
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2010

HET AANVRAGEN VAN KRAAMGELD

Het kraamgeld is een eenmalige geboortepremie dat per kind wordt toegekend. Elk kind dat recht heeft op
kinderbijslag, opent ook het recht op een geboortepremie.

De geboortepremie wordt bij de volgende instanties aangevraagd:

Werknemers vragen de geboortepremie aan bij het kinderbijslagfonds van de werkgever. 
Ouders die werkloos, gepensioneerd of langdurig ziek zijn, vragen de premie aan bij het
kinderbijslagfonds van de laatste werkgever. 
Zelfstandigen dienen zich te richten tot hun sociaal verzekeringsfonds. 
Ouders die nog nooit gewerkt hebben, ouders die in het onderwijs staan en grensarbeiders vragen de
premie aan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag •R.K.W.‚.

Het is meestal de vader die de geboortepremie aanvraagt. Als de vader niet het statuut van werknemer
heeft, vraagt de moeder de geboortepremie aan. Ook in het geval het kind nog niet erkend werd door de
partner, kan de moeder het kraamgeld aanvragen via het kinderbijslagfonds van haar eigen werkgever. 

Het kraamgeld kan aangevraagd worden vanaf de eerste dag van de zesde maand van de 
zwangerschap. 

Als de aanvraag voor kraamgeld ingediend wordt vóór de geboorte, dient er een medisch attest met
vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum meegestuurd te worden.

Wordt de aanvraag ingediend na de geboorte van het kind, dan wordt het "geboortebewijs om het
kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake kinderbijslag" meegestuurd. Dat attest wordt bij
de aangifte van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijks stand afgeleverd.

Enkel aan de werknemers die voor het eerst én rechtstreeks aan het kinderbijslagfonds het kraamgeld
aanvragen, wordt aangeraden om een formulier E "Aanvraag om kraamgeld" mee te sturen met het
medisch attest of het geboortebewijs.

Ook voor een doodgeboren kind of voor een kind verloren bij een miskraam na minstens 180 dagen
zwangerschap, is er recht op kraamgeld. In het geval van een miskraam, dient bij de aanvraag een attest
van de dokter gevoegd te worden. Wanneer het kind doodgeboren wordt, stelt de gemeente een attest op
van aangifte van een levenloos kind. Dit attest wordt meegestuurd met de aanvraag om kraamgeld.
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Het kraamgeld kan tot vijf jaar na de geboorte aangevraagd worden.

De volgende bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2010 :

Voor een eerste kind van de vader of van de moeder bedraagt het kraamgeld 1.152,57 EUR. Om als
eerste kind beschouwd te worden, is het voldoende dat het kind voor één van de beide ouders het
eerste kind is. 
Vanaf de geboorte van het tweede kind bedraagt het kraamgeld 867,17 EUR per kind 
Bij de geboorte van een meerling wordt per kind 1.152,57 EUR betaald.

Het kraamgeld wordt ten vroegste in de achtste maand van de zwangerschap betaald aan de moeder
van het kind. Indien de ouders een formulier " Wijze van betalen van uw kinderbijslag •W‚"  indienden
en daarop hun bankrekeningnummer meedeelden, zal de geboortepremie op deze rekening gestort worden.
Anders wordt het kraamgeld betaald per circulaire cheque.

HERINNERING: TERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE BETAALDE CRISISPREMIE
VOOR 30 SEPTEMBER 2010

Wij gaven wij reeds mee dat de regelgeving inzake de crisispremie bij ontslag van arbeiders retroactief
werd gewijzigd, waardoor bepaalde werkgevers ten onrechte de crisispremie hebben betaald. 

Bij deze willen wij u er graag aan herinneren dat eventuele terugvorderingen uiterlijk op 30
september 2010 bij de RVA moeten aankomen. Wanneer betaalde men ten onrechte de 
crisispremie? Het gaat hierbij om ontslagen van arbeiders in 2010: 

zonder verzending van een aangetekend schrijven 
met minder dan 6 maanden anciënniteit 
die onderworpen waren aan minstens één van de volgende maatregelen, in de periode vanaf
01/10/2009 tot de dag voor het ontslag:

· crisistijdskrediet 
· collectieve arbeidsduurvermindering in tijden van crisis •Wet 19 juni 2010‚ 
· economische werkloosheid: 
o minstens 4 weken indien de arbeider minder dan 20 jaar anciënniteit heeft op moment van kennisgeving
van het ontslag 
o minstens 8 weken indien de arbeider ten minste 20 jaar anciënniteit heeft op moment van kennisgeving
van het ontslag 
Wat moet men doen om de terugbetaling te bekomen?   Er werd een specifiek formulier ontworpen. U
kan dit downloaden via www.rva.be. Dit formulier dient, volledig ingevuld en met betalingsbewijs van de
crisispremie, teruggestuurd te worden naar de RVA, Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen,
Keizerslaan 7 te 1000 Brussel voor 30 september 2010. 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN SEPTEMBER 2010
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Voor de indexaties en conventionele verhogingen van september 2010: klik op deze link: 
documenten/0910 web.doc

RSZ GEEFT TABEL VAN DE FORFAITAIRE ONKOSTEN DIE ONDER BEPAALDE
VOORWAARDEN AANVAARD WORDEN.

Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de
werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste van de werkgever vallen, die m.a.w.
veroorzaakt worden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst •bv. verplaatsingskosten, telefoon,...‚.
De werkgever moet aan de hand van bewijsstukken de juistheid van de kostenraming kunnen aantonen.
Met ingang van 1 januari 2010 heeft de wetgever het principe ingesteld dat in geval van betwisting, het
aan de werkgever toekomt de juistheid van de kosten aan te tonen. 

Kleine kosten die moeilijk bewijsbaar zijn, mag men forfaitair ramen. In dat geval moet de werkgever
uiteraard het gehanteerde forfait kunnen verantwoorden. De sommen die het bedrag van de werkelijke
kosten overschrijden, zijn loon waarop bijdragen verschuldigd zijn. 
De onderstaande tabel bevat een beschrijving van de verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire
raming aanvaardt, en tevens de bedragen en de voorwaarden waarin zij mogen toegepast worden. Het is
duidelijk dat deze forfaits niet zomaar toegekend mogen worden; het gaat immers om forfaits die geacht
worden werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ zal de werkgever dus zijn systeem
van kostenvergoeding moeten kunnen motiveren door, indien gevraagd, geschreven documenten zoals het
arbeidsreglement, dienstnota's of bijlagen aan de arbeidsovereenkomst voor te leggen en aan te tonen dat
wanneer hij één van de in de tabel opgenomen forfaits toekent, het om een werknemer gaat voor wie de
erdoor beoogde kost plausibel is in het raam van zijn functieomschrijving en werkomstandigheden.

De bedragen in de tabel zijn maximumbedragen. Indien de werkgever van oordeel is dat de kosten die de
werknemers maken groter zijn dan deze forfaitaire bedragen, mag hij uiteraard de werkelijke kosten
bewijzen. In dat geval moet hij de realiteit van de kosten aantonen voor het geheel van de kosten m.b.t.
een post. Voor eenzelfde type kosten mag men immers niet de beide systemen, reële kosten en forfait,
samen gebruiken. 

In geen enkel geval mogen de door de werknemers gemaakte kosten dubbel terugbetaald worden. De RSZ
aanvaardt het gebruik van de onderstaande forfaits dan ook alleen maar op voorwaarde dat dezelfde
kosten niet ook op een andere manier terugbetaald worden.
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Woonwerk verplaatsingen
en beroepsverplaatsingen 

met auto :
0,3178 EUR/km 
met fiets : 0,20
EUR/km 

Deze forfaits zijn all-in •onderhoud, verzekering,
brandstof‚. 

Baankosten voor
niet-sedentaire werknemers 

Afwezigheid
van faciliteiten :
8 EUR/dag 
Maaltijden : 6
EUR/dag 

Niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich
tijdens de werkdag te verplaatsen •minimum 4 uur
opeenvolgend‚ en geen gebruik kan maken van de sanitaire
en andere faciliteiten van de onderneming. 

Verblijfkosten in België 30 EUR/nacht 
Als de werknemer niet naar huis kan komen omdat de
werkplaats te ver verwijderd is. Dit dekt de kosten van
avondmaal, logies en ontbijt. 

Bureaukosten voor
werknemers die een deel
van hun werk thuis doen. 

110,5
EUR/maand 

Dit dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit. Dit
forfait mag enkel toegekend worden aan werknemers die
regelmatig en structureel een deel van hun arbeidstijd thuis
presteren. Voor werknemers die bij de werkgever een
werkplaats hebben moet blijken uit de functieomschrijving
dat zij een deel van hun werk thuis moeten doen. 

Arbeidsgereedschap 1,25 EUR/dag 
De werknemer moet zijn eigen arbeidsgereedschap
gebruiken. 

Werkkledij 

Aankoop : 
1,46 EUR/dag 
Onderhoud en
slijtage : 
1,46 EUR/dag
•onderhoud‚ 
0,73 EUR/dag
•slijtage‚ 

Het gaat alleen om arbeidskledij in de strikte zin van het
woord •overalls, veiligheidsschoenen‚ of door de
werkgever opgelegde kledij die niet als vrijetijdskledij kan
worden gedragen •uniform‚. 
Dit betreft kledij die wegens de vuile werkomstandigheden
veelvuldige gewassen moet worden. 

Kosten verbonden aan de
auto : 

Garage : 50
EUR/maand 
Parking : 15
EUR/maand 
Carwsah : 15
EUR/maand 

Als de werkgever dit vereist voor de veiligheid van het
voertuig of de inhoud ervan Dit forfait wordt alleen
aanvaard voor zover de verplichting het voertuig veilig te
stallen wordt opgelegd aan alle werknemers die zich in
dezelfde situatie bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de
werknemer eigenaar is van het voertuig of niet. 
Als de werknemer regelmatig kleine parkeerkosten moet
betalen. 
Als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke
staat vereist. 

Bron : www.rsz.be - instructies aan werkgevers 3/2010 
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HOSPITALISATIEVERZEKERING OOK MOGELIJK VOOR GEZINSLEDEN VAN 
BOUWARBEIDER

Sinds 2010 beschikken de arbeiders in de bouw over een gratis hospitalisatieverzekering. Vanaf 1 januari
2011 kunnen deze arbeiders ook hun gezinsleden en kinderen tot deze hospitalisatieverzekering laten
toetreden aan dezelfde waarborgen.

Voor zijn of haar partner betaalt de arbeider jaarlijks EUR 135, voor een kind waarvoor hij of zij
kinderbijslag trekt is de bijdrage per jaar EUR 67,78. Het Fonds voor Bestaanszekerheid heeft hierover
een schrijven gericht aan de arbeiders in de bouwsector, het aansluitingsformulier zal via de werkgevers of
de vakbonden aan het Fonds worden overgemaakt. Als de arbeider voor 15 oktober 2010 laat weten dat de
gezinsleden toetreden tot deze hospitalisatieverzekering, en hij of zij betaalt voor 1 januari 2011 de
bijdrage, dan bedraagt de wachttijd maar drie maanden dus tot 31 maart 2011. Tevens zijn er geen
medische formaliteiten voorzien voor de gezinsleden. Sluit de arbeider echter aan tussen 15 oktober en 31
december 2010 dan vervallen ook de medische formaliteiten maar wordt de wachttijd verlengd tot 6
maanden. Bij aansluitingen na 31 december 2010 wordt uw bijdrage met 10 procent verhoogd en dient er
voor elk gezinslid dat wordt aangesloten een medische vragenlijst worden ingevuld. De aansluiting gaat in
dat geval ook pas in vanaf het eerste kwartaal volgend op een periode van 10 maanden na de aanvraag.
Wanneer de partner of kinderen reeds een hospitalisatieverzekering heeft, kan men hen ook aansluiten bij
de hospitalisatieverzekering van de bouw. Deze gaat dan in na het vervallen van de bestaande polis en er
is dan ook geen wachttijd voorzien. Wenst u nog meer te weten over de hospitalisatieverzekering in de
bouwsector kijk dan ook op www.hospitalisatiebouw.be 

WAT MOET U WETEN OVER HET SOLLICITATIEVERLOF? 

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een
nieuwe betrekking te zoeken •1‚. Dit noemt men het sollicitatieverlof. Hieronder overlopen wij enkele
belangrijke weetjes over dit verlof.

1. Hoeveel dagen mag de werknemer afwezig zijn? 
In principe mag de werknemer één- of tweemaal per week afwezig tijdens de opzegtermijn. Belangrijk
hierbij is dat de totale afwezigheid zeker niet meer dan één arbeidsdag per week mag bedragen. 
Deeltijdse tewerkgestelde werknemers genieten eveneens van dit voordeel, maar dan wel in verhouding
met de duur van hun arbeidsprestaties. Er zijn nog enkele verschillen qua duur van het sollicitatieverlof
tussen arbeiders en bedienden. Arbeiders Als de opzegtermijn korter is dan 7 dagen, kan een arbeider
slechts recht op een afwezigheid van een halve arbeidsdag per week laten gelden. De sectoren kunnen in
dit geval ook de duur van de afwezigheid bepalen. 
Voorbeeld In het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf •PC 124‚ moet de werkgever bij arbeiders die
minder dan zes maanden in dienst zijn, een opzeggingstermijn van drie werkdagen in acht nemen. De
arbeider zelf moet een opzeggingstermijn van één werkdag respecteren. In dit Paritair Comité is bepaald
dat in het geval van deze korte opzeggingstermijnen, de arbeider gedurende een halve arbeidsdag van het
werk mag wegblijven om ander werk te zoeken. 
Bedienden 
Het loon is bepalend om te weten of de bediende één- dan wel tweemaal per week van het werk afwezig
zal kunnen zijn. 
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Bedienden met een hoger brutojaarloon •= meer dan EUR 30.327,- per jaar •2‚‚ mogen enkel tijdens
de laatse 6 maanden van hun opzegtermijn één- of tweemaal per week sollicitatieverlof nemen. In de
periode voordien wordt het sollicitatieverlof beperkt tot één halve dag per week; 
voor bedienden met een brutojaarloon tot maximum EUR 30.327,- •2‚ geldt de algemene regel
•sollicitatieverlof één- of tweemal per week; in totaal niet meer dan één arbeidsdag‚; 

2. Geldt het sollicitatieverlof ook wanneer de werknemer zelf opzegt?

De reglementering maakt geen onderscheid tussen werknemers die opgezegd werden, dan wel diegenen
die zelf hun opzeg gaven. Daarom kan een werknemer die zelf zijn opzeg gaf, ook aanspraak maken op
sollicitatieverlof. 
3. Mag de werknemer zijn afwezigheidsdagen vrij kiezen? Mag hij zijn recht overdragen naar een
andere week? 
Er moet hierover een akkoord bestaan tussen werkgever en werknemer. Indien een akkoord niet mogelijk
is, bepaalt de werknemer zelf wanneer hij afwezig zal zijn, zonder daar evenwel misbruik van te maken.
Het sollicitatieverlof wordt in principe per week uitgeoefend en mag niet overgedragen worden naar een
andere week, tenzij de werkgever daarmee akkoord zou gaan. 
4. Moet de werknemer zijn afwezigheid verantwoorden? 
De werknemer hoeft zijn afwezigheid niet te verantwoorden. Het zoeken naar een nieuwe
dienstbetrekking kan ruim geïnterpreteerd worden: de wetgever beoogt uiteraard het sollicitatiegesprek
met een potentiële werkgever, maar ook de contacten met een uitzendkantoor, het opstellen van een CV of
sollicitatiebrieven, de prospecties per telefoon, het lezen van personeelsadvertenties, ... kunnen onder de
noemer "sollicitatieverlof" vallen. De werkgever die vermoedt dat de werknemer zijn afwezigheidsuren
niet gebruikt om nieuw werk te vinden, moet zelf het bewijs leveren dat deze uren genomen worden om
andere redenen. 
5. Wat als de werknemer al een nieuwe betrekking heeft gevonden? 
De vraag of de werknemer die reeds een andere job gevonden heeft ook recht heeft op afwezigheidsdagen,
staat ter discussie. Volgens de minister van Werk en sommige uitspraken in de rechtspraak blijft de
werkgever ertoe gehouden deze afwezigheid op het werk toe te staan, ook al heeft de werknemer effectief
ander werk gevonden. Deze afwezigheid moet hem de kans geven om een andere betrekking te zoeken die
nog beter voldoet aan zijn verwachtingen. Bepaalde rechtspraak stelt dan weer dat het recht op
afwezigheid vervalt, wanneer de werknemer een andere betrekking gevonden heeft. 

•1‚ Bepaalde werknemers die volgens de wet geacht worden na hun ontslag niet meer beschikbaar te zijn
voor de arbeidsmarkt hebben geen recht op sollicitatieverlof. •2‚ Dit bedrag geldt in 2010 en wordt
jaarlijks geïndexeerd. 

PRIVÉ GEBRUIK VAN DE BEDRIJFS GSM ? STANDPUNT VAN DE RSZ.

Aangezien de regering beslist heeft dat er geen wijziging komt van de RSZ wetgeving betreffende de
forfaitaire raming van het privé GSM gebruik, zal de RSZ, na een beslissing van hun beheerscomité het
privégebruik van een bedrijfs GSM volgens de hieronderstaande richtlijnen beoordelen.

Indien een werkgever een GSM ter beschikking stelt, zijn er drie mogelijke situaties: 1‚ de werkgever
verbiedt privé-gebruik, hij controleert dat en sanctioneert indien nodig. Er is geen voordeel voor de
werknemer. 2‚ privé-gebruik van het toestel is toegestaan en de werkgever heeft een systeem ingesteld
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zoals gesplitste facturatie, of een forfaitair bedrag per maand dat geacht wordt het beroepsgebruik te
dekken, of een procentuele verhouding tussen beroeps- en privé-gebruik. Als duidelijk wordt dat de
werkgever de forfaits of de percentages niet willekeurig heeft bepaald maar kan verantwoorden vanuit de
functie van de werknemers en aantoont dat de bedragen realistisch zijn, hanteert hij een plausibel systeem.
Als het onderzoek daarentegen aantoont dat de bedragen niet realistisch zijn, regulariseert de RSZ
ambtshalve voor een bedrag van 12,5 EUR per maand •een administratief forfait‚ per werknemer voor de
niet verjaarde periode. 3‚ de werkgever laat privé-gebruik toe maar heeft geen systeem. Bij de
dossierbehandeling wordt uitgegaan van het administratief forfait van 12,5 EUR per maand. De RSZ
regulariseert ambtshalve voor een bedrag van 12,5 EUR per maand voor de niet verjaarde periode.

Bron : e-mail RSZ directie reglementering dd. 5/8/2010

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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