
NIEUWSBRIEF MAART 2009

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MAART 2009

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

ARBEIDSONGEVAL ? WAT NU?

Zowel de werkgever als de werknemers hebben er alle belang bij dat de aangifte van een arbeidsongeval
correct verloopt. Daarom moet er veel belang gehecht worden aan het volledig en juist invullen van het
aangifteformulier. Het is normaal aan de werkgever, of diegene die hiervoor is aangesteld, om de
procedure in verband met deze aangifte te volgen.

Binnen een periode van 8 kalenderdagen volgend op de dag van het ongeval moet de aangifte bij de
arbeidsongevallenverzekering gedaan worden hetzij op papier, ofwel via een door het Fonds goedgekeurd
elektronisch model. Het medisch attest met de vaststelling van de lichamelijke letsels kan worden
bijgevoegd en/of achteraf worden opgestuurd. De dienst belast met het medisch toezicht van de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk moet een kopie van de ongevallenaangifte ontvangen
voor elk ongeval waarvoor een steekkaart moet opgesteld worden. Dit is verplicht voor ongevallen met ten
minste 4 dagen werkverlet. De werkgever dient de ongevallensteekkaart of afdrukken van de
aangifteformulieren ten minste 10 jaar te bewaren. 
Opgelet bij ernstige ongevallen. 
Volgende ernstige ongevallen dienen ONMIDDELLIJK te worden aangegeven bij de met toezicht op het
welzijn op het werk belaste ambtenaren: 
- een arbeidsongeval met dodelijk gevolg 
- een arbeidsongeval met blijvend letsel 
Voor ondernemingen zonder preventieadviseur, met een aanvullende vorming niveau 1 of 2, dient het
verder onderzoek te gebeuren door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Deze dienst moet: 
- het ongeval onmiddellijk onderzoeken 
- de oorzaken van het ongeval vaststellen 
- preventiemaatregelen voorstellen om herhaling te voorkomen 
- een verslag opstellen volgens de wettelijk vastgestelde regels. 
Voor meer informatie of verdere begeleiding in de procedure van een arbeidsongeval kan u steeds contact
opnemen met uw dossierbeheerder.
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http://www.serviamplus.be/documenten/Definitieve


MAALTIJDCHEQUES TER WAARDE VAN 7,00 EURO

Zie artikel ’Nieuwigheden maaltijdcheques 2009’ 

WIJZIGINGEN OUDERSCHAPSVERLOF

Op de ministerraad van 20 februari 2009 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor
werknemers voortaan in alle mogelijke gevallen hun ouderschapsverlof zouden kunnen opnemen tot het
kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. Dat geldt voor alle kinderen, zowel bij geboorte als bij adoptie. De
verschillende bestaande regels van het ouderschapsverlof worden m.a.w. geüniformiseerd.

De huidige regeling 

Het ouderschapsverlof dient opgenomen te worden vooraleer het kind 6 jaar wordt. 
Deze leeftijdsgrens wordt verhoogd tot 8 jaar ingeval het kind ten minste voor 66 % getroffen is door een
vermindering van lichamelijk of geestelijk vermogen Ook bij adoptie is er een recht op ouderschapsverlof.
In dat geval moet het ouderschapsverlof aanvangen binnen een termijn van 4 jaar die loopt vanaf de
inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister, maar uiterlijk tot het kind 8 jaar 
wordt.

De wijzigingen 
De werknemer zal voortaan het ouderschapsverlof kunnen opnemen tot het kind de leeftijd van 12 jaar 
bereikt. Het kind mag 12 jaar worden ten laatste tijdens het ouderschapsverlof. 
De regeling geldt voor alle situaties, zowel bij geboorte als adoptie. Door de verhoging van de
leeftijdsgrens wil de regering werknemers de kans geven hun werk- en gezinssituatie nog beter op mekaar
af te stemmen. 
Inwerkingtreding 
De nieuwe regeling wordt in principe van kracht op 1 april 2009. 
Ze kan wel maar pas in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

ECOCHEQUES, EEN GROENE BELONING

In het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2009-2010 wenste men enerzijds de koopkracht van de
werknemers te verhogen en anderzijds het milieubewustzijn van hen aan te wakkeren. Om dit te bekomen
heeft men gekozen voor het principe van ecocheques. Deze cheques vallen niet onder het loonbegrip en
zijn vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen. Voor 2009 is er een bedrag van EUR 125 voorzien per
werknemer en voor het jaar 2010 is dit zelfs opgetrokken tot EUR 250. Voor de werknemers die niet het
volledig jaar werkzaam waren bij de werkgever wordt dit bedrag berekend prorata op basis van hun
maanden tewerkstelling. Dit kan ook voorvallen indien de werknemer van personeelscategorie verandert.
Bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst tellen de dagen mee waarvoor de werknemer loon of
vakantiegeld heeft ontvangen. Moederschapsrust en het gewaarborgde loon voor arbeiders na de eerste
week ziekte, beroepsziekte, ongeval of arbeidsongeval, tellen eveneens mee. Hetzelfde principe geldt voor
bedienden in hun proefperiode en bedienden met een contract van bepaalde duur van minder dan drie
maanden. Om de vrijstelling te verkrijgen, en dus niet als loon beschouwd te worden, dient men wel aan
enkele voorwaarden te voldoen. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van het bedrijf moet er
een toekenning gezet worden en daarnaast de waarde van de cheques en de frequentie vermeld worden.
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Bij het ontbreken van een vakbondsafvaardiging mag dit via een individuele overeenkomst met de
werknemer worden geregeld. Er is geen omwisseling van de cheques in geld mogelijk, ook niet wanneer
het product of dienst dat je aankoopt een kleinere waarde heeft dan de ecocheque. Men kan wel de
cheques cumuleren over de twee jaar heen, ze zijn dan ook geldig voor 24 maanden. De ecocheques
moeten eveneens op naam worden afgedrukt. Er zijn zes types van goederen en diensten waarvoor de
ecocheques kunnen gebruikt worden, deze zijn geplaatst onder de volgende thema’s: 

Energiebesparing 
Waterbesparing 
Bevordering duurzame mobiliteit 
Afvalbeheer 
Bevordering van ecodesign 
Bevordering van aandacht voor de natuur

De exacte lijst met producten waarvoor deze cheques kunnen dienen is te vinden op de website van de
Nationale Arbeidsraad (NAR) op deze link. De lijst is gepubliceerd geweest in de bijlage van de CAO 98
van de NAR. Deze lijst zal na een jaar geëvalueerd worden en mogelijk aangevuld worden met nieuwe
producten en diensten. De NAR drukt wel de werkgevers op het hart om hun werknemers goed te
informeren over de voorwaarden die aan deze ecocheques zijn gebonden. Op vrijdag 6 maart 2009 zijn de
ecocheques door de Ministerraad goedgekeurd, het is nu nog wachten op de publicatie in Het Belgisch
Staatsblad en daarna de mogelijke opname in de sectorale CAO’s. Het is echter raadzaam om niet
onmiddellijk te starten met deze cheques in uw bedrijf. Tijdens de sectorale onderhandelingen kan het zijn
dat men binnen uw Paritair Comité kiest voor een andere invulling van de onderhandelingsenveloppe en
dan bent u gebonden aan zowel de ecocheques als bijvoorbeeld aan een loonindexering.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: VERHOGING VAN DE UITKERINGEN SEDERT 1
JANUARI 2009

Op 1 januari 2009 verhoogden de tijdelijke werkloosheidsvergoedingen.

Tot deze verhoging werd overgegaan om de koopkracht van de werknemers die ingevolge de economische crisis in tijdelijke
werkloosheid moeten gaan, te verbeteren. 
Het plafond van het referteloon voor de berekening van de werkloosheidsuitkering is met EUR 300 verhoogd en bedraagt nu 
EUR 2.206,46 per maand in plaats van EUR 1.906,46 per maand. 
Ook het uitkeringspercentage werd verhoogd en dit met 10% : samenwonenden met gezinslast of alleenwonenden krijgen nu
75% (i.p.v. 65%) van het begrensde loon en samenwonenden 70% (i.p.v. 60%). 
Cumulatie van beide maatregelen heeft tot gevolg dat de maximale uitkering bij tijdelijke werkloosheid is verhoogd tot EUR
63,65 voor gezinshoofden en alleenstaanden en EUR 59,40 voor samenwonenden. 
Voor de bouwsector (PC 124) betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) aan diegenen die een legitimatiekaart
rechthebbenden bezitten bovenop deze werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding uit (dagbedrag variërend van EUR
6,34 tot EUR 10,85 volgens de geschooldheid) gedurende 60 kredietdagen per jaar (dagen die niet uitgeput worden ingeval van
een vorstperiode). De verhoging van de werkloosheidsuitkering zal de aanpassing van deze aanvullende vergoeding door het
FBZ noodzakelijk maken om te vermijden dat de combinatie van beide uitkeringen meer oplevert dan het nettoloon van een
actieve werknemer!

OVERGANG TUSSEN VERSCHILLENDE SYSTEMEN TIJDSKREDIET WORDT 
GEMAKKELIJKER
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http://www.cnt-nar.be/CAO/cao-98.pdf


Met terugwerkende kracht wordt, vanaf 1 januari 2009, de overstap tussen de verschillende systemen van
tijdskrediet gewijzigd.

Door de wijziging wordt het nu wel mogelijk om over te stappen van:

voltijds tijdskrediet naar 1/5de tijdskrediet 
voltijds tijdskrediet naar 1/2de of 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar 
1/2de tijdskrediet naar 1/5de tijdskrediet 
1/2de tijdskrediet naar 1/2de of 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar

Dit gebeurt d.m.v. een neutralisatie van de periodes van voltijds en 1/2de tijdskrediet. Neutralisatie wil
zeggen dat de periode die in aanmerking genomen wordt om te bepalen of de werknemer aan de
tewerkstellingsvoorwaarde voldoet, verlengd wordt. Men moet bijgevolg geen rekening houden met de
laatste 12 maanden voor de aanvraag, maar met de laatste 12 maanden vermeerderd met de duur van de
geneutraliseerde periode.

Hierdoor kan de werknemer wel van de ene formule van tijdskrediet naar de andere overschakelen, voor
zover hij op het moment van de eerste aanvraag aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldeed en voor zover
de werkgever akkoord gaat.

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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