
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2009

MINDER GEKEND GEVOLG VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS
ECONOMISCHE REDENEN

In deze tijden van economische crisis zijn steeds meer ondernemingen genoodzaakt een beroep te doen op
het stelsel van economische werkloosheid.

Indien op een bepaald ogenblik onvoldoende werk is voor alle werknemers �bv. omdat er een tijdelijke
daling is van het aantal bestellingen� kan de werkgever, mits naleving van bepaalde formaliteiten en
binnen bepaalde grenzen, een regeling van tijdelijke werkloosheid op grond van werkgebrek wegens
economische oorzaken invoeren. De werknemers blijven dan verder in dienst, maar de uitvoering van hun
arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Op deze manier kunnen eventuele
ontslagen vermeden worden. Economische werkloosheid is momenteel echter enkel mogelijk voor
arbeiders. Bedienden, handelsvertegenwoordigers en dienstboden kunnen niet tijdelijk werkloos worden
gesteld wegens economische redenen. Wanneer men als werkgever een periode van economische
werkloosheid invoert, dient men er zich wel van bewust te zijn dat een arbeider gedurende de periode�n�
van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst of van gedeeltelijke arbeid wettelijk gezien het recht
heeft om zelf de arbeidsovereenkomst te beºindigen, zonder dat hij of zij een opzeggingstermijn dient te
presteren of een opzeggingsvergoeding moet betalen. Dit ongeacht of er op de dag van beºindiging
effectief gestempeld wordt of niet. Het dient beklemtoond te worden dat enkel de arbeiders die vermeld
worden in de verplichte kennisgeving zich op deze beºindigingsmogelijkheid kunnen beroepen. Het
volstaat dat de arbeider behoort tot de afdeling waarvoor economische werkloosheid wordt ingevoerd. 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP ONDERBREKINGSUITKERING BIJ 1/2E TIJDSKREDIET 
VERHOOGD

Het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 voorzag reeds een verhoging van de bedrijfsvoorheffing op de
wettelijke onderbrekingsuitkeringen in geval van 1/2e tijdskrediet. Een Koninklijk Besluit van 2 februari
2009 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2009 voert dit nu effectief uit.

De verhoging geldt voor alle verminderingen met 1/2e in het kader van tijdskrediet die ingaan vanaf 1
januari 2009. Het is dus niet van toepassing voor de lopende loopbaanverminderingen.

Vanaf 1 maart 2009 zal het huidige tarief van 17,15% verhoogd worden:
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- voor - 50-jarigen naar 30%

- voor + 50-jarigen naar 35%

Deze maatregel is niet van toepassing op uitkeringen toegekend aan alleenstaanden. Voor deze personen
blijft het percentage van 17,15% gelden �ongeacht of zij kinderen ten laste hebben of niet�. De maatregel
geldt ook niet voor de thematische verloven �ouderschapsverlof, medische bijstand, ...�.

Bron: K.B. van 2 februari 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing,
B.S. 6 februari 2009.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN FEBRUARI 2009

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

PATRONALE RSZ-BIJDRAGE VAN 33% OP VERKEERSBOETES

Vanaf 1 januari 2009 is een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 33% van kracht op bepaalde door de werkgever ten laste
genomen verkeersboetes. �Art. 219-220 van de Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen �I� �BS 29/12/2008�.

Deze bijdrage is van toepassing op het bedrag dat de werkgever in plaats van zijn werknemer betaalt of aan zijn werknemer
terugbetaalt, als betaling van een door de werknemer opgelopen verkeersboete tijdens de uitoefening van zijn 
arbeidsovereenkomst.

Onder verkeersboete wordt hier dan verstaan:

• verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding �overtredingen van de derde en vierde graad� en
verkeersboetes van minimaal EUR 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding;

• verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding �overtredingen van de eerste en tweede graad� en
verkeersboetes van minder dan EUR 150 voortvloeiend uit een snelheidsovertreding.

Een bedrag van EUR 150 op jaarbasis wordt in dit geval vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.

Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de
solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.

Deze bijzondere bijdrage is door de werkgever verschuldigd aan de RSZ.

AANPASSING BEDRAGEN EDUCATIEF VERLOF VOOR SCHOOLJAAR 2008-2009

Door het Koninklijk Besluit �KB� van 16 december 2008 zijn er enkele aanpassingen gekomen in de bedragen voor het
educatief verlof, en dit voor het huidig schooljaar 2008-2009. De werknemers krijgen normaal hun actueel loon uitbetaald voor
een dag educatief verlof, maar de werkgever mag dit bedrag per maand begrenzen. Dat loonplafond was tot vorig schoojaar
beperkt tot EUR 2100 per maand voor werknemers die jonger waren dan 45 jaar en EUR 2500 per maand voor werknemers die
45 jaar of ouder waren. Voor het schooljaar 2008-2009 zal dat voor iedereen een plafondbedrag van EUR 2500 per maand zijn. 
Ook het terugbetalingsbedrag aan de werkgever is veranderd. Er wordt nu een maximumbedrag van EUR 20 per uur educatief
verlof gehanteerd, ook al heeft de werknemer een hoger uurloon. De juiste bepaling van het terugbetalingsbedrag zal
uiteindelijk afhangen van verschillende factoren. Niet alleen het budget van de dienst educatief verlof is bepalend, maar ook
met het opleidingstype en met het aantal opgenomen uren wordt rekening gehouden. De bijdrage van de werkgever is eveneens
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veranderd. Voor het schooljaar 2007-2008 was die bijdrage bepaald op 0,08 procent. Voor het vierde kwartaal van 2008 is dat
verlaagd tot 0,04 procent, het eerste tot en met derde kwartaal van 2009 zal dit dan weer 0,06 procent bedragen. 

NIEUWIGHEDEN WOONWERK-VERKEER VANAF FEBRUARI 2009

Elk jaar op 1 februari worden de tarieven van de NMBS geïndexeerd waardoor de tussenkomst van de
werkgever in de vervoerskosten van de werknemers wijzigt.

Vanaf 01/02/2009 zijn er de volgende nieuwigheden:

1.  De Minimale tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woonwerk-verkeer wordt
gemiddeld 75% �voorheen gemiddeld 60%� en zal van toepassing blijven tot 31/01/2011.

2.  De tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woonwerk-verkeer wordt losgekoppeld van
de jaarlijkse aanpassing van de tarieven van het NMBS-barema.

3.  De fiscale vrijstelling voor de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer
die met eigen vervoermiddel naar het werk komt, wordt verhoogd van 170,00 euro tot 350,00 euro.

De verhoging van de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer tot
75%ingevolge het IPA-akkoord 2009-2010 wordt als volgt gezien:

1. De werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen, krijgen een werkgeverstussenkomst
van 75% van de prijs van een treinkaart.

2. De werknemers die zich met privØmiddelen naar het werk begeven ontvangen, indien dit voorzien is in
de sector, een werkgeverstussenkomst van gemiddeld 60% van de prijs van een treinkaart. 

Voorlopig is de verhoging van 75% hier nog niet van toepassing en is er een overgangsfase voorzien:

indien voor 1 juni 2009 een sector- of ondernemingsCAO is afgesloten, dan zullen de bepalingen
voorzien in deze CAO toegepast worden vanaf de datum die hierin voorzien is. 
indien voor 1 juni 2009 geen sector- of ondernemingsCAO is afgesloten en de bestaande sector-of
ondernemingsCAO verwijst naar CAO 19ter dan zal een verhoging van 75% vanaf 1 juli 2009 van
toepassing zijn. 
indien voor 1 juni 2009 geen sector- of ondernemingsCAO is afgesloten en de bestaande sector-of
ondernemingsCAO verwijst niet naar CAO 19ter dan zal d oude CAO onverkort blijven gelden.

Ter herinnering worden de algemene principes van de tussenkomst in het woonwerk-verkeer van de
werknemer op een rijtje gezet:

De werkgever is verplicht tussen te komen in de verplaatsingskosten van de werknemers die een openbaar 
vervoermiddel gebruiken voor het woonwerk-verkeer ongeacht de hoogte van het loon. Deze tussenkomst
door de werkgever is volledig vrijgesteld van belastingen.

Er bestaat geen algemene regeling die de werkgever verplicht om tussen te komen in de
verplaatsingskosten van de werknemers die eigen vervoermiddelen gebruiken om zich naar het werk te 
begeven.
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Echter in tal van paritaire comitØ’s is er een regeling uitgewerkt die voorziet in een verplichte
terugbetaling van het woonwerk-verkeer wanneer de werknemer zich met zijn eigen wagen verplaatst naar
het werk.

Deze tussenkomst door de werkgever is gedeeltelijk vrijgesteld van belastingen, namelijk ten belope van
350,00 euro, indien de werknemer opteert voor de forfaitaire aftrek van zijn beroepskosten in de 
personenbelasting.

VLAAMSE FORFAITAIRE VERMINDERING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING

Recent werd een wijziging aangebracht in de toekenning van de forfaitaire vermindering van de
bedrijfsvoorheffing in het Vlaamse Gewest. I.p.v. de vermindering van 16,70 euro per maand zal een
vermindering van 250 euro of 300 euro worden toegepast op de in februari 2009 betaalde of toegekende
bezoldigingen. Deze vermindering wordt toegekend aan werknemers die rijksinwoner zijn en die op 1
februari van het inkomstenjaar hun woonplaats hebben in gemeenten die deel uitmaken van het Vlaamse 
Gewest.

Werknemer Wanneer het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen minstens 6980 euro en
maximum 24375 euro bedraagt, is de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing 300
euro. Indien de normale brutobezoldigingen hoger zijn dan 24375 euro, bedraagt de Vlaamse forfaitaire
vermindering van de bedrijfsvoorheffing 250 euro. Er is geen vermindering indien het jaarbedrag van de
normale brutobezoldigingen lager is dan 6980 euro. Bedrijfsleider Wanneer het jaarbedrag van de
normale brutobezoldigingen minstens 5790 euro en maximum 23160 euro bedraagt, is de Vlaamse
forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing 300 euro. Indien de normale brutobezoldigingen hoger
zijn dan 23160 euro, bedraagt de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing 250 euro.
Er is geen vermindering indien het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen lager is dan 5790 euro.
Onder jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen wordt verstaan: 12 maal het belastbare normale
maandelijkse brutobedrag van de bezoldigingen. De Vlaamse forfaitaire vermindering wordt verrekend
voor elke werknemer of bedrijfsleider met de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de in februari 2009
betaalde of toegekende bezoldigingen. Desgevallend wordt het saldo verrekend met de bedrijfsvoorheffing
op de in maart of april 2009 betaalde of toegekende bezoldigingen. 

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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