwingende redenen kan toegekend worden.

Hoeveel dagen mag de werknemer afwezig zijn

De maximale duur van de afwezigheid wegens pleegzorgverlof bedraagt 6 dagen per kalenderjaar. Bestaat
het pleeggezin uit twee werknemers die allebei aangesteld zijn als pleegouders, moeten deze 6 dagen wel
onder hen verdeeld worden.

Welke formaliteiten moet de werknemer naleven

Een werknemer die pleegzorgverlof wil nemen, moet zijn werkgever hiervan ten minste 2 weken op
voorhand verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, moet de werkgever in elk geval zo spoedig mogeiljk
verwittigd worden. De werkgever kan bovendien altijd aan zijn werknemer vragen om hem de nodige
documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de afwezigheid van het werk gerechtvaardigd is.

Heeft de werknemer recht op loon

De werknemer die pleegzorgverlof neemt, heeft geen recht op loon vanwege de werkgever. De werknemer
kan wel een uitkering bij de RVA aanvragen ten belope van 82% van het begrensde loon. Momenteel
bedraagt deze uitkering EUR 96,29 bruto per dag pleegzorgverlof. Om deze uitkering te bekomen, moet
de werknemer binnen een termijn van twee maanden een aanvraag bij de RVA van zijn woonplaats
indienen via een formulier C61 Pleegzorgen.
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LOONGRENZEN 2009

Jaarloongrenzen 01/01/2008 01/01/2009 

Opzeggingstermijnen bedienden, tegenopzeg, concurrentiebeding,
scholingsbeding, sollicitatieverlof 

28.580
EUR 

29.729
EUR 

Proefperiode bediende 
34.261
EUR 

35.638
EUR 

Opzeggingstermijnen bedienden, tegenopzeg, concurrentiebeding,
scheidsrechtelijk beding 

57.162
EUR 

59.460EUR 

Proefperiode bediende

De proeftijd voor bedienden bedraagt minstens 1 maand.

De maximale duurtijd is afhankelijk van het jaarloon en wordt beperkt tot: 

6 maanden indien het jaarloon lager is dan 35 638 EUR 
12 maanden indien het jaarloon hoger is dan 35 638 EUR 

Opzeggingstermijnen bij ontslag door de werkgever

Bij het bepalen van de opzeggingstermijnen van bedienden wordt niet alleen rekening gehouden met de
anciënniteit maar onder andere ook met het jaarloon.

jaarloon niet hoger dan 29.729 EUR : 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit (=
wettelijk minimum) 
jaarloon hoger dan 29.729 EUR (en lager dan 59.460 EUR): de opzeggingstermijn wordt na het
ontslag vastgesteld in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer of wordt bepaald door de
rechter. Deze opzeggingstermijn wordt bepaald rekening houdende met anciënniteit, leeftijd, loon en
functie (bijvoorbeeld aan de hand van de formule Claeys). Bij een ontslag door de werkgever mag
deze opzeggingstermijn niet korter zijn dan het wettelijk minimum 
jaarloon hoger dan 59.460 EUR op het ogenblik van de indiensttreding: de opzeggingstermijn die de
werkgever moet naleven kan vastgesteld worden in een overeenkomst gesloten voor of bij de
indiensttreding. Het wettelijk minimum moet hier ook gerespecteerd worden.

Opzeggingstermijnen bij ontslagname door de bediende

Jaarloon lager dan 29.729 EUR: opzeggingstermijn van 1,5 maand bij een anciënniteit van minder dan vijf
jaar en 3 maanden bij meer dan vijf jaar dienst. 

jaarloon hoger dan 29.729 EUR: de opzeggingstermijn wordt na het ontslag vastgesteld in een
overeenkomst tussen werkgever en werknemer of wordt bepaald door de rechter. Deze
opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 4,5 maand indien het jaarloon hoger is dan 29.729 EUR;
hij mag niet langer zijn dan 6 maanden indien het jaarloon hoger is dan 59.460EUR.
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Tegenopzeg

De bediende die door zijn werkgever is opgezegd en een andere dienstbetrekking heeft gevonden, kan aan
zijn arbeidsovereenkomst een einde maken door middel van een tegenopzeg. Deze bedraagt: 

1 maand bij een jaarloon lager dan 29.729 EUR 
2 maand bij een jaarloon tussen 29.729 EUR en 59.460 EUR 
maximaal 4 maanden (vastgelegd bij overeenkomst) indien het jaarloon hoger is dan 59.460 EUR

Sollicitatieverlof

De arbeiders en bedienden hebben, gedurende hun opzeggingstermijn, recht op verlof om ander werk te
zoeken. 

De duur van het verlof bedraagt: 

voor alle arbeiders en bedienden met een jaarloon lager dan 29.729 EUR: 1 dag (of 2 halve dagen)
per week gedurende de hele opzeggingstermijn (geproratiseerd tot de effectieve arbeidsduur) 
voor de bedienden met een jaarloon hoger dan 29.729 EUR: 1 dag (of 2 halve dagen) per week
gedurende de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Tijdens de voorafgaande periode mag hij
een halve dag per week afwezig zijn. Indien de opzeggingstermijn korter is dan 6 maanden dan mag
hij gedurende de hele opzeggingstermijn 1 dag (of 2 halve dagen) afwezig zijn

Scholingsbeding

Hierbij neemt een werknemer de verplichting op zich om een gedeelte van de vormingskosten terug te
betalen indien hij binnen een bepaalde periode de onderneming verlaat. Dit kan slechts in bepaalde
gevallen die vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomstenwet. Bovendien zijn ook de jaarloongrenzen van
belang: 

Jaarloon lager dan 29.729 EUR: scholingsbeding is niet toegelaten 
Jaarloon hoger dan 29.729 EUR: scholingsbeding is toegestaan, mits naleving van de bepalingen van
de arbeidsovereenkomstenwet

Concurrentiebeding

Jaarloon lager dan 29.729 EUR: concurrentiebeding is niet toegelaten 

Jaarloon hoger dan 29.729 EUR: voor handelsvertegenwoordigers is het concurrentiebeding altijd
toegestaan. Voor arbeiders en bedienden is dit enkel toegestaan onder zeer strikte voorwaarden 
Jaarloon hoger dan 59.460 EUR voor arbeiders en bedienden: concurrentiebeding is toegestaan,
tenzij er een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is die bepaalde functies uitsluit.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN DECEMBER 2008
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Voor de indexaties en CAO-verhogingen van december klik hier.

VAKANTIEGELD BIJ ARBEIDSDUURVERMINDERING VERSCHULDIGD IN DECEMBER 
2009

Sinds 1 januari 2007 is de werkgever verplicht om vertrekvakantiegeld te betalen samen met het loon van
december aan elke bediende die in de loop van het kalenderjaar 2009 overgegaan is naar een vermindering
van uren.

Komen dus in aanmerking bedienden met:

een arbeidsduurvermindering overeengekomen tussen werkgever en werknemer 
een arbeidsduurvermindering in het kader van een tijdelijke vermindering van het werk,
seizoensgebonden activiteiten,... 
een arbeidsduurvermindering in het kader van tijdskrediet, ouderschapsverlof, halftijds brugpensioen, 
...

Concreet houdt dit in dat de werkgever aan deze bedienden verschuldigd is:

het vakantiegeld voor de in 2009 niet-opgenomen vakantiedagen of -uren (omwille van de
arbeidsduurvermindering) 
het vakantiegeld (enkel en dubbel) dat normaal pas volgend jaar verschuldigd zou zijn

Het gaat dus eigenlijk om dezelfde betaling die normaal enkel bij de beëindiging van een
arbeidsovereenkomst van bedienden verschuldigd is.

Evenwel zal bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld in de zomer 2010 het reeds in december 2009
uitbetaalde dubbel vakantiegeld in kader van vermindering van uren in mindering worden gebracht. 

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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