
NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD

De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met
zes maanden tot en met 30 juni 2010. De beslissing hieromtrent is gevallen op het kernkabinet van 15
december 2009. Het betreft echter niet enkel een verlenging, er vallen ook enkele aanpassingen te noteren.
De belangrijkste vernieuwing is dat de voorwaarde voor de werkgever om erkend te worden als bedrijf in
moeilijkheden is verlaagd. Enkel na zo’n erkenning kan men gebruik maken van de schorsing van de
overeenkomst met de bedienden. De omzetdaling, het productieverlies of de daling van de bestelling moet
vanaf 1 januari 2010 nog maar 15 procent bedragen. Die daling moet voorkomen in de voorbije 4
kwartalen en dat in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar voordien. Er wordt nu ook duidelijkheid
gebracht omtrent het arbeidsregime van de bedienden die de voorbije maanden, en in de toekomst, gebruik
maken van een anti-crisismaatregel. Zij zullen tijdens die periode beschouwd worden als voltijdse
werknemer. Wanneer het contract wordt opgeschort gelden er vanaf 1 januari 2010 ook bepalingen
betreffende de aanvullende vergoeding. Zo krijgen de bedienden waarvoor er geen aanvullende
vergoeding is voorzien in een ondernemings- of sector-CAO, een minimum vergoeding van EUR 5 per
dag toegekend. Nadat er een overleg met alle werknemers uit de onderneming heeft plaatsgevonden, en er
een akkoord is gesloten met ieder van hen, kan de Commissie voor Ondernemingsplannen voor de
ondernemingen zonder syndicale delegatie een afwijking op het bedrag van EUR 5 toestaan. Er kan ook
na een unanieme beslissing van de Commissie Ondernemingsplannen een afwijkend bedrag van de
aanvullende vergoeding voor bepaalde ondernemingen vastgesteld worden. De overige regelingen en
voorwaarden betreffende de anti-crisismaatregelen voor de bedienden blijven eveneens van tel.

VRAAG TIJDIG EEN STARTBAANKAART AAN. 

Voor leerlingen en deeltijdse leerplichtigen bestaat er een bijzondere doelgroepvermindering tot 31
december van het jaar waarin ze 18 jaar geworden zijn. Aansluitend kunnen zij eventueel overstappen
naar de doelgroepvermindering voor (erg) laaggeschoolde jongeren vanaf 1 januari van het jaar waarin de
betrokken jongeren 19 jaar worden, beter gekend onder " vermindering in kader van startbaankaart". 
De werkgever geniet RSZ-verminderingen voor (erg) laaggeschoolde jongeren, die minstens halftijds
tewerkgesteld zijn, tot en met het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
Laaggeschoold is een jongere die geen diploma van het hoger secundair onderwijs bezit. Erg
laaggeschoold is een jongere die ten hoogste een getuigschrift bezit van de tweede graad van het secundair
onderwijs of ten hoogste een getuigschrift van het deeltijds technisch en beroeps secundair onderwijs. Een
jongere die een leerovereenkomst beëindigd heeft, wordt altijd als een laaggeschoolde beschouwd. 
Voor de jongeren die in 2009 18 jaar geworden zijn en die ook in 2010 in dienst blijven kan de werkgever
RSZ -vermindering voor (erg) laaggeschoolde jongeren ontvangen, op voorwaarde dat de werkgever een
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startbaankaart aanvraagt bij de RVA uiterlijk tegen 31 januari 2010 (jaar waarin de betrokken jongere de
leeftijd van 19 jaar bereikt). 
Bij laattijdige aanvraag van een startbaankaart - dus na 31 januari 2010 - bestaat de sanctie erin dat de
RSZ -vermindering pas begint te lopen vanaf het kwartaal volgend op de laattijdige aanvraag. 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JANUARI 2010

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

CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

Op 31 december 2009 is de Wet houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 verschenen in het
Belgisch Staatsblad. Hierin is o.a. sprake van de nieuwe crisispremie voor ontslagen arbeiders.

Wanneer moet u deze crisispremie betalen? Hoeveel bedraagt deze crisispremie?

We bekijken voor u even deze nieuwe reglementering.

Toepassingsgebied

Deze reglementering is van toepassing op werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
voor arbeiders en op hun werkgever. Ze is niet van toepassing op werkgevers en werknemers die
uitgesloten zijn van de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Elke arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder dringende reden, met of zonder
naleving van een opzeggingstermijn, heeft recht op een forfaitaire crisispremie van 1666 euro.

De forfaitaire crisispremie is niet van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd :

tijdens de proefperiode; 
met het oog op pensionering; 
met het oog op brugpensioen; 
in het kader van een herstructurering indien de werkman zich kan inschrijven in een 
tewerkstellingscel

Formaliteiten

In geval van beëindiging moet de opzegging door de werkgever ter kennis gebracht worden bij een ter
post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending of bij 
gerechtsdeuwaardersexploot.

Bedrag
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De werkgever betaalt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt een gedeelte van de
forfaitaire crisispremie dat gelijk is aan 555 euro. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) betaalt
de overige 1111 euro. Bij niet-naleving van bovenstaande formaliteiten bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, is de werkgever gehouden de volledige forfaitaire crisispremie van 1666 euro te 
betalen.

Vrijstelling

De werkgever wordt vrijgesteld van het betalen van zijn deel van de forfaitaire crisispremie indien hij aan
één van de volgende voorwaarden voldoet:

ten aanzien van de arbeider werd in 2010 een maatregel van collectieve vermindering of individuele
vermindering van de arbeidsduur toegepast zoals voorzien door titel I of titel II, hoofdstuk 2, van de
wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis; 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de arbeider werd in 2010 geschorst in toepassing van
art. 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende een aantal
dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan vier weken zo de arbeider minder dan 20 jaar
anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de kennisgeving van zijn opzeg en aan acht
weken zo de arbeider ten minste 20 jaar anciënniteit telt in de onderneming op het ogenblik van de
kennisgeving van zijn opzeg.

De Commissie Ondernemingsplannen kan voor de ondernemingen met minder dan 10 werknemers, een
afwijking voorzien op de betaling door de werkgever van de forfaitaire crisispremie. Deze afwijking kan
worden toegekend op vraag van de werkgever voor zover de betrokken onderneming economische
moeilijkheden kent. De Koning zal de nadere regels bepalen met betrekking tot deze afwijking.

Indien de werkgever aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt de forfaitaire crisispremie
betaald door de RVA.

RSZ en bedrijfsvoorheffing?

De forfaitaire crisispremie wordt vrijgesteld van de inkomstenbelasting. De premie wordt uitgesloten uit
het begrip loon. Er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd.

Deeltijdse arbeiders

Wanneer de werkman wordt tewerkgesteld in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse
arbeid, wordt de forfaitaire crisispremie verminderd in verhouding tot de arbeidsprestaties voorzien in de 
arbeidsovereenkomst.

Geldigheidsduur

Deze bepalingen zijn slechts van toepassing op de opzeggingen die werden ter kennis gebracht tussen 1
januari 2010 en 30 juni 2010.
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BANENPLAN VOOR JONGEREN EN OUDERE WERKLOZEN VERSTERKT

Bovenop de verlengde toepassing van de anticrisismaatregelen en de maatregelen ter vermindering van de
arbeidskosten heeft de regering maatregelen genomen om nieuwe aanwervingen, in het bijzonder van
jongeren, te ondersteunen. Deze bijzondere maatregelen hebben betrekking op aanwervingen tijdens de
periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Bijzonder banenplan tijdens crisis Het gaat
hier om een versterkte activeringsregeling die voornamelijk is gericht op jonge en oudere werkzoekenden,
de twee meest kwetsbare groepen in deze crisis. Het doel van de regeling is om de aanwervingskosten
drastisch te verlagen door de werkloosheidsuitkering te activeren. De activering van de
werkloosheidsuitkering is een tewerkstellingssubsidie : werkzoekenden die een baan vinden, kunnen een
deel van hun werkloosheidsuitkering behouden of een werkuitkering  verkrijgen (voor jongeren die geen
werkloosheidsuitkering ontvangen). Werkgevers kunnen dit bedrag aftrekken van het te betalen nettoloon.
Het gaat hier dus om een stimulans om bepaalde categorieën werkzoekenden aan te werven en om een
vermindering van de arbeidskosten. De uitkering in de ’normale’ Activa-regeling bedraagt 500 euro. Voor
voormelde twee doelgroepen worden de voordelen versterkt en met ingang op 1 januari 2010 als volgt
vastgelegd: 

Categorie werkzoekende 
Duur inschrijving als 

werkzoekende 
Bedrag 

uitkering  

Duur
toekenning 
uitkering  

Jonger dan 26 op het ogenblik van
aanwerving en geen diploma of
certificaat van hoger secundair
onderwijs. Bovendien mag de jongere
niet meer leerplichtig zijn of een
opleiding in dagonderwijs volgen. 

78 dagen (3 maanden) tijdens de
maand van aanwerving en de 4
kalendermaanden die daaraan

voorafgaan 

1100 euro 

Maand
aanwerving +
23 maanden

(bij aanwerving
in 2010) 

Maand
aanwerving +
11 maanden

(bij aanwerving
in 2011) 

Jonger dan 26 op het ogenblik van
aanwerving en max. een diploma of
een certificaat van hoger secundair
onderwijs. Bovendien mag de jongere
niet meer leerplichtig zijn of een
opleiding in dagonderwijs volgen. 

156 dagen (6 maanden) tijdens de
maand van aanwerving en de 9
kalendermaanden die daaraan

voorafgaan 

1000 euro 

Maand
aanwerving +
23 maanden

(bij aanwerving
in 2010) 

Maand
aanwerving +
11 maanden

(bij aanwerving
in 2011) 
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Volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze die ten minste 50 jaar is op
het ogenblik van de aanwerving 

156 dagen (6 maanden) tijdens de
maand van aanwerving en de 9
kalendermaanden die daaraan

voorafgaan 

1000 euro 

Maand
aanwerving +
23 maanden

(bij aanwerving
in 2010) 

Maand
aanwerving +
11 maanden

(bij aanwerving
in 2011) 

Volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze die ten minste 45 jaar is op
het ogenblik van de aanwerving. De
werkzoekende mag bovendien niet
meer aan de leerplicht onderworpen
zijn of een opleiding in dagonderwijs
volgen. 

Van 312 dagen (1 jaar) tijdens de
maand van aanwerving en de 18
kalendermaanden die daaraan
voorafgaan tot minder dan 624

dagen (2 jaar) tijdens de maand van
aanwerving en de 36

kalendermaanden die daaraan
voorafgaan 

750 euro 

500 euro 

750 euro 

Maand
aanwerving +
11 maanden 

+16 maanden
tegen 500 euro
(bij aanwerving

in 2010) 

Maand
aanwerving +
11 maanden

(bij aanwerving
in 2011) 

Volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze van ten minste 45 jaar 

Van 312 dagen (1 jaar) tijdens de
maand van aanwerving en de 18
kalendermaanden die daaraan
voorafgaan tot minder dan 624

dagen (2 jaar) tijdens de maand van
aanwerving en de 36

kalendermaanden die daaraan
voorafgaan 

750 euro 

500 euro 

750 euro 

Maand
aanwerving +
11 maanden 

+16 maanden
tegen 500 euro
(bij aanwerving

in 2010) 

Maand
aanwerving +
11 maanden

(bij aanwerving
in 2011) 

Als de werknemer deeltijds werkt, wordt de maximale werkuitkering in verhouding tot de deeltijdse
arbeidsduur teruggebracht. De werkgever kan geen gebruik maken van het systeem van dienstencheques
om één van deze maatregelen te genieten. Berekende vervangingen voorkomen De werkuitkering wordt
niet toegekend wanneer na een klacht wordt vastgesteld dat de werknemer in dienst is genomen ter
vervanging van en in dezelfde functie als een ontslagen werknemer met als voornaamste doel om
voormelde voordelen te genieten. Procedure Werknemers die aan een van voormelde voorwaarden
voldoen, moeten aan de RVAeen werkkaart vragen binnen de dertig dagen volgend op de aanwerving. Er
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moet ook een bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden opgesteld zoals dat al het geval is wanneer een
werkuitkering wordt toegekend. Dit document kan via de website van de RVA worden gedownload. 
Wettelijke referentie KB van 21 december 2009 (BS van 31/12/2009)

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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