
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2010

NIEUWE LOONGRENZEN VOOR 2011

De bedragen van de bezoldigingen voorzien door de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978
worden op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

Voor het jaar 2011 betekent dit dat de bedragen van EUR 30.327, EUR 36.355 en EUR 60.654 tot
respectievelijk EUR 30.535, EUR 36.604 en EUR 61.071 opgetrokken worden. 

Deze loongrenzen zijn belangrijk voor het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn voor bedienden,
de duur van de tegenopzegging en het aantal dagen sollicitatieverlof tijdens de opzeggingstermijn.
Daarnaast zijn deze loongrenzen onder meer van belang voor de duur van de proefperiode en de
geldigheid van het concurrentiebeding. 1. Toepassing van de formule Claeys bij een ontslag van
bedienden, concurrentiebeding •eerste grens‚ en scholingsbeding 2010: EUR 30.327 2011: EUR 
30.535 In 2011 zal bij een jaarloon hoger dan EUR 30.535 de opzeggingstermijn van bedienden ingeval
van ontslag bepaald moeten worden in akkoord tussen de werkgever en de werknemer. Deze
overeenkomst kan ten vroegste worden gesloten op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven. Een 
concurrentiebeding •= beding waarbij de werknemer de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de
onderneming geen soortgelijke activiteit uit te oefenen‚ wordt voor de werknemer als niet-bestaande
beschouwd in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon EUR 30.535 niet overschrijdt. Sommige
werkgevers komen met de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een
specifieke vorming volgt op kosten van de werkgever, overeen dat de werknemer een gedeelte van de
vormingskosten terugbetaalt ingeval hij de onderneming verlaat vóór het einde van de door de partijen
overeengekomen periode. Dit zgn. scholingsbeding wordt geacht niet te bestaan en kan niet worden
toegepast indien het jaarloon van de werknemer lager is dan EUR 30.535. 2. Maximumduur van de
proefperiode bij bedienden 

2010: EUR 36.355 2011: EUR 36.604 De arbeidsovereenkomst van een bediende kan een beding van
proeftijd bevatten. Deze proeftijd mag niet minder dan één maand duren. Hij mag niet meer belopen dan
respectievelijk 6 of 12 maanden naargelang het jaarlijks loon in 2011 al dan niet hoger is dan EUR 36.604.
Wanneer omtrent de duur van de proeftijd niets is bepaald noch bij individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst noch in het arbeidsreglement, dan is de proeftijd voor bedienden één maand. 3. 
Opzeggingstermijn bedienden en mogelijkheid om een geldig concurrentiebeding af te sluiten
•tweede grens‚ 2010: EUR 60.654 2011: EUR 61.071 De duur van de opzeggingstermijn die de
werkgever in 2011 moet naleven voor bedienden die jaarlijks meer dan EUR 61.071 verdienen, kan
worden vastgesteld bij de aanwerving van de bediende en uiterlijk op het ogenblik waarop de bediende in
dienst treedt bij de werkgever. Wanneer het jaarloon tussen EUR 30.535 en EUR 61.071 ligt, mag het 
concurrentiebeding enkel worden toegepast op functies die bij een in paritair comité of paritair
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subcomité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald. Wanneer het jaarloon EUR 61.071
overschrijdt, kan het concurrentiebeding rechtsgeldig in de arbeidsovereenkomsten worden ingeschreven, 
behalve voor de functies die bij een in paritair comité of paritair subcomité gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten. 4. Afwezigheid voor het zoeken naar nieuw werk 2010: EUR
30.327 2011: EUR 30.535 De bediende van wie het brutojaarloon in 2011 EUR 30.535 niet overschrijdt,
heeft het recht om tijdens de opzeggingstermijn 1 of 2 maal per week van het werk afwezig te zijn om een
nieuwe dienstbetrekking te zoeken, op voorwaarde dat de duur van deze afwezigheden in totaal niet meer
dan 1 arbeidsdag per week bedraagt. Wanneer het brutojaarloon van een bediende meer dan EUR 30.535
bedraagt, mag de bediende 1 of 2 maal per week afwezig zijn, met een maximum van 1 volledige dag per
week tijdens de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Tijdens de voorafgaande periode mag hij
slechts een halve dag per week afwezig zijn. 

OPLEIDINGSDAGEN VOOR DE BEDIENDEN VAN HET PC 218

In uitvoering van het sectoraal akkoord van 30 juni 2009 zijn alle werkgevers verplicht om aan hun
bedienden die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, 4
opleidingsdagen toe te kennen in de periode vanaf 1 januari 2010 tem. 31 december 2011.

Wie heeft recht op de opleidingsdagen?

Alle bedienden die ressorteren onder PC 218 en die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur, hebben recht op deze opleidingsdagen. Er is geen verplichting om de
opleidingsdagen toe te kennen aan de bedienden die in opzeg zijn of die zijn aangeworven met een
contract van bepaalde duur van één jaar of minder. De deeltijdse bedienden genieten de opleidingsdagen
pro rata hun tewerkstellingsbreuk

Welke vormingen komen in aanmerking?

De werkgever beslist over de inhoud van de vorming en kan hierbij een keuze maken uit verschillende
opleidingsformules. Zowel opleiding binnen als buiten het bedrijf, al dan niet gegeven door externe
opleidingsinstellingen komen in aanmerking. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op een verhoging
van de beroepsbekwaamheid van alle bedienden.

Het gaat meer bepaald: 

om opleidingen die verstrekt worden of erkend zijn door het Centrum voor de Vorming van
bedienden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden •CEVORA‚; 
of om opleidingen aangeboden door de werkgevers voor de betrokken sectoren of door een andere
vormingsinstelling. 

De opleiding moet verstrekt worden tijdens de arbeidsuren. Indien dit niet mogelijk is, moet de werkgever
aan de bediende een compensatie toekennen die overeenstemt met de arbeidstijd die hij aan de opleiding
besteedt. Bovendien moet de werkgever de verplaatsingskosten, verbonden aan de opleidingsdagen, voor
zijn rekening nemen.
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Procedure

De werkgever moet vóór 31 december 2010 aan zijn bedienden het opleidingsaanbod meedelen. Heeft de
werkgever dit nagelaten, dan moet de bediende zelf zijn recht op opleidingsdagen opeisen en hiervoor een
schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever vóór 31 maart 2011.De werkgever heeft dan tot 30 april
2011 de tijd om aan de bediende schriftelijk mee te delen hoe en wanneer de opleidingsdagen aangeboden
zullen worden.

Wanneer de werkgever niet tijdig is ingegaan op de schriftelijke vraag van de werknemer of tegen 31
december 2011 geen of te weinig opleidingsdagen aan de werknemer heeft aangeboden, worden de niet
toegekende opleidingsdagen naar keuze van de werknemer opgenomen onder de vorm van hetzij betaald
verlof, hetzij opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA. In dit laatste
geval richt de werknemer zijn verzoek om opleidingsdagen aan CEVORA. Hij kan dat doen vanaf 1 mei
2011. Deze dagen worden gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. 

Een opleidingsplan

De werkgever had tot 31 maart 2010 de tijd om een opleidingsplan op te maken of het bestaande
opleidingsplan te verlengen. Indien dat niet gebeurd is, heeft de werkgever nog tot 31 december 2010 de
mogelijkheid om toe te treden tot een suppletief opleidingsplan •opgesteld door Cervora‚ of de toetreding
tot dat plan te verlengen Voor de registratie van het suppletief plan worden dezelfde voordelen toegekend
als voor de registratie van een opleidingsplan. De voordelen van de registratie van een vormingsplan zijn
o.a. de flexibiliteit in uitvoering van het vormingsrecht waardoor het recht op opleiding van de ene
bediende op de andere gedeeltelijk overgedragen kan worden en de toekenning van vormingspremies.

Bijkomende beroepsopleidingsdag

Naast de bovengenoemde 4 opleidingsdagen, heeft elke bediende recht op 1 aanvullende
beroepsopleidingsdag in de periode van 1 januari 2010 tem. 31 december 2011.Deze opleidingsdag moet
's avonds of tijdens het weekend vallen. Hij wordt niet als arbeidstijd beschouwd en wordt niet als
zodanig bezoldigd. Bovendien komt deze opleidingsdag niet in aanmerking voor het betaald educatief
verlof. Om die opleiding te kunnen genieten, moet de bediende zich rechtsreeks tot CEVORA wenden. De
bediende ontvangt vanwege CEVORA een premie van 40 euro als forfaitaire tegemoetkoming in zijn
verplaatsings- en opleidingskosten. 

ALLE VERLOFDAGEN OPNEMEN VOOR 31 DECEMBER 2010

Werknemers zijn verplicht om alle verlofdagen op te nemen vóór het einde van het kalenderjaar waarop ze
betrekking hebben. Het is verboden om verlofdagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar. Dit
gebeurt dikwijls in de praktijk, maar is wettelijk niet toegelaten.

Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat zijn werknemers al hun verlofdagen binnen het
kalenderjaar kunnen opnemen, zoniet riskeert de werkgever strafrechtelijke sancties. Wanneer de
werknemer echter in de onmogelijkheid verkeert om zijn verlof op te nemen omwille van bepaalde
schorsingen •zoals ziekte, arbeidsongeval, zwangerschapsverlof,...‚ dan kan de werkgever geen sanctie
oplopen. In dat geval moet de werkgever het nog op te nemen saldo verlof uitbetalen ten laatste op 31
december 2010 indien het een bediende betreft. Gaat het om een arbeider, dan moet de werkgever niets
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betalen en heeft de werknemer het verschuldigde bedrag reeds ontvangen via zijn vakantiecheque. Noteer
de verlofdagen van uw werknemers op de prestatiestaten van november en december 2010. 

Bron : art. 64 van het KB 30/03/1967 

LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA'S NOVEMBER 2010

documenten/1110voorlopig web.doc

NIEUWE FORFAITAIRE COËFFICIËNTEN C02-UITSTOOT VOOR 2011

De controles op firmawagens door de RSZ en de belastingsinspectie zijn de laatste jaren sterk toegenomen
daarom is het noodzakelijk dat de aangifte correct gebeurt, zowel voor de RSZ als de fiscus. Voor deze
laatste zullen de bedragen voor de berekening van het voordeel in natura veranderen vanaf 1 januari 2011.
Wanneer een firmawagen door een werknemer ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt dient er een
belastbaar voordeel hierop berekend te worden. Tot 31 december 2009 werd dit gedaan op de fiscale PK
van de wagen, sinds dit jaar gebeurt dit op de CO2-uitstoot om zo de vervuilende wagens zwaarder te
belasten. Deze forfaitaire coëfficienten, waarop het belastbaar voordeel wordt berekend, bedragen vanaf 1
januari volgend jaar voor een benzinemotor EUR 0,00216 per gram CO2 en EUR 0,00237 per gram CO2
voor een dieselmotor. Om het exacte voordeel te berekenen dient men ook te weten of de afstand tussen
de woonst en het werk groter of kleiner is dan 25 kilometer. Bij een afstand kleiner of gelijk dan 25
kilometer wordt de forfaitaire coëfficiënt vermenigvuldigd met 5000 en het aantal gram CO2. Wanneer de
afstand groter is dan 25 kilometer gebeurt de vermenigvuldiging van de coëfficiënt en het aantal gram
CO2 met 7500. De correcte CO2-uitstoot vindt u terug op het gelijkvormigheidsattest of kan u opzoeken
op de website www.health.fgov.be 

DECEMBER : GESCHENKENMAAND ?

Veel werkgevers geven hun medewerkers bij het jaareinde een extra geschenkje. Onder bepaalde
voorwaarden is dit geschenk vrij van belastingen en betaalt de werkgever en ook de werknemer daarop
geen RSZ bijdragen.

1. Sociale zekerheid 
Geschenken in natura, in geld of onder de vorm van een geschenkencheque zijn vrijgesteld van RSZ
bijdragen indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden : 
- de geschenken worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar; 
- ze mogen maximaal 35 euro per jaar en per werknemer bedragen; 
- dit bedrag mag vermeerderd worden met 35 euro per jaar per kind ten laste van de werknemer 
U kan het geschenk ook aanbieden in de vorm van een geschenkcheque van 35 euro. Deze
geschenkencheques kunt u bestellen bij ondermeer Sodexo en bij Edenred. Dit zijn dezelfde bedrijven
waar u ook maaltijdcheques kan bekomen. 

2. Fiscaal
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Voor de werknemer is het geschenk vrij van belastingen indien de waarde ervan niet hoger is dan 50 euro. 
Voor de werkgever zijn de geschenken en geschenkencheques fiscaal aftrekbaar als : 
- ieder personeelslid hetzelfde voordeel krijgt; 
- de toekenning gebeurt ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar; 
- het bedrag niet hoger is dan 35 euro per werknemer vermeerderd met 35 euro per kind ten laste; 
- de geschenkencheques enkel mogen ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben
gesloten met de uitgevers van de cheques. 
Uw sociaal secretariaat kan u helpen bij de bestelling van geschenkencheques !

WIJZIGING ANCIËNNITEITSVERLOF IN HET PC 110 TEXTIELVERZORGING

Een CAO verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23/6/2010 wijzigde een en ander aan het
anciënniteitsverlof in de textielverzorging.

Vanaf 1/1/2010 worden extra dagen verlof toegekend afhankelijk van de anciënniteit in de sector of het
bedrijf : 
- 1 dag extra verlof : bij 15 jaar anciënniteit in het bedrijf en/of 25 jaar anciënniteit in de sector; 
- 2 dagen extra verlof : bij 30 jaar anciënniteit in de sector; 
- 3 dagen extra verlof : bij 35 jaar anciënniteit in de sector. 
Voor deeltijdse werknemers worden de dagen bijkomende vakantie toegekend in verhouding tot hun
deeltijdse tewerkstellingsbreuk. 
Voor de toekenning van de anciënniteitsdagen, houdt u bovendien rekening met de volgende principes : 
- De anciënniteit wordt behaald in de loop van het kalenderjaar. Dit betekent dat de extra dagen verlof
kunnen worden opgenomen in het betrokken kalenderjaar van het behalen van de anciënniteit. 
- De verandering van werknemerstatuut bv. van bediende naar arbeider onderbreekt de anciënniteit niet. 
- Schorsingen van de arbeidsovereenkomst bv. door ziekte onderbreken de anciënniteit niet. 

VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE - WIJZIGINGEN

De Vlaamse regering heeft onlangs beslist om enkele wijzigingen aan te brengen aan de Vlaamse
Ondersteuningspremie •VOP‚ voor personen met een arbeidshandicap. De VOP is een loonkostensubsidie
die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap stimuleert. Welke wijzigingen zijn sedert 1
oktober ll. van kracht? 
1 Het bedrag van de premie neemt sneller af 
Tot en met 30 september ll. bedroeg de premie het eerste jaar 40% van het referteloon •= brutoloon +
werkgeversbijdrage RSZ‚, daarna 30% gedurende 3 jaar en na deze 3 jaar 20% tot het einde van de
tewerkstelling. Nieuw is dat vanaf het derde jaar de premie beperkt wordt tot 20%. 
De mogelijkheid om, met een gemotiveerde aanvraag een hogere premie •tot max. 60% van het
referteloon‚ aan te vragen, voor werkgevers die vinden dat de premie te laag wordt voor de verdere
integratie van de werknemer, blijft bestaan. 
2 De premie is in alle omstandigheden onderhevig aan een maximumbedrag 
Het referteloon waarop de VOP-premie wordt berekend, is beperkt tot twee keer het gemiddeld
gewaarborgd minimum maandinkomen •GGMMI‚. Dit bedraagt sedert 1 september ll. EUR 1.415,24,
m.a.w. het referteloon waarop de premie wordt berekend is dus beperkt tot EUR 2.830,48. Vanaf 1
oktober 2010 geldt deze beperking voor alle VOP-premies dus ook de verhoogde. 
3 De toekenning van de premie wordt beperkt in de tijd 
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In de nieuwe regeling wordt de premie slechts gedurende 5 jaar toegekend •voorheen tot het einde van de
tewerkstelling‚. De werkgever kan wel een gemotiveerde aanvraag indienen bij de VDAB om de premie te
behouden. De werkgever wordt in het laatste kwartaal van het vijfde jaar op de hoogte gebracht door de
VDAB van het wegvallen van de premie.

OPRICHTING DATABANK AANVULLENDE PENSIOENEN OP 1 JANUARI 2011

De vzw SIGeDIS werd opgericht in het kader van het Generatiepact en de tweede pensioenpijler. 

Op 1 januari 2011 gaat SIGeDIS van start met de Databank Aanvullende Pensioenen •DB2P - Databank
2e Pijler‚. 

Het doel van het project? Het verzamelen van de gegevens van de werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren met betrekking tot alle voordelen die zij in België en in het buitenland hebben opgebouwd in
het kader van het aanvullend pensioen. Deze databank is bedoeld voor het verbeteren van de controle op
de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving inzake aanvullende pensioenen. Op basis van de
DB2P-databank zal SIGeDIS o.m. controleren of het bedrag dat onderworpen is aan de
8,86%-bijdrage voor de aanvullende pensioenen, correct werd aangegeven. 

Op de premie die de werkgever stort voor aanvullende pensioenen dient immers een inhouding te
gebeuren van 8,86% door de RSZ. De werkgever die een aanvullend pensioen voorziet voor zijn
werknemers is daarom verplicht om in zijn trimesteriële RSZ-aangifte •DMFA‚ aan te geven hoeveel
inhouding hij verschuldigd is. Echter, wanneer de werkgever dit niet aangeeft terwijl hij wel een
aanvullend pensioen voorziet voor zijn werknemers, kan dit momenteel - behoudens bij inspectie ter
plaatse - niet automatisch worden gedetecteerd door de RSZ. Evenmin kan worden nagegaan of de
aangegeven inhouding correct is berekend vermits er geen informatie is over de bijdragebasis. De controle
op de inhouding kan dus tot nog toe niet •geautomatiseerd‚ gebeuren. De nieuwe databank maakt
dergelijke geautomatiseerde controle voortaan mogelijk. Met de DB2P-databank kunnen er immers
kruiscontroles worden uitgevoerd. Zo kunnen er eventuele afwijkingen worden opgespoord tussen de
bedragen die werden aangegeven aan de verzekeringsmaatschappijen enerzijds en aan de RSZ anderzijds.
Indien u een groepsverzekering heeft afgesloten voor uw werknemers heeft u er dan ook alle belang bij
de exacte premiebedragen •en latere wijzigingen‚ tijdig mee te delen aan uw sociaal secretariaat zodat
de bijdrage van 8,86% correct kan berekend en aangegeven worden.

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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