
NIEUWSBRIEF MEI 2009

VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector
gebeurt via overschrijving. De opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2009 wordt op dinsdag 23 juni
2009 gegeven. Vanaf woensdag 24 juni 2009 zal het geld op de rekening van de bouwvakkers toekomen.

De bouwvakkers die hun rekeningnummer nog niet hebben meegedeeld, kunnen dit op twee wijzen doen:

1. Het rekeningnummer kan meegedeeld worden aan de hand van het officïële formulier dat kan
aanvraagd worden bij het Vakantiefonds Bouw. Deze aanvraag kan op volgende manieren gebeuren: per
e-mail: info@vakantiefondsbouw.be, per telefoon: 02/529.80.11, per fax: 02/529.80.12 of per post:
Poincarélaan 78 te 1060 Brussel.

Het origineel formulier moet teruggestuurd worden naar het Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78 te
1060 Brussel. Opgelet! Zendingen per fax of mail worden niet in aanmerking genomen! Voor de betaling
van het vakantiegeld 2009 moet het formulier teruggestuurd worden vóór 05/06/2009!

Iedere wijziging van het rekeningnummer moet eveneens met dit officieel formulier worden meegedeeld.

2. Online via de toepassing ’Mijn vakantierekening’ op www.socialsecurity.be.

De werknemers kunnen op het internet hun vakantierekening raadplegen via de toepassing ’Mijn
vakantierekening’ op www.socialsecurity.be. Ze vinden er volgende inlichtingen: de betalingsdatum van
het vakantiegeld, het bedrag van het vakantiegeld, aantal vakantiedagen, het adres en het rekeningnummer
gekend door het vakantiefonds. De werknemers kunnen een deel van hun persoonsgegevens online
wijzigen, zijnde: het correspondentieadres, het financiële rekeningnummer en de taalrol.

ARBEIDSDUURVERMINDERING ALS CRISISMAATREGEL

Om de economische crisis te bestrijden heeft de federale overheid drie maatregelen op gebied van
arbeidsduurvermindering en arbeidsvolume gepland. Deze gelden echter voor een bepaalde duur, namelijk
voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009. Mogelijk worden deze crisismaatregelen
nog met een extra zes maanden verlengd.

Over deze maatregelen is men enkel nog maar binnen de regering tot een akkoord gekomen, ze zijn dus
nog niet als wet verschenen in het Belgisch Staatsblad. We kunnen deze maatregelen momenteel
onderverdelen in enerzijds arbeidsduurvermindering en anderzijds een vermindering van de
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arbeidsvolume. 1. Arbeidsduurvermindering De eerste maatregel is specifiek uitgewerkt op het vlak van
arbeidsduurvermindering. Wanneer er een collectieve arbeidsduurvermindering plaatsvindt voor een
tijdelijke periode kan men hiervoor nu ook een RSZ-vermindering voor aanvragen. Deze verlaging van
patronale bijdragen zal lopen van het eerste kwartaal van de arbeidsduurvermindering tot het kwartaal
waar het zijn einde kent. De inwerkingtreding moet betekend worden via een Collectieve
Arbeidsovereenkomst(CAO) op ondernemingsvlak. Zodoende kan de arbeidsduur met 1/5de of 1/4de
verminderd worden. Het kan echter enkel maar ingevoerd worden voor alle werknemers of een bepaalde
groep werknemers.

Wanneer men deze arbeidsduurvermindering koppelt aan een werkweek van vier dagen zal deze
vermindering nog worden opgetrokken. Minstens drie kwart van het bekomen geld moet de werkgever
wel gebruiken om het loonverlies van de werknemer te compenseren. Het nieuwe loon met de
compensatie mag echter het oorspronkelijke loon niet overstijgen. Ondanks de arbeidsduurvermindering
worden de werknemers nog steeds aanzien als voltijds. 2. Vermindering van het arbeidsvolume De
regering heeft daarnaast ook twee extra crisismaatregelen voorzien om het arbeidsvolume aan te passen.
Deze maatregelen kunnen niet door elk bedrijf aangevraagd worden, ze zijn namelijk enkel van toepassing
op ondernemingen in moeilijkheden. Hiervoor is een omzetvermindering van 20 procent nodig of een
economische werkloosheid van 20 procent ten aanzien van alle werkuren. Deze verminderingen van
arbeidsvolume kunnen enkel maar via een CAO op sectoraal of op ondernemingsvlak ingevoerd worden,
het kan echter ook via een ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan is maar mogelijk wanneer er geen
vakbondsdelegatie is, of indien deze niet akkoord gaat. Individuele vermindering van het arbeidsvolume
Het is nu ook mogelijk dat, na een onderling akkoord tussen de werkgever en werknemer, deze laatste zijn
arbeidsduur vermindert met de helft of met 1/5de. Dit kan aangegaan worden voor een periode van
maximum zes maanden en minimum één maand. Hiervoor krijgt de werknemer een vervangingsinkomen
van de RVA. De werkgever kan een aanvullende vergoeding geven aan de werknemer. Dit alles te samen
mag echter het oorspronkelijke loon niet overstijgen. Schorsing van de arbeidsovereenkomst Een laatste
maatregel zorgt voor een uitkering wanneer een arbeidscontract wordt geschorst. Deze schorsing kan
volledig of gedeeltelijk zijn. Wel is er een minimum bepaald van 2 werkdagen schorsing per week. Een
volledige schorsing kan hoogstens voor 16 weken, voor een gedeeltelijke is deze termijn bepaald op
maximaal 26 weken. De werkgever moet dit minstens zeven dagen op voorhand bij de RVA hebben
aangevraagd en eveneens zeven dagen op voorhand aan de werknemers hebben medegedeeld. De
werknemers krijgen een vervangingsinkomen van de RVA van 70 of 75 procent van het geplaffoneerde
salaris, naargelang men samenwonend of alleenstaand is. Daarnaast moet de werkgever alle verworven
recuperatiedagen reeds toegekend hebben aan de werknemers. Op vlak van sociale wetgeving worden
door de werknemers, die gebruik maken van één van bovenstaande twee maatregelen, dezelfde rechten
behouden als werknemers met een voltijds contract. 

FISCALE VOORDELEN INGEVAL VAN OVERUREN EN PLOEGEN- EN NACHTARBEID 
UITGEBREID

Door de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (BS 7 april 2009) worden de fiscale voordelen bij het presteren van
overuren en ploegen- en nachtarbeid uitgebreid.

1. Fiscale voordelen ingeval van overuren 
De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor het overloon dat voor overuren wordt betaald, wordt van de eerste
65 overuren uitgebreid tot: 
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de eerste 100 uren vanaf 1 januari 2009; 
de eerste 130 uren vanaf 1 januari 2010.

Dit voordeel ziet er als volgt uit: 

OVERLOON  FISCAAL VOORDEEL  

WERKGEVER  WERKNEMER  

20% 32,19% 66,81% 

50% of 100% 41,25% 57,75% 

Het fiscaal voordeel kan zowel toegepast worden in een situatie waarbij er in toepassing van de algemene wetgeving op de
overuren 50% of 100% overloon moet betaald worden, als in een situatie waarbij een arbeider uit de bouw kiest om het
gepresteerde bijkomende uur in het kader van het KB nr. 213 niet te recupereren maar te laten uitbetalen aan 120%. 
Belangrijk is te noteren dat het fiscaal voordeel enkel kan toegepast worden in een situatie waarbij de
arbeidsduuroverschrijding tot betaling van een overloon aanleiding geeft: zo geldt het voordeel niet voor de bijkomende uren
KB nr. 213 tijdens de weekdagen waarbij de arbeider kiest voor inhaalrust en de werkgever dus geen enkele toeslag
verschuldigd is. 
Basis voor de berekening van het fiscaal voordeel blijft het brutobedrag van de bezoldigingen waarop het overloon wordt
berekend (dus het loon aan 100%). Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit : 

Een bouwvakarbeider van de categorie IV presteert in de maand mei 2009 10 bijkomende uren tijdens de weekdagen in het
kader van het KB nr. 213. Zijn normaal uurloon bedraagt EUR 14,708. 
Hij kiest voor uitbetaling (loon aan 120%). 
Het brutobedrag van de bezoldigingen die als basis dienen voor de berekening van het fiscaal voordeel bedraagt EUR 14,708 x
10 uur = EUR 147,08. 
Het voordeel voor de werknemer bedraagt: EUR 147,08 x 66,81% = EUR 98,26 
Het voordeel voor de werkgever bedraagt: EUR 147,08 x 32,19% = EUR 47,34 

Het fiscaal voordeel wordt aan de werknemers toegekend onder de vorm van een belastingvermindering in de
personenbelasting, waarmee reeds rekening gehouden wordt aan het einde van de betrokken maand bij de inhouding van de
bedrijfsvoorheffing. 
Het voordeel voor de werkgever neemt de vorm aan van een vrijstelling van de verplichting om een deel van de ingehouden
bedrijfsvoorheffing door te storten naar de overheid. 
De werkgever moet het bewijs leveren dat de werknemers voor wie het voordeel wordt gevraagd, overwerk hebben gepresteerd:
daarom moet hij niet alleen een nominatieve lijst ter beschikking van de belastingadministratie houden, maar worden er ook
twee afzonderlijke aangiften 274 in de bedrijfsvoorheffing ingediend. 
2. Fiscale voordelen bij ploegen - en nachtarbeid  
De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die momenteel 10,70% bedraagt van het bedrag van de belastbare
nettobezoldigingen wordt vanaf 1 juni 2009 verhoogd tot 15,6% bij het betalen van een ploegenpremie of een toeslag bij 
nachtarbeid. 
De Economische Herstelwet beperkt dit voordeel wel tot de werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij
tewerkgesteld zijn, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, tenminste één derde van hun 
arbeidstijd  effectief in ploegen- of nachtarbeid zijn tewerkgesteld. De periodes van schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst waarvoor het loon wordt doorbetaald, worden meegerekend. 
Onder "ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht" wordt voor de toepassing van het fiscale voordeel verstaan: de
ondernemingen waar het werk wordt verricht in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk
doen zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen
de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak. 
Onder "ondernemingen waar nachtarbeid wordt verricht" wordt voor de toepassing van het fiscale voordeel verstaan: de
ondernemingen waar werknemers overeenkomstig de in de onderneming toepasselijke arbeidsregeling, prestaties verrichten
tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van de werknemers die enkel prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur en de
werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur.
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VANAF 1 MEI 2009 GEEN ARBEIDSKAART MEER NODIG VOOR OOST-EUROPEANEN

De overgangsbepalingen van het toetredingsverdrag van 16 april 2003 inzake de toetreding van onder
meer Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije bepalen dat de
lidstaten die de overgangsregeling toepassen, de toelating kunnen krijgen om de nationale maatregelen
voor een periode van twee bijkomende jaren te blijven toepassen. De Regering heeft beslist om de
overgangsperiode, die afliep op 30 april jl., niet te verlengen.

Dit betekent dat de grenzen vanaf 1 mei definitief opengaan voor de onderdanen van bovengenoemde
landen en dat zij bijgevolg geen arbeidskaart meer moeten hebben om hun job in België te kunnen 
uitoefenen.

Voor Roemenië en Bulgarije wijzigt er voorlopig niets: de onderdanen van deze twee landen hebben zeker
tot 31 december 2011 een arbeidskaart nodig om hier te kunnen werken, tenzij zij uitzonderlijk van een
vrijstelling zouden kunnen genieten. Voor de aanvraag tot tewerkstelling in een knelpuntberoep werd er
een aparte procedure uitgewerkt. De migratiedienst zal de arbeidsvergunning en de arbeidskaart B in dat
geval binnen de vijf werkdagen afleveren.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MEI 2009

Voor de indexaties en CAO-verhogingen van de maand mei klik hier.

ANCIËNNITEITSPREMIES: WIJZIGINGEN IN DE RSZ-REGLEMENTERING

Voorwaarden

Tijdens de loopbaan van de werknemer bij een werkgever mag maximaal 2 maal een anciënniteitspremie
uitbetaald worden.

De uitbetaling van deze anciënniteitspremie mag een eerste maal gebeuren tijdens het kalenderjaar
waarin hij 25 jaar in dienst is. De premie mag niet meer bedragen dan één maal het bruto bedrag van
de maandwedde (dus vóór aftrek van de RSZ-bijdragen) 
De werkgever mag deze anciënniteitspremie een tweede maal uitbetalen ten vroegste tijdens het
kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is. De premie mag in dat geval niet meer
bedragen dan twee maal het bruto bedrag van de maandwedde

In afwijking hiervan mag de werkgever er vanaf 1 januari 2009 ook voor kiezen om het voordeel te
bepalen in functie van het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in zijn onderneming.

De anciënniteitspremie mag één maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin hij 25 jaar in dienst
is uitbetaald worden. Het maximumbedrag van de premie bedraagt één maal het gemiddeld bruto
bedrag van een maandloon in de onderneming 
Een tweede uitbetaling van deze anciënniteitspremie is ten vroegste mogelijk tijdens het kalenderjaar
waarin de werknemer 35 jaar in dienst is. De premie mag maximum twee maal het gemiddeld bruto
bedrag van een maandloon in de onderneming bedragen
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De werkgever die kiest voor deze nieuwe berekeningswijze, moet per kalenderjaar het gemiddeld bruto
bedrag van een maandloon in de onderneming vaststellen op basis van de verhouding tussen de
uitbetaalde lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Indien u zich beroept op de vrijstelling van bijdragen moet u, op vraag van de RSZ, alle elementen en
berekeningen aanbrengen die toelaten te beoordelen of de toegekende voordelen de maximumbedragen 
respecteren.

Tijdens een kalenderjaar mag u beide berekeningswijzen niet samen toepassen. Indien u dit toch doet,
geldt er geen vrijstelling van bijdragen voor alle tijdens dat kalenderjaar toegekende anciënniteitspremies.

Sanctie in geval van overschrijding van het maximumbedrag

Indien de werkgever het maximumbedrag van de anciënniteitspremie overschrijdt, zal hij vanaf 1 januari
2009 RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op het gedeelte dat het maximumbedrag
overschrijdt. Voordien werd, in geval van overschrijding, het volledige bedrag onderworpen aan sociale
bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Hoe zit het op fiscaal vlak

De fiscus heeft laten weten dat zij dezelfde vrijstellingscriteria zou hanteren als de RSZ. De aangepaste
regels zijn dus ook van toepassing voor de vrijstelling van belasting van de anciënniteitspremies.

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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