
NIEUWSBRIEF JUNI 2009

HET IBO-CONTRACT STOPZETTEN OMWILLE VAN ECONOMISCHE REDENEN

Na aandringen van de werkgevers heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
•VDAB‚ een mogelijkheid voorzien om een IBO-contract te beëindigen zonder sanctie, dit omwille van de
economische crisis. De raad van bestuur VDAB heeft toegestemd dat de werkgever uitzonderlijk het
contract kan stopzetten vanwege budgettaire redenen.

Het bedrijf moet hiervoor wel erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Een
andere reden kan zijn wanneer er een collectief ontslag is gepland. 

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt wel steeds bij de VDAB waardoor het mogelijk is dat ze
meer informatie bij de onderneming opvraagt. Dit kan ondermeer handelen over het personeelsverloop, de
aanvragen van economische werkloosheid, de effectieve werkloosheidsdagen en de geplande orders. 

Nadien moet de regionale directeur VDAB zijn akkoord geven over de stopzetting van het contract op
basis van het VDAB-advies. Ook de Sociaal Economische Raad voor De Regio •SERR‚ wordt om advies
gevraagd. 

Bij een niet-akkoord over de stopzetting kan er een sanctie volgen, deze kan bestaan uit de terugbetaling
van de investeringsmiddelen van de VDAB in die opleiding en het niet meer afsluiten van IBO-contracten
met de desbetreffende onderneming. 

De werkgever heeft wel de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. 

De goedkeuring van de VDAB over de stopzetting van de IBO-opleiding, of over het niet-verplicht in
dienst nemen na de opleiding, ontneemt echter de werknemer niet het recht om de contractbeëindiging
voor de rechtbank aan te vechten. 

De VDAB raadt de werkgevers echter aan om een opleidingsplan voor de IBO'ers op te maken waar
geregeld in een beoordeling en evaluatie wordt voorzien. Moest de werknemer niet in dienst worden
genomen vanwege economische redenen dan is het aan de werknemer duidelijk aantoonbaar dat het niet te
wijten is aan een gebrek aan vaardigheden of inzet. Voor de werknemer maakt dit de beslissing beter 
aanvaardbaar.
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VERMELDT STEEDS DE JUISTE REDEN OP HET FORMULIER C4.

Aan het einde van een arbeidsrelatie moet de werkgever aan de werknemer een ingevuld en getekend C4
formulier overhandigen. Op het C4 formulier vermeldt de werkgever bij reden van ontslag "de juiste
oorzaak van werkloosheid".

Immers om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet de werknemer "onvrijwillig werkloos" zijn.
De werknemer moet zijn werk verloren hebben zonder het zelf te willen. 
De RVA onderzoekt elk C4 formulier op de correctheid van de opgegeven reden van ontslag. Te vage
omschrijving van de reden van ontslag zal bijna zeker aanleiding geven tot het vragen van bijkomende
inlichtingen door de RVA. 
Een onjuiste of valse reden door de werkgever vermeld op de C4 kan aanleiding geven tot sancties. 
Het noteren van een valse reden door de werkgever op het formulier C4 louter om het recht op
werkloosheiduitkeringen te openen voor de werknemer kan aanleiding geven niet alleen tot het verlies van
uitkeringen door de werknemer maar ook tot sancties voor de werkgever. De werkgever riskeert een
gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een boete van 100 tot 1.000 euro. 
Bovendien kan het vermelden van een onjuiste reden door de werkgever op het formulier C4 aanleiding
geven tot een het vorderen van een vergoeding wegens willekeurig ontslag, gelijk aan 6 maanden loon,
door de werknemer. 
In het kader van een vordering van een vergoeding willekeurig ontslag zijn er onlangs 2 interessante
uitspraken geweest in het voordeel van de werkgever: 

De Arbeidsrechtbank van Charleroi •2 maart 2009‚ heeft zich gebogen over een vordering tot
willekeurig ontslag waarbij een voltijdse arbeider na ontslag om reden "herstructurering" door een
deeltijdse arbeider werd vervangen.In casu had de werkgever de voltijdse arbeider ontslagen met
vermelding van de reden op het formulier C4 "herstructurering". Nadien werft de werkgever een
deeltijdse arbeider aan. Overeenkomstig artikel 63 van de beidsovereenkomstenwet is een ontslag
wllekeurig wanneer het werd gegeven om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of
het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de
onderneming. Ma.w. er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de feiten en het ontslag .

In casu heeft de rechbank vastgesteld dat de onderneming wel degelijk werd geherstructureerd wat het
ontslag van de voltijdse arbeider heeft gerechtvaardigd. Over de kwestie of de werkgever de ontslagen
voltijdse arbeider in eerste instantie de deeltijdse job moest aanbieden meende de rechtbank zich hiet niet
te moeten uitspreken aangezien de rechtbank enkel een controle moest doen naar de echtheid van de reden
en het rechtsreek en noodzakelijk verband met het ontslag. 

Het Arbeidshof van Antwerpen • 6 januari 2009‚ moest oordelen over de volgende feiten: een
dakwerker werd opgenomen in het ziekenhuis omwille van cardiovasculaire problemen. De
werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van de opzegvergoeding. Op het
formulier C4 werd als oorzaak van werkloosheid vermeld : " niet meer geschikt voor de uit te
oefenen functie".

Het arbeidshof oordeelde dat een onduidelijke reden op het formulier C4 geen criterium is voor de
toekenning van een vergoeding wegens willekeurig ontslag. De werkgever moet het bestaan van een
geldige ontslagreden aantonen. De werkelijke motieven waarop het ontslag berust te mocht de werkgever
zelfs voor het eerst voor de rechter bekendmaken. 
Doch het is aangewezen om latere betwistingen te vermijden de werkelijke en precieze reden van de
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uitdiensttreding op de C4 te vermelden.

ECOCHEQUES

Wat? 
De ecocheque is een groene cheque waarmee ecologische producten of diensten kunnen worden
aangeschaft. 
Vrij van RSZ? 
De ecocheque is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen als de volgende voorwaarden cumulatief
vervuld zijn: 
1. De toekenning van een ecocheque moet vervat zijn in een schriftelijke collectieve arbeidsovereenkomst
op sectoraal of op ondernemingsvlak. In sommige gevallen mag de toekenning zelfs gebeuren via een
schriftelijke individuele overeenkomst. 
2. De nominale waarde van een ecocheque mag maximaal 10,00 euro per cheque bedragen. 
3. Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende maaltijdcheques mag niet meer bedragen dan
125,00 euro per werknemer voor het jaar 2009. •250,00 euro voor de daaropvolgende jaren‚ 
4. De ecocheque moet op naam van de werknemer afgeleverd worden. 
5. De geldigheidsduur van een ecocheque bedraagt maximaal 24 maanden. 
6. De frequentie van de toekenning van een ecocheque per kalenderjaar moet vermeld worden in de
overeenkomst. 
7. Ecocheques mogen uitsluitend gebruikt worden voor de aankoop van producten en diensten met een
ecologisch karakter. Zes groepen van groene producten of diensten werden uitgewerkt: 
- Energiebesparing 
- Waterbesparing 
- Bevordering van duurzame mobiliteit 
- Afvalbeheer 
- Ecodesign 
- Bevordering van aandacht voor de natuur. 
8. Ecocheques mogen niet gedeeltelijk of volledig in geld omgeruild worden. 
Wijze van berekening? 
Voor de werknemers die in de loop van het betreffende kalenderjaar in dienst zijn getreden van de
werkgever of uit dienst zijn getreden, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques pro
rata temporis van de periodes gedurende dewelke zij verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst bij die
werkgever 
In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het kalenderjaar wordt de toekenning van de
ecocheques rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon of
vakantiegeld ontvangen hebben. De dagen zwangerschapsverlof en de dagen arbeidsongeschiktheid
ingevolge •beroeps‚-ziekte of •arbeids‚-ongeval voor arbeiders of bedienden •de eerste 30 kalenderdagen‚
worden gelijkgesteld. 
Opmerking:  
De ecocheques maken deel uit van de enveloppe in het kader van het interprofessioneel akkoord
2009-2010 . Bijgevolg raden wij u aan te wachten tot de inhoud van de sectorale akkoorden bekend is
alvorens dit voordeel toe te kennen. 
Bron : CAO nr. 98, NAR 23 februari 2009 en Interprofessioneel akkoord van 22/12/2008. 
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WOON-WERKVERKEER MET DE FIETS - VERHOOGDE FISCALE EN SOCIALE STIMULI

Sommige werknemers gebruiken de fiets om zich van hun woning naar de werkplaats te begeven.

Soms krijgen ze hiervoor een tegemoetkoming in de reiskosten van hun werkgever, die in de volksmond al wel eens een
"fietsvergoeding" genoemd wordt.

Om het fietsverkeer aan te moedigen, worden een aantal wijzigingen aan de vrijstellingen die er op fiscaal vlak voor het
gebruik van de fiets tijdens de woon-werkverplaatsingen gelden, aangebracht. De RSZ zal de fiscus in de vrijstelling van de
fietsvergoeding binnenkort volgen.

1. Fietsvergoeding - vrijgestelde bedragen

Tot het betalen van een fietsvergoeding is de werkgever enkel verplicht als een dergelijke verplichting opgenomen is in een
sectorale of ondernemings-CAO die de werkgever bindt. De betaling van een fietsvergoeding kan ook opgenomen zijn in het
arbeidsreglement van de onderneming of een gebruik vormen in het bedrijf.

Het staat de werkgever uiteraard vrij om een fietsvergoeding aan zijn werknemers te betalen, als hij hiertoe niet verplicht is.

1.1 Op fiscaal vlak

Op fiscaal vlak werd de fietsvergoeding reeds lang voor een bedrag van maximaal EUR 0,15 per kilometer vrijgesteld. Dit
bedrag werd tot voor kort nooit geïndexeerd. 
Vanaf het inkomstenjaar 2009 •aanslagjaar 2010‚ wordt de fiscale vrijgestelde fietsvergoeding op een bedrag van EUR 0,145
per kilometer gebracht. Nieuw is dat de fietsvergoeding voortaan jaarlijks wordt geïndexeerd. Na indexatie is de
fietsvergoeding tijdens het inkomstenjaar 2009 vrijgesteld voor EUR 0,20 per kilometer. 
1.2 Op sociaal vlak 
Volgens de RSZ-onderrichtingen zal er binnenkort ook op sociaal vlak een wijziging aangebracht worden
aan de hoogte van de sociaal vrijgestelde fietsvergoeding : een ontwerp van koninklijk besluit voorziet een
verhoging van de kilometervergoeding voor de woon-werkverplaatsingen met de fiets tot een basisbedrag
•niet-geïndexeerd‚ van EUR 0,145 per kilometer. Voor 2009 betekent dit dat een fietsvergoeding van EUR
0,20 per kilometer vrijgesteld wordt van sociale zekerheidsbijdragen. 
2. Ter beschikking gestelde fiets - vrijgesteld fiscaal voordeel 
Het voordeel dat een werknemer ontvangt uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de
onderhouds- en stalkosten, die daadwerkelijk gebruikt worden voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van
tewerkstelling, is vrijgesteld van belastingen. Deze vrijstelling is bovendien cumuleerbaar met de vrijgestelde fietsvergoeding. 
3. Aftrek ten belope van 120% 
Kosten die een werkgever maakt voor het inrichten van gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden in het kader van
woon-werkverkeer zijn onder bepaalde voorwaarden reeds voor 120% aftrekbaar. 
Voortaan geldt deze 120%-aftrek ook voor de volgende kosten die de werkgever maakt in verband met het gebruik van de fiets
door personeelsleden voor de woon-werkverplaatsingen : 

een onroerend goed verwerven, bouwen of verbouwen voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de
personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet
met douches; 
fietsen en hun toebehoren verwerven, onderhouden en herstellen die ter beschikking gesteld worden van het personeel.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2009

Voor de indexaties en CAO-verhogingen van juni klik hier.
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ZWANGERSCHAPSRUST: BEGIN VAN DE PERIODE VAN POSTNATALE RUST

Bij een bevalling heeft de werkneemster recht op bevallingsrust van 15 weken •19 weken in geval van een
meerling‚. De prenatale rustperiode omvat een facultatief verlof van 5 weken •7 weken bij een meerling‚
en een verplicht verlof van 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. De postnatale rustperiode
heeft een verplichte duur van 9 weken •+ 2 weken extra rust op verzoek van de werkneemster bij
meerlinggeboorte‚. Volgens de wet neemt de postnatale rustperiode een aanvang op de dag van de
bevalling. Dit gaf echter aanleiding tot problemen indien de werkneemster op de dag van de bevalling nog
arbeidsprestaties had verricht •in geval van een vroeggeboorte‚. Immers, de dag van de geboorte wordt
niet beschouwd als vallende in de verplichte prenatale rust, maar wel als de 1e dag van de periode van 9
weken verplichte postnatale rust. De Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 •B.S. 19 mei
2009‚ heeft hier verandering in gebracht. Voortaan begint de periode van 9 weken postnatale rust te lopen
de dag na de bevalling indien de werkneemster de arbeid nog heeft aangevat op de dag van de bevalling.
Deze wijziging is van toepassing op alle bevallingen vanaf 1 maart 2009.

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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