
NIEUWSBRIEF MAART 2010

CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST
VAN 1.666 EUR LEIDEN

Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost
van 1.666 EUR voor uw onderneming leiden.

Dit is het gevolg van de invoering van een nieuwe crisispremie voor ontslagen arbeiders door de Wet
houdende diverse bepalingen van 30 december 2009 (B.S. 31 december 2009)

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

We bekijken voor u even deze nieuwe reglementering, waarbij we u de stand van zaken van de regelgeving
op datum van 1 maart 2010 weergeven

1. Toepassingsgebied

Deze reglementering is van toepassing op werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
voor arbeiders en op hun werkgever.

Bedienden vallen dus buiten het toepassingsgebied van deze reglementering.

De reglementering is ook 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. De reglementering viseert dus enkel de ontslagen van arbeiders in de privé-sector.

2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Elke arbeider waarvan de arbeidsovereenkomst tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 wordt beëindigd
zonder dringende reden, met of zonder naleving van een opzeggingstermijn, kan aanspraak maken op een
forfaitaire crisispremie van 1.666 EUR. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen een beëindiging
met prestatie van een opzeggingstermijn of onmiddellijke beëindiging met betaling van een 
verbrekingsvergoeding.

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; 
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in het kader van een herstructurering indien de werkman zich kan inschrijven in een 
tewerkstellingscel

3. Formaliteiten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In geval van beëindiging moet de opzegging of verbreking 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 gerechtsdeurwaardersexploot. Nieuw is dus dat ook de verbreking per aangetekende brief
moet bevestigd worden en pas uitwerking heeft de 3de werkdag na datum van verzending. De
arbeider moet in dit geval dus verder tewerkgesteld worden tot de 3de werkdag volgend op het versturen
van de aangetekende brief.

NB: De sociale partners hebben aan de regering gevraagd om de voorwaarde van de verbreking via
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 af te
schaffen. Het is helaas nog steeds onduidelijk of de regering ook gevolg zal geven aan dit verzoek.

4. Bedrag van de crisispremie

De werkgever betaalt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt een gedeelte van de
forfaitaire crisispremie dat gelijk is aan 555 EUR. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) betaalt
de overige 1.111 EUR. Bij niet-naleving van bovenstaande formaliteiten bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, is de werkgever gehouden de volledige forfaitaire crisispremie van 1.666 EUR te
betalen. Een beëindiging die niet via een ter post aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot
gebeurt, zal dus aanleiding geven tot toepassing van de volledige crisispremie (1.666 EUR) in hoofde van
de werkgever.

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.

5. Vrijstelling van betaling van de crisispremie voor de onderneming

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 (crisistijdskrediet of crisisarbeidsduurvermindering,
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 bij gebrek aan
werk wegens economische oorzaken ( toepassing van art. 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten), gedurende een aantal dagen dat, in functie van zijn arbeidsregeling,
gelijk is 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. 
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NB: de sociale partners hebben aan de regering voorgesteld om voor ontslagen die zich zouden voordoen
in het eerste kwartaal van 2010 de referteperiode van de economische werkloosheid uit te breiden tot het
vierde kwartaal van 2009. Het is echter helaas nog steeds onduidelijk of de regering gevolg zal willen
geven aan dit verzoek.

De sociale partners hebben tevens aan de regering voorgesteld om nog twee nieuwe situaties te voorzien
waarin de RVA de volledige crisispremie zou betalen, met name voor:

arbeiders die minder dan 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming; 
arbeiders die tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 ontslagen worden en zich kunnen inschrijven in
een tewerkstellingscel, maar die geen recht hebben op een inschakelingsvergoeding omdat ze minder
dan 1 jaar anciënniteit hebben in de onderneming. Ook hiervan weten we helaas nog niet in hoeverre
de regering nog gevolg zal geven aan deze vraag.

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. We bespreken deze vrijstellingsmogelijkheid in de volgende alinea.

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

6. Vrijstellingsmogelijkheid voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers

Voor bepaalde ondernemingen met minder dan 10 werknemers die economische moeilijkheden 
ervaren, werden in een Koninklijk Besluit van 11 februari 2010 afwijkende regels voorzien. Deze regels
zijn in werking getreden op 16 februari 2010. Voor de ontslagen die tussen 1 januari 2010 en 16 februari
2010 plaatsvonden, zou het ook mogelijk zijn om alsnog een afwijking aan te vragen.

6.1. Welke ondernemingen hebben minder dan 10 werknemers?

Het gaat hierbij om ondernemingen die gedurende de periode van het vierde kwartaal 2008 tot en met het
derde kwartaal 2009 gemiddeld minder dan 10 werknemers tewerkgesteld hebben.

Dit gemiddelde wordt bekomen door het aantal werknemers, aangegeven op het einde van elk kwartaal
van de referteperiode, op te tellen en dit totaal aantal te delen door het aantal kwartalen van de
referteperiode waarvoor een aangifte bij de RSZ werd ingediend.

6.2. Welke ondernemingen zijn in economische moeilijkheden?

Wanneer deze ondernemingen economische moeilijkheden kennen, kunnen zij een aanvraag tot afwijking
indienen bij de Commissie Ondernemingsplannen. Bij een positieve beslissing van de Commissie
Ondernemingsplannen zal de crisispremie van 1.666 EUR ook voor dergelijke ondernemingen volledig
betaald worden door de RVA.

Een onderneming wordt geacht in economische moeilijkheden te zijn, als ze onder één van de volgende
categorieën valt:
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het feit dat de werkgever gebonden is door een ondernemingsplan, zoals voorzien door de Crisiswet,
dat goedgekeurd is door de Commissie Ondernemingsplannen; 
het feit dat de werkgever gebonden is door een CAO, zoals voorzien door de Crisiswet, en in 2010
gebruik heeft gemaakt van crisistijdskrediet of tijdelijke werkloosheid voor bedienden 
het feit dat de onderneming een substantiële daling van minimum 15% van de omzet, de productie of
de bestellingen kent tijdens het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot afwijking, vergeleken met
hetzelfde kwartaal van 2008 
het feit dat de onderneming tijdens het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag tot afwijking op de
betaling van de forfaitaire crisispremie een aantal dagen economische werkloosheid kent van ten
minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen 
het feit dat de onderneming in de twee boekjaren die de datum van de aanvraag tot erkenning
voorafgaan voor belastingen, een verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening boekt, wanneer voor het
laatste boekjaar dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt 
het feit dat een zaakvoerder, bestuurder of werkende vennoot van de onderneming de toekenning
verkreeg van de uitkeringen zoals bedoeld in diverse Koninklijke Besluiten in verband met
anticrisismaatregelen voor zelfstandigen.

6.3. Hoe moet de afwijking aangevraagd worden?

Om de afwijking op de (gedeeltelijke) betaling van de forfaitaire crisispremie door de werkgever aan te
vragen, stuurt de werkgever een aanvraag per aangetekende brief of per email aan de directeur-generaal
van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Indien u een dergelijke
aanvraag wenst in te dienen, kunt u een aanvraagformulier terugvinden op de website van het Ministerie
van Arbeid: www.werk.belgie.be. (nieuwsbericht van 18 februari 2010 - forfaitaire crisispremie voor
ontslagen arbeiders).

Er moeten bij deze aanvraag geen bewijsstukken meegestuurd worden, maar de werkgever moet wel op
eer verklaren dat zijn onderneming economische moeilijkheden kent. De werkgever moet bovendien in
staat zijn om op vraag van de Commissie te bewijzen dat de onderneming economische moeilijkheden 
kent.

De Commissie neemt binnen de 2 weken na ontvangst van de aanvraag een gemotiveerde beslissing op
basis van de volgende criteria:

de onderneming is een onderneming met minder dan 10 werknemers 
de onderneming kent economische moeilijkheden.

De gemotiveerde beslissingen van de Commissie worden overgemaakt aan de betrokken ondernemingen
en aan de RVA.

Aan werkgevers die een aanvraag tot vrijstelling indienen, vragen wij om aan ons sociaal secretariaat
steeds een kopie van de beslissing van de Commissie Ondernemingsplannen te bezorgen zodat wij
hiermee rekening kunnen houden bij de loonberekening!
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6.4 Formulier Bijlage C4-Crisispremie

Een werkgever met minder dan 10 werknemers die in economische moeilijkheden verkeert, en die een
aanvraag tot vrijstelling van betaling aan de Commissie heeft gedaan maar hierop nog geen antwoord
heeft ontvangen, moet dit zo aanduiden op het formulier Bijlage C4-Crisispremie.

Wanneer de werkgever achteraf een weigering ontvangt van de Commissie, moet hij alsnog zijn gedeelte
van de premie betalen. Ontvangt de werkgever achteraf een goedkeuring van de Commissie, dan moet hij
een nieuw formulier Bijlage C4 Crisispremie afleveren aan de werknemer die daarmee bij zijn
uitbetalingsinstelling de betaling van het resterend gedeelte van de crisispremie kan vorderen.

7. Aanvraagprocedure voor uitbetaling van de crisispremie door de RVA

De arbeider die het deel van de premie ten laste van de RVA wenst te bekomen, dient een aanvraag in bij
zijn uitbetalingsinstelling (Hulpkas of vakbond). Dit gebeurt aan de hand van een formulier Bijlage C4
Crisispremie, dat door de werkgever zo snel mogelijk aan de arbeiders overgemaakt wordt. Op dit
formulier moeten de nodige gegevens ingevuld worden aan de hand waarvan de RVA dan kan bepalen in
hoeverre zij moeten tussenkomen in de betaling van de premie.

De aanvraag moet worden ingediend ten vroegste vanaf de dag die volgt op de uitdiensttreding en ten
laatste binnen de 6 maanden vanaf de dag die volgt op de einddatum van de periode gedekt door loon of
door een verbrekingsvergoeding.

8. 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.

9. Geldigheidsduur

Deze bepalingen zijn van toepassing op de opzeggingen die werden ter kennis gebracht tussen 1
januari 2010 en 30 juni 2010.

10. Wettelijke referentie : 

Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31december 2009) - art 148 tot en
met 156 - geldig vanaf 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 
Koninklijk besluit van 11 februari 2010 betreffende de uitvoering van artikel 153, par. 2, van de wet
van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de erkenning als onderneming in
moeilijkheden van de ondernemingen met minder dan 10 werknemers (B.S. 16/02/2010 - pag 9394) 
Koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot uitvoering van artikel 154 van de wet van 30 december
2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de crisispremie (B.S. 19/02/2010)

Slotbemerking:

Dit document werd opgesteld op basis van de stand van de reglementering op 1 maart 2010. Gelet op het
feit dat er nog overleg aan de gang is binnen de regering over de voorstellen tot wijziging die ingediend
werden door de sociale partners is het mogelijk dat deze regeling nog wijzigingen zal ondergaan.
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INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN MAART 2010

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

OUDERSCHAPSVERLOF EN BEREKENING VERBREKINGSVERGOEDING

Voorheen kreeg een werknemer die ontslagen werd tijdens ouderschapsverlof een verbrekingsvergoeding
op basis van zijn deeltijds loon.

In oktober 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen echter geoordeeld dat de
werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert in het kader van een ouderschapsverlof in het geval van
onmiddellijk ontslag recht heeft op een ontslagvergoeding die wordt berekend op basis van zijn voltijds
loon en niet op basis van het deeltijds loon dat hij verdient op het ogenblik dat zijn arbeidsovereenkomst
wordt beëindigd (HJEG, 22 oktober 2009, zaak Meerts C-116/08). Om in overeenstemming te zijn met
deze Europese rechtspraak die het behoud van de rechten wil garanderen die werden verworven voordat in
de ouderschapsregeling werd gestapt, werd in de Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
(B.S. 31.12.2009, Ed. 3) een artikel opgenomen waardoor de verbrekingsvergoeding voortaan moet
berekend worden op basis van het voltijds loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij niet in
ouderschapsverlof was geweest. 
Wanneer de overeenkomst tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties (met 1/5de of tot 1/2de)
in het kader van een ouderschapsverlof wordt beëindigd met betaling van een verbrekingsvergoeding, dan
moet deze vergoeding dus voortaan berekend worden op basis van het loon waarop de werknemer recht
zou hebben gehad indien hij zijn prestaties niet had verminderd, dus in principe op basis van zijn voltijds
loon. 
De wet stelt dat dit principe slechts van toepassing is voor de vermindering van de arbeidsprestaties in het
kader van ouderschapsverlof. Het is niet van toepassing op de andere thematische verloven en niet voor
het tijdskrediet. 
De betrokken wetswijziging is van toepassing op alle verbrekingen uitgaande van de werkgever die
plaatsvinden vanaf 10 januari 2010.

WERKNEMERS VAN HET PC 218 HEBBEN RECHT OP 4 OPLEIDINGSDAGEN

In de CAO van 16 juli 2009 verbinden de werkgevers van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor
de Bedienden zich er toe om aan hun werknemers 4 opleidingsdagen toe te kennen in de periode vanaf 1
januari 2010 tot en met 31 december 2011.

1. De opleiding 

Alle bedienden die ressorteren onder PC 218 en die een arbeidsovereenkomst hebben voor een periode
van minimum 1 jaar, hebben recht op 4 dagen opleiding. Aan deeltijders worden de vormingsdagen pro
rata toegekend. Er is geen verplichting om vorming toe te kennen aan de bedienden die in opzeg zijn.

De vorming wordt gegeven tijdens de arbeidsuren. Is dit niet mogelijk, dan wordt een gelijke compensatie
in arbeidstijd toegekend, zonder dat dit het recht op overloon kan openen.
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De verplaatsingskosten van de bediende die verbonden zijn met de opleiding zijn ten laste van de 
werkgever.

Alle mogelijke vormingsinitiatieven komen in aanmerking (het aanbod van Cevora, door Cevora erkende
opleidingen of het vormingsaanbod in de onderneming of de sector of door andere opleidingsverstrekkers
georganiseerd), voor zover ze tot doel hebben om de professionele kwalificaties van de bedienden te
verhogen. 

Om deze doelstelling te realiseren, moet de werkgever een opleidingsplan opstellen. Wanneer hij dit plan
bij het Sociaal Fonds van de sector laat registreren, kan hij van een aantal voordelen genieten.

2. Organisatie van de opleiding

De werkgever moet vóór 31 december 2010 aan de bedienden meedelen welke de opleidingsdagen zijn.

Is dat niet gebeurd, dan dient de bediende zelf schriftelijk vóór 31 maart 2011 de vormingsdagen aan te
vragen bij de werkgever. 

De werkgever heeft dan tot 30 april 2011 de tijd om schriftelijk aan de werknemer mee te delen hoe en
wanneer hij de opleiding zal organiseren.

Wanneer de werkgever niet tijdig is ingegaan op de schriftelijke vraag van de werknemer of uiterlijk op
31 december 2011 geen of te weinig opleidingsdagen aan de bediende heeft aangeboden, dan heeft de
werknemer de keuze om de niet toegekende opleidingsdagen op te nemen onder de vorm van: hetzij
betaald verlof; hetzij opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door Cevora. In dit
laatste geval richt de werknemer zijn vraag tot opleidingsdagen aan Cevora. In beide gevallen worden
deze dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. 

Indien de werknemer vóór 31 maart 2011 geen schriftelijke aanvraag voor opleidingsdagen heeft gericht
tot de werkgever, verliest de werknemer zijn recht op de opleidingsdagen. 

3. Registreren van het opleidingsplan 

3.1. Voordelen van het registreren :

Aan de werkgevers wordt de mogelijkheid geboden om een opleidingsplan te laten registreren waardoor
zij mogelijks kunnen genieten van een aantal extra voordelen zoals :

Flexibiliteit in de uitvoering van het vormingsrecht: het recht op opleiding kan van de ene
bediende op de andere overgedragen worden; 
Vormingspremies van EUR 40 per werknemer per vormingsdag (of EUR 80 voor 45-plussers)
voor bedrijven die hun werknemers vormen (uitgezonderd de gratis opleidingen verstrekt door
Cevora); 
Bij organisatie van een in-house opleiding door Cevora die gevolgd wordt door minimum 8
bedienden, neemt Cevora de kost van de docent en van de syllabi voor haar rekening; 
Prijsverminderingen in een honderdtal erkende opleidingsinstellingen 
Gratis deelname aan de Cevora-opleiding door de werkgever zelf indien minstens één bediende
van de onderneming deze opleiding volgt. 
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3.2. Registratiemogelijkheden :

Ondernemingen met syndicale delegatie die reeds een vormingsplan voor de periode 2008-2009
opmaakten en dit lieten registreren

Deze ondernemingen kunnen het opgemaakte opleidingsplan, mits akkoord van de ondertekende partijen,
verlengen door een eenvoudige brief naar het Sociaal Fonds te sturen en dit vóór 31 maart 2010. 

Ondernemingen met syndicale delegatie die nog geen opleidingsplan opmaakten

De ondernemingen kunnen kiezen om hetzij een bedrijfseigen opleidingsplan overeen te komen met de
vakbondsafvaardiging en dat uiterlijk tegen 31 maart 2010 te laten registreren bij het Sociaal Fonds, hetzij
vóór 31 december 2010 toe te treden tot het suppletief opleidingsplan 

Ondernemingen zonder syndicale delegatie die reeds zijn toegetreden tot het suppletief 
vormingsplan 

Deze ondernemingen kunnen hun toetreding verlengen door gewoon een brief naar het Sociaal Fonds van
het A.N.P.C.B. te sturen tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2010.

Ondernemingen zonder syndicale delegatie die nog niet zijn toegetreden

In dat geval hebben de ondernemingen de keuze om : hetzij vóór 31 december 2010 toe te treden tot een
suppletief opleidingsplan via registratie bij het Sociaal Fonds, hetzij een schriftelijke verbintenis aan te
gaan dat het recht op vorming gerealiseerd zal worden via Cevora en deze verbintenis tussen 1 oktober
2009 en 31 december 2010 te laten registreren bij het Sociaal Fonds. 

4. Aanvullende opleidingsdag

Elke bediende heeft bovendien naast deze 4 opleidingsdagen, recht op 1 bijkomende opleidingsdag en dit
in de periode die ingaat op 1 januari 2010 en 31 december 2011.

Deze beroepsopleidingsdag moet ’s avonds of tijdens het weekend vallen. Hij wordt niet als arbeidstijd
beschouwd en wordt ook niet als zodanig bezoldigd. Deze opleidingsdag komt evenmin in aanmerking
voor betaald educatief verlof.

De beroepsopleiding wordt door Cevora gegeven. 

Om deze opleidingsdag te genieten, moet de bediende zich rechtstreeks tot Cevora wenden.

De bediende ontvangt voor de opleidingsdag van Cevora een premie van EUR 40 als forfaitaire
vergoeding in zijn verplaatsings- en opleidingskosten. 

Opgelet! Wij willen uw aandacht erop vestigen dat voor de registratie van een bedrijfseigen plan of de
verlenging ervan, de uiterste datum is vastgesteld op 31 maart 2010. Voor de registratie van een 
suppletief plan heeft de werkgever tijd tot 31 december 2010.
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NIEUWE BEREKENINGSWIJZE WERKUITKERING VANAF 1 APRIL 2010

Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2010 vereenvoudigt de administratieve procedure betreffende het
activaplan vanaf 1 april 2010:

De werkkaart zal voortaan gedurende 6 maanden in plaats van 3 maanden geldig zijn; 
De werknemer zal slechts één aanvraag per werkgever en per geldigheidsperiode van de werkkaart
moeten indienen; 
De uitkering zal steeds berekend worden in functie van de daadwerkelijke prestaties van de 
werknemer.

In dit artikel wordt de berekeningswijze van de werkuitkering verder toegelicht.

De huidige berekeningswijze van de werkuitkering is als volgt:

Afhankelijk van de doelgroep bedraagt de werkuitkering 500, 750, 1.000 of 1.100 euro per kalendermaand
bij een voltijdse tewerkstelling.

Wanneer de werknemer niet voltijds tewerkgesteld is, wordt de werkuitkering berekend in verhouding tot
de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur.

Vanaf 01/04/2010 geldt er een nieuwe berekeningswijze:

De berekening van de werkuitkering zal niet langer in functie van de tewerkstellingsbreuk gebeuren maar
in functie van het effectieve aantal uren waarvoor in de betrokken maand loon is betaald aan de betrokken 
werknemer.

Ongeacht het voltijds of deeltijds statuut van de werknemer zal het bedrag van de werkuitkering per
maand verkregen worden volgens de volgende formule:

EUR 500, 750, 1.000 of 1.100 x het aantal uren waarvoor loon verschuldigd is

4 x gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer

Als de nieuwe berekeningswijze in een bepaalde maand zou leiden tot een hoger bedrag dan 500, 750,
1.000 of 1.100 euro dan zal de maximale uitkering worden beperkt tot het betrokken maximale bedrag.

Deze berekeningswijze was reeds van toepassing voor uitzendwerk en overeenkomsten van korte duur en
zal vanaf 1 april 2010 gelden voor alle overeenkomsten ongeacht hun aard of looptijd.

VANAF 1 MAART 2010 : VERSTRENGDE VOORWAARDEN IN HET KADER VAN 
TIJDSKREDIET

1. Situering

Voor eerste (nieuwe) aanvragen voor tijdskrediet vanaf 1 maart 2010 gelden strengere voorwaarden voor
de bijhorende RVA-uitkeringen. De drie aanvraagformulieren tijdskrediet (C61) zullen worden aangepast
(dus best wachten om een nieuwe uitkeringsaanvraag bij de RVA in te dienen tot de aangepaste
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documenten beschikbaar zijn). Aan de voorwaarden om tijdskrediet op te nemen op zich, wijzigt er niets.
Ook voor de lopende vormen van tijdskrediet of een verlenging ervan blijft alles zoals het is. 2. Volledige
onderbreking of vermindering tot een halftijdse betrekking Om recht te hebben op tijdskrediet in de
vorm van een volledige onderbreking of een vermindering tot een halftijdse betrekking, moet de
werknemer gedurende 12 maanden in de loop van de 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag met de
werkgever verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst. Echter, om recht te hebben om de
bijhorende onderbrekingsuitkeringen, moet de werknemer gedurende ten minste twee jaar die voorafgaan
aan de aanvraag met de werkgever verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst. Deze
verstrengde anciënniteitvoorwaarde voor de uitkeringen geldt niet voor de werknemers die hun rechten in
het kader van ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk
aansluitend op dat ouderschapsverlof, tijdskrediet in de vorm van een volledige onderbreking of een
vermindering tot een halftijdse betrekking wensen op te nemen. 3. Vermindering voor de werknemers
vanaf 50 jaar Werknemers hebben vanaf de leeftijd van 50 jaar het recht om tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd tijdskrediet op te nemen in de vorm van een vermindering tot een halftijdse
betrekking of met 1/5 van een voltijdse betrekking Echter, om recht te hebben om de bijhorende
verhoogde onderbrekingsuitkeringen, moet de werknemer 51 jaar zijn. De werknemers van 50 jaar, die de
leeftijd van 51 jaar niet bereikt hebben, hebben slechts recht op de bedragen die gelden voor de
werknemers die jonger zijn dan 50 jaar. De werknemers hebben dan vanaf de maand waarin zij 51 jaar
worden, recht op de verhoogde bedragen. De RVA zal dan automatisch de verhoogde uitkering toekennen
(de werknemer moet hier dus geen bijkomende actie voor ondernemen). Bron

Koninklijk besluit van 21 februari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot
uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van
werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering
en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 maart 2010.

Beste klant,

Op vrijdag 2 april 2010 en maandag 5 april 2010 zullen de banken gesloten zijn. Op deze data zullen
bijgevolg geen elektronische betalingen mogelijk zijn. Gelieve hiermee rekening te houden bij het
doorsturen van de prestatiestaten van maart 2010.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Lahousse,

Directeur.

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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