
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2009

NEGATIEVE INDEX: DALEN DE LONEN? 

Onze lonen zijn gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. Dit gezondheidsindexcijfer
stemt overeen met de index van de consumptieprijzen, met uitzondering van tabak, alcohol, benzine en
diesel. Door de dalende inflatie zakte het gezondheidsindexcijfer, wat kan leiden tot een negatieve 
indexering.

Om na te gaan of de negatieve index al dan niet zal worden toegepast, moeten we de sector-CAO’s
raadplegen. De sectoren met indexmechanismen kunnen namelijk een eigen regeling uitwerken. De
sectorale CAO’s voorzien dan ook in een waaier van indexmechanismen vb. jaarlijkse aanpassing op een
vast tijdstip, na overschrijding van de spilindex, ... Bovendien kan een sector-CAO voorzien in de
indexering van de baremalonen, maar ook in de indexering van de werkelijke lonen. Wanneer de index
negatief is, kunnen de reële lonen dus dalen (voor het paritair comité 218 is de prognose -0,27% op 
1/1/2010).

Er kunnen evenwel afspraken gemaakt worden op sectorniveau om de aanpassing van de lonen naar
beneden toe niet door te voeren. Uiteraard kan ook u als werkgever nog altijd beslissen dit niet te doen.

PC 124 - ECONOMISCHE WERKLOOSHEID: VOLLEDIGE SCHORSING VOORTAAN VOOR
MAX. 8 WEKEN

In het kader van het sectoraal akkoord 2009-2010 was er een advies van het Paritair Comité om de
maximumperiode van economische werkloosheid gedurende één jaar te brengen op 8 weken (i.p.v. 4 
weken).

In uitvoering hiervan is in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2009 het KB van 31 juli 2009
gepubliceerd waarbij de maximumperiode van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om
economische reden (volledige schorsing) voor de bouwsector (PC 124) verlengd wordt tot 8 weken. De
regeling van 8 weken geldt vanaf de publicatiedatum voor een periode van één jaar en is dus meerbepaald
van toepassing vanaf 3 september 2009 tot en met 2 september 2010. De bedrijven kunnen dus voortaan
een kennisgeving doen van economische werkloosheid (volledige schorsing) voor een periode van 8
weken. De lopende periodes kunnen eventueel verlengd worden via een bijkomende kennisgeving, zonder
eerst de arbeiders gedurende minimum één week terug aan het werk te moeten stellen. Voorbeeld: De
werkgever heeft zijn arbeiders economisch werkloos gesteld voor een periode van 4 weken die normaal
afloopt op 18 september 2009; via een bijkomende kennisgeving (te verrichten uiterlijk op 16 september
2009) kan de lopende periode zonder onderbreking verlengd worden met maximum 4 weken tot 16
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oktober 2009. 

ECOCHEQUES, EEN GROEN GESCHENK

In het Interprofessioneel Akkoord van 18 december 2008 werd beslist om de koopkracht van de
werknemers te verhogen met 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. Eén van de mogelijkheden om dit te
bereiken is de toekenning van ecocheques . Zoals de naam het zegt zijn dit cheques die de koopkracht
verhogen maar met een milieubewust tintje. In vele CAO’s die ondertussen in de sectoren werden
afgesloten worden ecocheques ingevoerd. Welke producten kan je met ecocheques aankopen ? Er werd
binnen de Nationale Arbeidsraad een lijst gemaakt met de producten en diensten die je met de ecocheques
kan betalen. Het gaat ondermeer om : 
- Vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer, behalve de abonnementen; 
- Producten voor de isolatie van woningen; 
- Spaardouchekop; 
- Spoelbak voor toiletten met een spaarknop; 
- Plaatsing lpg-installatie in personenwagen; 
- Spaarlampen, TL-lampen en LED-verlichting; 
Wat zijn de voorwaarden om de ecocheques RSZ vrij te kunnen toekennen ? 
Om de ecocheques RSZ vrij te kunnen toekennen werd een artikel 19 quater toegevoegd aan het
Koninklijk Besluit van 28 november 1969. Daarin staan de voorwaarden omschreven : 
- De ecocheque moet worden toegekend in een CAO op sectorniveau of op ondernemingsniveau. Als er
geen syndicale afvaardiging is om een ondernemings- CAO af te sluiten, dan kan de ecocheque ook in een
schriftelijke individuele overeenkomst met de werknemer worden toegekend. 
- De maximale waarde van de ecocheque is 10 euro. Dit bedrag moet worden opgenomen in de CAO of
individuele overeenkomst, evenals de frequentie van toekenning gedurende het kalenderjaar. 
- De ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Men is in orde met deze regel indien het
aantal ecocheques en het bedrag ervan voorkomen op de individuele rekening. 
- De geldigheidsduur van de ecocheque is 24 maanden, deze termijn is opgenomen op de cheque. 
- De ecocheques kunnen niet in geld worden omgeruild, noch geheel noch gedeeltelijk. 
- Het totale bedrag van de ecocheques mag in 2009 niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer en
250 euro voor de daaropvolgende jaren. 
De ecocheques kunnen momenteel besteld worden bij Sodexo en Accor Services. 

GEBRUIK BEDRIJFS-GSM NU GEREGELD - SOCIALE LASTEN OP PRIVÉTELEFOONTJES

Een werknemer die privégebruik maakt van een bedrijfs-gsm krijgt een voordeel in natura. Daarop moet
een onderneming sociale lasten betalen. Maar hoeveel? Voor sommige ondernemingen zullen de lasten
bepaald worden op basis van een forfaitair bedrag. Voor andere telt dan weer het reële privégebruik. Dat
besliste het beheerscomité van de RSZ.

De sociale lasten op het privégebruik van een bedrijfs-gsm leidden bij controles vaak tot discussies en
betwistingen. Het Beheerscomité van de RSZ heeft nu duidelijke richtlijnen opgesteld. Ze maken een
onderscheid tussen twee gevallen.
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De onderneming heeft een "georganiseerd systeem" voor gsm-gebruik. Het Beheerscomité van de
RSZ bedoelt daarmee dat de onderneming een gefundeerde opsplitsing maakt tussen professioneel en
privégebruik. De facturen worden bijvoorbeeld gesplitst al naargelang het tijdstip dat de werknemer
de gsm gebruikt. In dit geval zal de RSZ het gehanteerde systeem aanvaarden om de grootte van het
voordeel te bepalen. De onderneming moet op dit voordeel dan sociale bijdragen betalen. 
De onderneming maakt geen onderscheid tussen professioneel en privégebruik of kan dat niet
maken. Dan wordt het voordeel voor de werknemer forfaitair bepaald op 12,5 EUR per maand.
Op dit forfait zijn dan sociale bijdragen verschuldigd. De richtlijnen worden van kracht op de eerste
dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de reglementering in het Staatsblad wordt
gepubliceerd. We houden u op de hoogte.

Wettelijke referentie : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

PC-PRIVÉ WORDT PC-BONUS

Om het PC- en internetgebruik verder te democratiseren heeft de regering beslist het PC-Privéplan om te
vormen tot een PC-Bonus. De nieuwe reglementering gaat in vanaf 1 januari 2009. De vorige regelingen
van PC-privé zijn genoegzaam gekend. Via een fiscaal voordeel kon de werkgever gedeeltelijk
tussenkomen in de aankoop van de werknemer van een PC en/of een toebehoren aan die PC. De
werkgever was hiervoor verplicht een plan uit te werken en dat werkte vaak afschrikwekkend. Deze
voorwaarden zijn nu vereenvoudigd om zo het gebruik van deze maatregel meer aan te moedigen.
Daarnaast werkt men nu ook met een loongrens om zo het gebruik van de PC-Bonus te sturen naar de
lagere inkomens. De werkgeversbijdrage is tijdens het inkomstenjaar 2009 begrensd tot een tussenkomst
van EUR 760. Tevens kan niet iedereen nog genieten van de PC-bonus, het belastbaar brutojaarloon van
de werknemer mag tijdens het jaar 2009 niet meer bedragen dan EUR 29 900. De werkgever is sinds de
huidige regeling niet meer verplicht om een PC-Privéplan op te stellen. Hij dient enkel nog de
werknemers te laten weten dat hij volledig of gedeeltelijk tussenkomt in de aankoop van een
computerpakket voor privégebruik. De aankoop kan bestaan uit een PC met mogelijk een
internetaansluiting, een internetabonnement en/of randapparatuur. De keuze van de handelaar is vrij te
bepalen door de werknemer, deze dient wel steeds een kopie van de factuur op zijn naam af te geven aan
de werkgever. Let op dat u als werkgever niet met een hoger bedrag tussenkomt dan het maximum. Het
bedrag dat de EUR 760 per werknemer overschrijdt wordt beschouwd als loon en is als dusdanig
onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werkgever kan daarna de tegemoetkoming
fiscaal inbrengen als beroepskost, de werkgever mag hier maar één keer om de drie jaar gebruik van 
maken.

PC 218 - SECTORAAL AKKOORD 2009-2010

Op 30 juni 2009 hebben de sociale partners in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 218)
de tekst van het sociaal akkoord ondertekend voor 2009 en 2010.

Aangezien het PC 218 het grootste paritair comité van het land is, zijn de maatregelen opgenomen in het
akkoord belangrijk voor meer dan 400.000 bedienden verspreid over meer dan 35 sectoren. Zo is dit
akkoord onder meer van toepassing op het bediendenpersoneel van de bouwbedrijven. We zetten de
voornaamste punten van het sectoraal akkoord even voor u op een rijtje: 
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- Bovenop de indexering van de brutolonen wordt aan de betrokken werknemers een netto verhoging van
hun koopkracht toegekend in de vorm van ecocheques. Die cheques hebben een waarde van 125 euro en
dienen te worden betaald in november 2009. Het bedrag van de ecocheques, die in 2010 en de jaren
daarna moeten worden toegekend, telkens in de maand juni, zal op 250 euro worden gebracht. De
bedrijven kunnen dit voordeel omzetten in een gelijkwaardig voordeel, maar de patronale kosten mogen
niet hoger zijn. Ondernemingen die kiezen voor de toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel in
plaats van ecocheques moeten dit wel doen vóór 30 oktober 2009. Voor de ondernemingen met een
overlegorgaan kan dit slechts na een schriftelijk akkoord met dit overlegorgaan. 
- Vanaf 1 juli 2010 zal het grensbedrag van de jaarlijkse brutobezoldiging voor de toekenning van de
tussenkomst van de werkgevers in het privé-vervoer van 19.831,48 euro naar 24.000 euro worden
opgetrokken. 
- De partners hebben er zich toe geëngageerd om vanaf 1 januari 2010 een nieuwe functieclassificatie in te
voeren. Uitgangspunt zullen de 4 bestaande categorieën zijn, maar de functies zullen herwogen en
geactualiseerd worden. 
- Vanaf 1 oktober 2009 zullen nieuwe loonbarema’s, vastgelegd op basis van het aantal jaren
beroepservaring, ingevoerd worden. De huidige twee loonschalen worden behouden, maar de overgang
van loonschaal I naar loonschaal II zal reeds gebeuren na 1 jaar dienst in de onderneming, in plaats van de
huidige 3. 
- De bestaande regelingen op het gebied van opleiding, tijdskrediet en brugpensioen worden verlengd. Het
dient opgemerkt te worden dat de verlenging (tot 30 juni 2011) van de brugpensioenregeling vanaf 58 jaar
wel gepaard gaat met een extra anciënniteitsvereiste van minimaal 2 jaar binnen de onderneming. 
- De werkgeversbijdrage van 0,20% aan het Sociaal Fonds wordt met ingang van het 4de kwartaal 2009
verhoogd tot 0,21%. 

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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