
NIEUWSBRIEF JANUARI 2009

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JANUARI 2009

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

NIEUWE SOLIDARITEITSBIJDRAGE BIJ NIET-NALEVING DIMONA-PLICHT

Vanaf 1 januari 2009 wordt aan de werkgever een solidariteitsbijdrage opgelegd wanneer een sociaal
controleur of inspecteur vaststelt dat de werkgever voor een bepaalde werknemer geen dimona-aangifte
heeft gedaan.

Deze solidariteitsbijdrage wordt berekend op forfaitaire basis. Deze bijdrage is gelijk aan het drievoud van
de basisbijdragen op het gemiddeld minimum maandinkomen. Het resultaat van deze berekening mag niet
kleiner zijn dan 2.500 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex. Een vermindering van deze
bijdrage is mogelijk indien:

de werkgever de materiële onmogelijkheid om voltijdse arbeidsprestaties uit te voeren aantoont. Dit
kan bijvoorbeeld indien de werknemer reeds deeltijds bij een andere werkgever werkt. Het bedrag
van de solidariteitsbijdrage wordt dan evenredig verminderd. 
de werkgever de werknemer tijdens het betrokken kwartaal effectief heeft aangegeven. De
solidariteitsbijdrage wordt dan verminderd met de bijdragen voor de daadwerkelijk aangegeven
tewerkstelling voor de betrokken werknemer. 

Het bedrag van de bijdrage moet worden aangerekend op het kwartaal waarin de inspectie de
niet-aangegeven tewerkstelling vaststelde en wordt aan de werkgever meegedeeld per aangetekende brief.

SUBSIDIES VIA KMO-PORTEFEUILLE

Vanaf 1 januari 2009 is de KMO-portefeuille de vereenvoudigde opvolger van het BEA-systeem.
Werkgevers kunnen met deze nieuwe elektronische portefeuille subsidies van de overheid krijgen voor
opleiding, advies, technologieverkenning en advies voor internationaal ondernemen.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige BEA-systeem voor u op een rij.

1.  Waarvoor kan de werkgever subsidies aanvragen
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De vroegere domeinen kennis en mentorschap zijn vervangen door 2 nieuwe domeinen, namelijk
advies over technologische kennis en internationaal ondernemen. Daarnaast kan de werkgever subsidies
aanvragen voor opleiding en voor advies.

2.  Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage werd verhoogd van 35% naar 50% van de kosten. Voor
technologieverkenning bedraagt dit zelfs 75%.

3.  Vereenvoudigde procedure

De werkgever kan de subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de aanvang van de 
prestaties.

De werkgever heeft voortaan 30 kalenderdagen tijd om zijn eigen bijdrage in de elektronische
portefeuille te storten.

4.  Jaarlijkse subsidies

Het globale subsidiebedrag voor de 4 domeinen samen is verhoogd van EUR 5000 naar EUR 15000
per jaar. Specifiek voor de pijler opleiding kan een KMO per jaar maximum EUR 2500 subsidies 
ontvangen.

5.  Ruimere toepassing

Vanaf nu kan er ook een subsidie aangevraagd worden voor wettelijk verplichte opleidingen. Ook
beperkte cateringkosten mogen voortaan meegerekend worden in de subsidieaanvraag.

Deze subsidies kunnen enkel aangevraagd worden via internet. Indien u meer informatie wenst, kunt u
hiervoor terecht op www.kmo-portefeuille.be

TEWERKSTELLINGSPREMIES VERHOOGD VOOR NIEUWE INDIENSTTREDINGEN VAN 
50-PLUSSERS

Een werkgever die een niet-werkende werkzoekende van ouder dan 50 jaar aanwerft, heeft gedurende 4
kwartalen recht op een tewerkstellingspremie.

Om recht te hebben op deze premie is het voldoende dat de werknemer uiterlijk de dag voorafgaand aan
de indiensttreding niet werkt én bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende.

De onderneming heeft 3 maanden de tijd om deze premie aan te vragen bij de VDAB.

Verhoogde premies voor indiensttredingen vanaf 1/01/2009

Premies voor indiensttredingen tot en met 31/12/2008:
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kwartaalloon tussen 2400 euro en 6000 euro: kwartaalpremie van 1200 euro 
kwartaalloon tussen 6000 euro en 10.500 euro: kwartaalpremie van 2100 euro 
kwartaalloon van meer dan 10.500 euro: kwartaalpremie van 3000 euro

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

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.

WIJZIGINGEN VADERSCHAPSVERLOF EN MOEDERSCHAPSRUST

De Programmawet van 22 december 2008 wijzigt het vaderschaps- en moederschapsverlof. De nieuwe
regelingen treden in werking op 1 april 2009 en zijn van toepassing op de bevallingen die plaatsvinden
vanaf die datum.

Vaderschapsverlof

Vaders hebben bij de geboorte van hun kind recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Deze verlofdagen
kunnen vrij opgenomen worden binnen een periode van 30 dagen vanaf de dag van de bevalling. De
Progammawet heeft deze termijn verlengd.

Vanaf 1 april 2009 kunnen de dagen vaderschapsverlof worden opgenomen binnen de 4 maanden vanaf de
dag van de bevalling.

Moederschapsverlof

De wijziging aan de moederschaprust betreft de invoering van de mogelijkheid tot geleidelijke 
werkhervatting.

Vanaf 1 april 2009 krijgen werkneemsters de mogelijkheid om de laatste 2 weken van hun
moederschapsrust om te zetten in verlofdagen van postnatale rust die zij kunnen opnemen binnen een
periode van 8 weken vanaf de hervatting van hun werk. Deze omzetting kan echter slechts gebeuren voor
de laatste 2 weken van de overgedragen prenatale rust. Er kan m.a.w. maar sprake zijn van een omzetting
als de werkneemster de 9 weken verplichte postnatale rust met ten minste 2 weken kan verlengen.

Deze wijziging heeft ook invloed op de ontslagbescherming.

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, de periode
van 8 weken gedurende dewelke de werkneemster haar verlofdagen van postnatale rust moet opnemen 
inbegrepen.
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BESCHERMING WERKNEMERS IN DE BOUW TEGEN DE KOUDE TEMPERATUREN

Het huidige weer zorgt natuurlijk voor de vraag bij de bouwondernemingen of er wel verder mag gewerkt
worden. Er bestaan echter geen minimumtemperaturen voor arbeid in open werklokalen of in open lucht.
Het is aan de werkgever zelf te bepalen of er met dit weer verder kan gewerkt worden, u mag natuurlijk de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen. In de maanden november tot en
met maart - indien vereist - moeten er wel voldoende verwarmingstoestellen aanwezig zijn op deze
werkplaatsen. Wanneer de temperatuur lager is dan 5°C moeten deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.
Deze uitzonderlijke vriestemperaturen zorgen er ook voor dat de werkgever in beschermingsmiddelen
tegen de koude dient te voorzien, dit zal dan hoofdzakelijk extra geëisoleerde kledij zijn. Wanneer de
temperatuur echter minder dan 5° C bedraagt dan moet de onderneming ook gratis warme drank
aanbieden aan haar werknemers.

RSZ-VERJARINGSTERMIJN VERKORT TOT 3 JAAR

Op 1 januari 2009 wordt de verjaringstermijn van de RSZ voor vorderingen van en tegen de RSZ verkort
van 5 tot 3 jaar. 

Vorderingen van de RSZ

De werkgever (of zijn lasthebber, bijvoorbeeld het sociaal secretariaat) moet uiterlijk op de laatste dag van
de maand die volgt op het kwartaal de DMFA-aangifte indienen en de RSZ-bijdragen voor het betrokken
kwartaal aan de RSZ storten. Indien men de wettelijke aangifte- en betalingstermijn niet naleeft, geeft dit
aanleiding tot sancties. De verjaringstermijn voor vorderingen van de RSZ begint te lopen na deze
wettelijke aangifte- en betalingstermijn. 

Overgangsregeling 

Deze verandering van de verjaringstermijn heeft tot gevolg dat de DMFA-aangiften van het 4e kwartaal
2003 tot en met het 3e kwartaal 2005 tegelijk verjaren op 31 december 2008. Vanaf de DMFA-aangifte
van het 4e kwartaal 2005 geldt een nieuwe, ingekorte verjaringstermijn van 3 jaar. De DMFA-aangifte
van het 4e kwartaal 2005 zal verjaren op 31 januari 2009. 

Vorderingen tegen de RSZ

De vorderingen tegen de RSZ verjaren vanaf 1 januari 2009 ook na 3 jaar. Het verschil is dat de
verjaringstermijn van vorderingen tegen de RSZ, ingesteld door de werkgever voor ten onrechte betaalde
bijdragen, ingaat op de dag dat de werkgever de bijdragen betaalt. Bron: artikel 42 van de wet van 27 juni
1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid van arbeiders. 

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.
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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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