
NIEUWSBRIEF JUNI 2010

STIJGING VAN HET AANTAL BIJKOMENDE UREN KB 213 IN DE BOUW

Vanaf 20 mei 2010 is het aantal bijkomende uren in het stelsel van KB 213 opgetrokken tot 180 uren. Om
aanspraak te maken op deze 50 extra uren dient er wel hetzelfde protocol gevolgd te worden als voor de
uren KB 213 die op zaterdag worden gepresteerd. Dit protocol verschilt naargelang er een
vakbondsafvaardiging is of niet. De vakbondsafvaardiging binnen de onderneming dient echter hierover
een akkoord te geven. Bij het ontbreken van een vakbondsafvaardiging zal de werkgever een protocol,
ondertekend door minstens één arbeider van de onderneming, naar de gewestelijke vakbondssecretarissen
sturen. Deze dienen het te ondertekenen binnen de veertien dagen. Het protocol is geldig voor één jaar en
wordt stilzwijgend verlengd. De procedure voor het opnemen van de eerste 130 uren blijft wel hetzelfde.
De voorwaarden voor het toepassen van KB 213 zijn ondertussen genoegzaam bekend, het negende uur
per dag mag gepresteerd worden tijdens periodes van intense activiteit of tijdens de zomerperiode. De
teller van 180 uren kan niet verlaagd worden via recuperatie, éénmaal het maximum bereikt sluit het
presteren van deze vorm van bijkomende uren voor dat jaar voor die werknemer af. Wanneer er echter
toch wordt voor gekozen om te recupereren dan dient dit wel te gebeuren telkens binnen de zes maanden
na het presteren van het achtste bijkomende uur. Nog steeds geldt ook de regel dat er maximum 64 uren
op een zaterdag mogen worden gepresteerd en dit enkel wanneer de werken op geen ander ogenblik
kunnen worden uitgevoerd. Ook werken die niet gelijktijdig met andere activiteiten mogen voorvallen
wegens technische of veiligheidsredenen kunnen op zaterdag plaatsvinden. Let wel het arbeidsreglement
dient eveneens de uurroosters van de bijkomende uren van KB 213 te vermelden.

PC 124: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID. VOLLEDIGE SCHORSING VANAF 03/09/2010
TERUG VOOR MAXIMUM 4 WEKEN

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

In uitvoering hiervan werd 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 werd 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. 

Het verzoek van werkgeverszijde om deze regeling van 8 weken met een bijkomend jaar te verlengen,
werd niet aanvaard door de vakbonden in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf. Als gevolg hiervan
zal de maximumduur van een periode van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om
economische redenen met volledige schorsing van de uitvoering van de arbeid vanaf 3 september 2010 
worden teruggebracht op 4 weken. 
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De verkorte termijn van kennisgeving (zijnde 4 werkdagen op voorhand) blijft wel behouden. 

In geval van volledige schorsing dient de kennisgeving dus ten laatste 4 werkdagen op voorhand te
gebeuren (de zondag wordt niet beschouwd als een werkdag, de zaterdag wel, de dag van de kennisgeving
is in de termijn begrepen). 

Bv. bij kennisgeving op de woensdag kan de schorsing ingaan vanaf de volgende maandag. 

TERUGBETALINGSAANVRAAG EDUCATIEF VERLOF INDIENEN VOOR 30 JUNI.

De einddatum voor indiening van de terugbetalingsaanvraag educatief verlof nadert.

De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2008-2009 moeten voor 30 juni 2010 ingediend zijn bij de
FOD WASO. Bij laattijdige indiening van een dossier verliest men het recht op terugbetaling. Immers
wanneer een werknemer educatief verlof opneemt dan betaalt de werkgever zijn loon gewoon door,
weliswaar beperkt tot EUR 2.601 per maand. De werkgevers kunnen voor de opgenomen verlofuren in het
kader van educatief verlof de terugbetaling bekomen van het loon alsook van de sociale bijdragen. De
terugbetaling door de FOD WASO gebeurt in functie van de beschikbare middelen. De forfaitaire
terugbetaling voor de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 wordt beperkt tot EUR 20,81per uur betaald
educatief verlof. De aanvraag tot terugbetaling moet ingediend worden op basis van de volgende
documenten: 

een gezamenlijke aangifte van schuldvordering voor alle werknemers 
een individuele steekkaart per werknemer 
de originele getuigschriften van inschrijving en van nauwgezetheid per trimester dienen bijgevoegd
te worden

Deze documenten zijn terug te vinden op www.werk.belgie.be. De terugbetalingsaanvraag moet
overgemaakt worden aan FOD WASO, Dienst Betaald Educatief Verlof te 1070 Brussel, Ernest
Blerotstraat 1. 

CRISISMAATREGELEN OFFICIEEL VERLENGD TOT 30 SEPTEMBER 2010

Op 28 mei 2010 verscheen de wet tot verlenging van de drie federale crisismaatregelen én van de
crisispremie voor ontslagen arbeiders in het Staatsblad.

Hierdoor wordt de uitoefenperiode van de crisismaatregelen tot 30 september 2010 verlengd. Welke
maatregelen worden verlengd? 1. De crisisarbeidsduurvermindering die openstaat voor alle bedrijven 2.
Het crisistijdskrediet en de crisiswerkloosheid voor bedienden die enkel gebruikt kunnen worden door
ondernemingen in moeilijkheden 
3. De crisispremie voor ontslagen arbeiders Arbeiders die ontslagen worden hebben in veel gevallen recht
op een bijkomende crisispremie van EUR 1666 netto (pro rata voor deeltijdse werknemers). Door de
verlenging kan het ontslag van een arbeider tussen 1 januari 2010 en 30 september 2010 aanleiding geven
tot betaling van een crisispremie. In een aantal gevallen dient de werkgever 1/3de van de crisispremie (=
555,-EUR) te betalen. 4. De vermindering van de werkgevers- en werknemersbijdragen via een
herstructureringskaart voor werknemers die als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van
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de onderneming worden ontslagen en binnen een bepaalde periode na het ontslag ander werk vinden bij
een nieuwe werkgever. 5. De crisisuitkering voor zelfstandigen. De faillissementsverzekering werd
tijdelijk opengesteld voor zelfstandigen in moeilijkheden. Hierdoor kunnen zelfstandigen vóór een
faillissement gedurende maximum 6 maanden een uitkering aanvragen. De maximale schorsingsperiodes
werden echter niet opgetrokken. Voor het systeem van de crisiswerkloosheid betekent dit concreet dat de
arbeidsovereenkomst per kalenderjaar maximaal geschorst kan worden: - gedurende 16 weken per
kalenderjaar voor periodes van volledige schorsing; - of gedurende 26 weken per kalenderjaar voor
periodes van gedeeltelijke schorsing. De verlenging van de crisismaatregelen heeft dus enkel nut voor
werkgevers die de maximale duurtijd van de schorsingsperiodes nog niet opgebruikt hebben. Indien u
gebruik maakt van het systeem van de crisiswerkloosheid voor bedienden doet u er dus goed aan om
spaarzaam en selectief om te springen met de beschikbare weken van schorsing van de
arbeidsovereenkomst. Of de crisismaatregelen ook na 30 september 2010 daadwerkelijk verlengd zullen
worden tot bijvoorbeeld 31 december 2010, moeten we nog even afwachten. Bron: Wet van 19 mei 2010
houdende fiscale en diverse bepalingen, B.S. 28 mei 2010.

VASTSTELLING EN PLANNING JAARLIJKSE VAKANTIE

Behoudens indien een uitzondering voorzien is in de sector, heeft de werkgever de keuze om een jaarlijkse
sluiting in zijn onderneming te voorzien of om het verlof op individuele basis aan zijn werknemers toe te 
kennen.

Collectieve sluiting

Wanneer de werkgever een collectieve sluiting in zijn onderneming wil voorzien, dient hij vooraf zijn
werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers te raadplegen teneinde in onderling akkoord de
periode van collectieve sluiting te kunnen vastleggen. De werkgever moet het akkoord krijgen van de
ondernemingsraad of, bij gebreke aan een ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging. In het geval
er ook geen vakbondsafvaardiging bestaat, kan het jaarlijks collectief verlof enkel vastgelegd worden op
grond van een overeenkomst tussen de werkgever en alle werknemers. 

Eénmaal de collectieve vakantieregeling unaniem is goedgekeurd, kan de werknemer geen andere periode
meer kiezen. 

De data van de jaarlijkse sluiting moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden. Wordt binnen de
onderneming voor het eerst een collectieve sluiting of een periode waarin de jaarlijkse vakantie verplicht
opgenomen moet worden, ingevoerd, dan houdt dit een wijziging van het arbeidsreglement in en dient de
daartoe voorziene procedure nageleefd te worden. Nadien moeten de data van de collectieve sluiting
jaarlijks aangeplakt worden en moeten zowel de werknemers als het Toezicht op de Sociale Wetten een
kopie van dit bericht ontvangen.

Wanneer een werknemer geen recht heeft op het volledig of gedeeltelijk jaarlijks verlof, kan hij, op
voorwaarde dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de werkloosheid, gedurende de periode van
collectieve sluiting werkloosheidsuitkeringen genieten voor de dagen van de collectieve sluiting waarvoor
geen vakantiegeld wordt uitbetaald. De werkgever bezorgt in dat geval de nodige sociale documenten aan
de werknemer.
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Individuele vakantie

De vakantiewetgeving bepaalt dat de werkgever en de werknemer een gemeenschappelijk akkoord moeten
sluiten over de data van het individuele verlof.

De volgende regels dienen hierbij gerespecteerd te worden: 

1) De werknemer moet steeds de kans krijgen om minstens 2 weken ononderbroken vakantie te nemen in
de periode van 1 mei tot 31 oktober. Op verzoek van de werknemer kan er van de minimumduur van 2
weken afgeweken worden, maar een periode van minimum 1 week dient steeds gegarandeerd te worden.
Voor werknemers jonger dan 18 jaar dienen steeds 3 aaneengesloten weken verlof voorzien te worden;

2) De vakantie moet worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Dit
betekent dat het verboden is om vakantie over te dragen naar het volgend jaar. De werknemer zelf mag
ook niet afzien van de vakantie waarop hij recht heeft;

3) Voor werknemers met schoolplichtige kinderen zullen de verlofdagen bij voorkeur worden toegekend
gedurende de schoolvakantie;

4) Het saldo van de verlofdagen moet zoveel mogelijk opgenomen worden tijdens periodes van geringe
activiteit of om een ’brug’ te maken en dit om de productietijd zo min mogelijk in de weg te staan;

5) Het nemen van halve verlofdagen is niet toegestaan, behalve indien de halve verlofdagen worden
aangevuld met een halve dag gewone inactiviteit of, indien de werknemer er zelf om vraagt om de drie
dagen van de 4de vakantieweek te verdelen in halve dagen.

Een werknemer kan dus niet éénzijdig de data van zijn vakantie vastleggen. Het akkoord van zijn
werkgever is steeds noodzakelijk. Het is echter wel mogelijk dat het akkoord van de werkgever
stilzwijgend is. 

In geval er geen akkoord tussen werkgever en werknemer bereikt kan worden, zal de zaak bij de
arbeidsrechtbank (meestal in kort geding) ingeleid moeten worden. 

Om alle discussies te vermijden, werkt de werkgever best een procedure voor de aanvraag en goedkeuring
van verlofdagen uit in het arbeidsreglement. Hierin kan bijvoorbeeld vermeld worden hoeveel dagen op
voorhand het verlof moet worden aangevraagd. In het arbeidsreglement kan ook voorzien worden dat de
werkgever het recht heeft om het verlof te weigeren wanneer teveel werknemers in dezelfde periode verlof
wensen te nemen. Dit kan bovendien nog aangevuld worden met een voorrangsregeling bij gelijktijdige 
aanvragen.

Indien een werknemer geen rekening houdt met de duidelijke weigering van zijn werkgever om verlof toe
te kennen, wordt dit in de rechtspraak als een daad van weerspannigheid beschouwd, die desgevallend een
grond kan vormen tot onmiddellijk ontslag wegens dringende reden. 

Duidelijke afspraken en een goed overleg tussen werkgever en werknemer zijn bij het plannen van de
vakantie nooit overbodig.
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ADMINISTRATIEVE BOETE VOOR WIE DE BEDRIJFSVOORHEFFING TE LAAT 
BETAALT.

Werkgevers en andere schuldenaars die hun bedrijfsvoorheffing te laat betalen, riskeren voortaan een
boete van 10% van de niet-betaalde bedrijfsvoorheffing. De boete zal minimum 50 EUR en maximum
1.250 EUR bedragen, per periode van bedrijfsvoorheffing, behalve voor de eerste overtreding.

Betalingstermijn.

Volgens artikel 412 WIB 1992 moet de bedrijfsvoorheffing betaald worden binnen de 15 dagen na het
verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. De belastingadministratie
stelde echter vast dat sommigen de wettelijke betalingstermijn niet respecteren en de inkohiering van deze
bedrijfsvoorheffing afwachten vooraleer ze de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betalen. Daarom heeft ze
beslist om de overtredingen te beboeten overeenkomstig artikel 445 WIB 1992.

Nalatigheidsinteresten blijven bestaan.

Werkgevers en andere schuldenaars die hun bedrijfsvoorheffing niet binnen de wettelijke termijn betalen,
zijn voor de duur van de laattijdigheid nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig artikel 414 van
het WIB 1992. Dit onafhankelijk van de toepassing van de administratieve boete.

In werking.

De belastingadministratie zal de eerste overtreding vaststellen vanaf de periode waarin de inkomsten van
februari 2010 toegekend worden. De eerste inkohieringen van de bedrijfsvoorheffing met een
administratieve boete zullen voorzien zijn voor juli 2010. Overtredingen in verband met vorige periodes
worden niet meegerekend.

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JUNI 2010

Voor de indexaties en CAO-verhogingen van de maand juni klik hier.

MIGRATIE NAAR DIMONA V2

Op donderdag 24 juni 2010 migreren wij naar Dimona v2.

Hierdoor zullen er geen dimona’s kunnen gebeuren via Prisma of via onze website vanaf woensdag 23
juni om 17u tot donderdagavond 24 juni om 17u. Dimona’s kunnen altijd ingevoerd worden via de
portaalsite van de RSZ zelf (http://www.socialsecurity.be) of kunnen voorafgaandelijk doorgegeven
worden aan uw dossierbeheerder.

Onze excuses voor deze ongemakken. 
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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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