
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2009

OUTPLACEMENT: WANNEER MOET U DIT NU JUIST AANBIEDEN? 

Indien u als werkgever een werknemer van 45 jaar of ouder met een ononderbroken anciënniteit van
minstens 1 jaar ontslaat, heeft hij/zij recht op een outplacementbegeleiding.

Binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever spontaan een aangetekend
en geldig outplacementaanbod (cfr. de kwaliteitscriteria) overmaken aan de ex-werknemer. Ofwel is dit
uiterlijk 15 dagen na het ogenblik waarop de opzeggingstermijn eindigt, ofwel uiterlijk 15 dagen na het
ogenblik van de verbreking.

In volgende gevallen moet evenwel geen outplacement worden aangeboden:

- ontslag om dringende reden

- medische overmacht

- onderling akkoord

- einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk

- ontslag werknemer.

Bovendien wordt het recht niet toegekend vanaf het tijdstip waarop de werknemer het rustpensioen kan 
aanvragen.

In twee uitzonderingsgevallen moet de werkgever geen spontaan outplacementaanbod doen. Hij moet het
toch aanbieden indien de ex-werknemer er uitdrukkelijk  om verzoekt:

1) bij werknemers met een normaal gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die minder dan de helft bedraagt
van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer;

2) bij volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die niet beschikbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt.

De werknemers die niet beschikbaar moeten blijven op de arbeidsmarkt zijn:

- bruggepensioneerden (uitzondering voor bruggepensioneerden op wie het activerend beleid
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bij herstructureringen van toepassing is); - werknemer die op het einde van de opzeggingstermijn of de
periode gedekt door de

opzeggingsvergoeding ofwel de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, ofwel een beroepsverleden van

38 jaar kan aantonen; - PC voor stads- en streekvervoer (PC 328 + sub); - Gehandicapte werknemer in PC
327 + sub. 

In verschillende sectoren is een eigen regeling voorzien betreffende de kostprijs en de organisatie van de
outplacementbegeleiding. Voor meer informatie over de reglementering van outplacement in uw sector,
kan u steeds ons sociaal secretariaat contacteren. 

COLLECTIEVE ZIEKTEVERZEKERING - INFORMATIEVERPLICHTINGEN VOOR 
WERKGEVER

Werkgevers die voor hun personeel een collectieve ziekteverzekering (hospitalisatieverzekering,
verzekering voor tandartskosten ... ) afsluiten, moeten aan bepaalde informatieverplichtingen voldoen.
Dit geldt sinds 2007 voor nieuwe verzekeringen, en sinds 1 juli 2009 ook voor alle bestaande
verzekeringen (wet van 20 juli 2007 - B.S. 10 augustus 2007).

Voortzetting van collectieve ziekteverzekering is een recht van de werknemer

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer het recht om zijn collectieve
ziekteverzekering voort te zetten voor zichzelf en zijn gezinsleden, op voorwaarde dat hij minimum twee
jaar was aangesloten.

Er mag dan geen nieuw medisch onderzoek plaatsvinden, er hoeft geen medische vragenlijst te worden
ingevuld, er is geen wachttijd ... maar de geboden waarborgen moeten wel dezelfde of vergelijkbaar zijn.

De (relatief gunstige) premie wordt bepaald op basis van de leeftijd bij omschakeling naar de individuele
voortzetting (tenzij er een vroeger akkoord bestaat over prefinanciering - zie hierna).

Informatieplicht werkgever

De werkgever moet de werknemer - schriftelijk of elektronisch - informatie verstrekken over zijn ’recht
op voortzetting van de ziekteverzekering’ en de modaliteiten daarvan (zie verzekeringscontract).

Volgende zaken moeten meegedeeld worden:

het exacte ogenblik van verlies van het voordeel; 
de mogelijkheid de polis individueel voort te zetten; 
de termijn waarin de werknemer en eventueel de medeverzekerden hun recht op de individuele
voortzetting kunnen uitoefenen. Die termijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van het
bericht van de werkgever 
de gegevens van de betreffende verzekeringsmaatschappij.
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Bij uw verzekeringsmaatschappij kunt u informeren of zij hiervoor een modeldocument ter beschikking 
hebben.

Deze informatieverstrekking moet gebeuren binnen 30 dagen na het einde van het voordeel van de
collectieve verzekering. Vanaf dan geldt ook een strikte timing voor de reacties van werknemer /
verzekeringsmaatschappij, maar dat behoort niet meer tot het domein van de werkgever.

Als de werkgever dit niet doet, is er geen sanctie. Maar hij loopt wel het risico dat de werknemer een
schadeclaim indient omdat hij daardoor de kans mist om de ziekteverzekering voort te zetten (en hij
bijvoorbeeld om medische redenen geen nieuwe verzekering meer kan sluiten).

Als de verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid biedt om de individuele voortzetting te prefinancieren 
(d.w.z. door betaling van een extra bedrag terwijl nog wordt gewerkt, met de bedoeling later een lagere
premie voor individuele voortzetting te betalen), en alleen in dat geval, dan moet :

de verzekeringsmaatschappij de werkgever informeren; 
de werkgever op zijn beurt daarna de werknemer informeren.

Als de werkgever die informatie niet heeft doorgegeven, dan zal de premie eveneens berekend worden op
basis van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van zijn toetreding tot de collectieve verzekering,
zelfs als de werknemer nooit aanvullende premies betaalde.

Hier is wel in een sanctie voorzien als de werkgever deze informatieverplichting niet naleeft : de
werkgever kan er immers toe verplicht worden om aan de verzekeraar het verschil te moeten betalen
tussen :

de premie berekend op basis van de leeftijd op het ogenblik van de individuele voortzetting; 
de premie berekend op basis van de leeftijd toen de collectieve verzekering werd afgesloten.

INSPECTIE OP DE PROJECTONTWIKKELAARS

De inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk richten hun aandacht op de 
projectontwikkelaars

De sector van de projectontwikkeling is een zeer dynamisch onderdeel van de bouwnijverheid. Onder- of
co-aannemerschap wordt er frequent toegepast, en dat zowel op werven van privéwoningen als op werven
van flatgebouwen. Vaak ziet men dat de coördinatie en de veiligheid op die werven, waarverschillende
beroepsgroepen met elkaar samenwerken, niet altijd op een optimale manier gewaarborgd worden. Om die
reden lanceert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van begin september tot eind
november een preventie- en controlecampagne. Er zal nagegaan worden op welke wijze de sector de
regels omtrent de coördinatie van de veiligheid en het welzijn op de tijdelijke of mobiele werven
integreert in de dagelijkse praktijk. De bouwsector blijft immers een van de sectoren waar de meeste
arbeidsongevallen gebeuren, ook al is de ernst van de ongevallen de laatste jaren verminderd. Deze
nationale campagne viseert dus zowel de projectontwikkelaars als de bouwondernemingen of
onderaannemers die aan het project verbonden zijn. Het spreekt vanzelf dat de aandacht van de
inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk in de eerste plaats zal uitgaan naar de coördinatie
van de maatregelen voor de veiligheid en het welzijn tijdens werkzaamheden van onder-en co-aannemers.
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Inspectiebezoeken van de werven zullen plaatsvinden tijdens de kritieke fases van de ruwbouw en de
dakbedekking van het gebouw. Zo kunnen de coördinatie- en preventiemaatregelen, vermeld in het
veiligheidsplan, in de praktijk geëvalueerd worden. Bij zware inbreuken zal corrigerend worden
opgetreden. Ter herinnering: deze campagne maakt deel uit van het nationaal strategisch plan 2008-2012,
dat opgesteld werd in toepassing van de algemene Europese strategie 2007-2012. Ze heeft tot doel acties
op te zetten die ervoor moeten zorgen dat het aantal arbeidsongevallen met 25% vermindert en het aantal
beroepsziekten aanzienlijk afneemt. Bijkomende inlichtingen: Willy Imbrechts Adviseur-generaal bij het
Toezicht op het Welzijn op het Werk Willy.imbrechts@werk.belgie.be Tel.: 02 233 45 20 / gsm: 0475 809 
602

GROEPSVERZEKERING - VERGEET UW BIJZONDERE BIJDRAGE (8,86%) NIET

Een groepsverzekering is eigenlijk een "appeltje voor de dorst" dat u als werkgever via premiebetaling
opbouwt voor uw werknemer en dat in principe uitgekeerd wordt aan de werknemer op het moment dat hij
met pensioen gaat of dat aan zijn erfgenamen uitgekeerd zal worden indien de werknemer vroeger zou 
overlijden.

Het betreft een vrij goedkope loonvorm. De premie die u als werkgever in de groepsverzekering stort, is
immers niet onderworpen aan de gewone patronale bijdrage van 35%, noch aan de normale
werknemersbijdrage van 13,07%. In principe zijn de premies die u in de groepsverzekering stort fiscaal
aftrekbaar. De werkgeverspremie die u voor uw werknemer in de groepsverzekering stort, wordt
bovendien bij de werknemer niet belast. Als u voor uw werknemers een groepsverzekeringheeft afgesloten
(bv. ter vervanging van het suppletief sectoraal systeem van de ecocheques in PC 218), mag u echter niet
uit het oog verliezen dat de groepsverzekeringspremie wel onderworpen is aan een bijzondere
werkgeversbijdrage van 8,86%. Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin de
premiestortingen werden uitgevoerd, moet de som van deze bijzondere bijdrage aan de RSZ worden
gestort. De storting moet worden vermeld op de kwartaalaangifte aan de RSZ. Alle bewijsstukken over de
stortingen en over de verschuldigde bijdrage dient u gedurende een periode van 3 jaar bij te houden. Een
groepsverzekering is dus één van de goedkopere vormen van verloning. Om boetes te voorkomen mag u
echter niet vergeten de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% te betalen en aan te geven bij de RSZ.
Uw sociaal secretariaat kan u bij deze verplichtingen helpen. 

FEESTDAGEN 2010

De 10 wettelijke feestdagen voor het jaar 2010 zijn:

Nieuwjaar vrijdag 1 januari 2010 Paasmaandag maandag 5 april 2010 Feest van de arbeid zaterdag 1
mei 2010 O.L.H.-Hemelvaart donderdag 13 mei 2010 Pinkstermaandag maandag 24 mei 2010 Nationale
feestdag woensdag 21 juli 2010 O.L.V.-Hemelvaart zondag 15 augustus 2010  Allerheiligen maandag 1
november 2010 Wapenstilstand donderdag 11 november 2010 Kerstmis zaterdag 25 december 2010
Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, dan moet de feestdag
vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. De vervanging van de
feestdagen kan als volgt gebeuren: 
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door een beslissing van het Paritair Comité (bv. PC 124-bouw) 
door een beslissing van de ondernemingsraad 
bij afwezigheid hiervan door overleg met de syndicale afvaardiging 
bij afwezigheid hiervan door een akkoord tussen de werkgever en de werknemers 
eventueel een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer

Komt er geen akkoord tot stand dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die
in de onderneming op de feestdag volgt.

De keuze van de vervangingsdagen voor de feestdagen 2010 alsook het collectief verlof 2010 moet vóór
15/12/2009 worden uitgehangen in de onderneming via een gedateerd en ondertekend bericht. Het bericht
moet ook bij het arbeidsreglement gevoegd worden.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN OKTOBER 2009

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

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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http://www.serviamplus.be/documenten/Definitieve

