
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2011

BRUGPENSIOEN BOUWSECTOR - OVERGANGSMAATREGELEN

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf •PC 124‚ heeft de toepassing van de regeling brugpensioen 
voor arbeiders uit de sector die minstens 58 jaar zijn, verlengd tot 31 maart 2011.

Deze tijdelijke verlenging van de regeling die op 31 december 2010 afliep, is een overgangsmaatregel die
werd genomen in afwachting van het sluiten van een nieuw sectoraal sociaal akkoord voor de jaren 2011
en 2012. Opgelet! De verlenging geldt echter niet voor de brugpensioenregelingen vanaf 56 jaar, zijnde: 

het brugpensioen van de arbeidsongeschikte arbeider op 56 jaar; 
het brugpensioen vanaf 56 jaar na een lange loopbaan •40 effectief gewerkte jaren‚.

Deze regelingen namen ook op 31 december 2010 een einde en werden dus niet verlengd. Wij merken op
dat de regeling brugpensioen voor de bedienden van de bouwbedrijven •PC 218‚ vanaf 58 jaar na een
lange loopbaan nog tot 30 juni 2011 van toepassing is. De brugpensioenregelingen vanaf 56 jaar voor
bedienden liepen daarentegen ook af op 31 december 2010. Bron: CAO 25 juni 2009 •nr. 95.399‚ geldig
van 1 januari 2009 tot 31 december 2010 •KB 13 juni 2010, B.S. 10 augustus 2010‚ - verlengd tot 31
maart 2011 met CAO 13 januari 2011. 

EERSTE HULP AAN WERKNEMERS

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 28 december 2010 een aanpassing betreffende de reglementering
op het gebied van eerste hulp aan werknemers. Enkele nieuwe verplichtingen zijn voor de werkgevers
uitgewerkt en deze zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011. Wat wordt er nu eigenlijk met eerste hulp
bedoeld? Volgens het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 is dit het geheel van noodzakelijke
handelingen die er op gericht zijn de gevolgen van een ongeval te beperken. Deze dienen er voor te zorgen
dat de letsels niet erger worden, in afwachting van mogelijk gespecialiseerde hulp. Om als werkgever een
spoedige eerste hulp aan de werknemer te garanderen hoort deze de nodige maatregelen te nemen. Deze
maatregelen, die toepasbaar zijn voor iedereen op de werkvloer, neemt hij op basis van een risicoanalyse
en hebben uiteindelijk het volgende doel: -De werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval, of die
onwel zijn geworden, zo spoedig mogelijk de eerste hulp toedienen. Wanneer dit nodig is, dienen de
gespecialiseerde medische diensten gecontacteerd te worden -Het vervoer organiseren naar hun thuis, het
verzorgingslokaal of een verzorgingsinstelling. -De nodige contacten leggen met de gespecialiseerde
diensten in medische noodhulp en reddingswerken. Daarnaast dient er ook contact gemaakt te worden met
de verzorgingsinstellingen zodat een spoedige interventie mogelijk is. 
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In samenspraak met de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en na advies
van het comité voor preventie en bescherming op het werk, worden ook de volgende maatregelen
vastgesteld: -De procedures voor eerste hulp volgens de voorschriften van het intern noodplan worden
uitgewerkt. -Het bepalen van de noodzakelijke middelen voor de organisatie van eerste hulp. -De bepaling
wie van de werknemers zullen worden ingezet voor de organisatie van eerste hulp. -Het vastleggen van de
risico's die aan een activiteit gekoppeld zijn waarvoor de hulpverleners de basiskennis en -vaardigheden
onder de knie van hebben. Indien dit nog niet het geval is moet dit worden aangeleerd via vorming en
bijscholing. Dit gebeurt op jaarlijkse basis. Er kan ook een afwijking worden voorzien na een
risicoanalyse en advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité voor preventie en
bescherming op het werk. 

Bron: Koninklijk Besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan
werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. 

ENKELE ANTI-CRISISMAATREGELEN OPNIEUW VERLENGD!

De anti-crisismaatregelen zouden normaal op 31 januari 2011 een einde nemen.

Enkele van de anti-crisismaatregelen werden echter, op vraag van de sociale partners, 
verlengd tot en met 31 maart 2011: 

crisispremie voor ontslagen arbeiders •datum aangetekend schrijven geldt‚ 
crisiswerkloosheid voor bedienden

Volgende crisismaatregelen werden niet verlengd: 

crisisarbeidsduurvermindering 
crisistijdskrediet 
de herstructureringskaart voor werknemers van failliete ondernemingen

Bron: Wet 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen, B.S. 7 februari 2011

VERVOERSKOSTEN WOON-WERKVERKEER OP 1 FEBRUARI 2011

Sinds 1 februari 2009 bedraagt de verplichte werkgeverstegemoetkoming gemiddeld 75% • bedragen
schommelen tussen 71,80% en 78,50%‚ van de kostprijs van de treinkaart naargelang het aantal
kilometers dat wordt afgelegd en dat op de treinkaart wordt vermeld.

De NMBS verhoogt de tarieven van de treinabonnementen elk jaar op 1 februari. 

De Raad van Bestuur van de NMBS besliste op 8 oktober 2010 om de tarieven van de trajecttreinkaarten
vanaf 1 februari 2011 te verhogen met 1,03%.

Terwijl deze tariefaanpassing vroeger een wijziging van de werkgeverstussenkomst in de
woon-werkverplaatsing tot gevolg had, is dit sinds 2009 niet meer het geval. 
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In het Interprofessioneel Akkoord voor 2009-2010 werd immers afgesproken dat de bedragen van de
werkgeverstussenkomst tweejaarlijks aangepast zouden worden, en dit voor de eerste keer in 2011.

In principe zouden deze bedragen dit jaar dus moeten wijzigen, maar er werd door de sociale partners
overeengekomen om, gezien de huidige economische context, de komende twee jaar de oude bedragen
verder te blijven gebruiken.

In de sectoren waar de bedragen van de werkgeverstussenkomst zijn vastgelegd op basis van het rooster
met forfaitaire bedragen, blijft de tussenkomst dus ongewijzigd op 1 februari 2011.

Concreet betekent dit: 

1.  In de sectoren waar wordt gewerkt met forfaitaire tussenkomsten en de
werkgeverstegemoetkoming berekend wordt op basis van het barema van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 19octies, verandert er dus niks. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst
voor de treinkaart blijft ongewijzigd. 

2.  In de sectoren waar de tussenkomst van de werkgever wordt berekend op basis van een percentage
op de treintarieven, stijgt de werkgeverstussenkomst wel op 1 februari 2011. 

3.  De werkgeverstussenkomst stijgt ook in het geval van de derdebetalingsregeling. De
derdebetalersregeling houdt in dat de werkgever minstens 80% van de kostprijs van het
treinabonnement rechtstreeks aan de NMBS betaalt. De werknemer hoeft zelf niets te betalen, want
de overige hoogstens 20% wordt door de overheid gefinancierd. 

4.  De werkgeverstussenkomst kan tenslotte ook verhogen volgens het indexmechanisme dat 
sectoraal is afgesproken. 

WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE? DE COMMISSIE TER REGELING VAN DE
ARBEIDSRELATIE IS STARTKLAAR

Een werknemer verricht arbeid bij zijn werkgever tegen een loon en in ondergeschikt verband. Een
zelfstandige daarentegen voert opdrachten uit voor zijn opdrachtgever zonder dat er sprake is van enig 
gezag.

In de praktijk is het onderscheid vaak moeilijk te maken en wordt het statuut van zelfstandige
aangenomen, bv. om minder sociale bijdragen te moeten betalen, terwijl de betrokkene feitelijk onder het
gezag van de medecontractant werkt. Men noemt dit de 'schijnzelfstandigen'. De RSZ of arbeidsgerechten
kunnen de relatie dan herkwalificeren van een aannemings- naar een arbeidsovereenkomst. Dit kan
aanzienlijke financiële gevolgen hebben: de RSZ kan achterstallige patronale bijdragen als werknemer
vorderen van de 'werkgever' en de schijnzelfstandige kan de toepassing van de loon- en
arbeidsvoorwaarden van werknemers vragen •eindejaarspremie, vakantiegeld, opzeggingsvergoeding,
enz.‚. Wettelijk gezien was er evenwel weinig of niks geregeld omtrent het onderscheid tussen
werknemers en zelfstandigen. Daarom werd in 2006 de Arbeidsrelatiewet gepubliceerd. In de eerste plaats
wordt er gekeken naar de wil van de partijen, de vrijheid om het werk en de werktijd al dan niet zelf te
organiseren en de al dan niet onderwerping aan een hiërarchische controle. Naast deze algemene criteria
kunnen er ook specifieke criteria voorzien worden voor bepaalde sectoren of beroepen. Indien deze
algemene en specifieke criteria nog geen uitsluitsel geven over de aard van de arbeidsrelatie, kan er een
sociale ruling worden aangevraagd. Hiertoe voorziet de wet de oprichting van een Commissie ter regeling
van de arbeidsrelatie. Deze Commissie bestaat uit twee afdelingen: een normatieve en een administratieve
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afdeling. 1. De normatieve afdeling De normatieve afdeling van de Commissie onderzoekt of er in een
bepaalde sector of een bepaald beroep een probleem van schijnzelfstandigheid bestaat. Indien dit het geval
is, wint de afdeling advies in bij de representatieve organen •vb. het paritair comité‚. Op basis van deze
adviezen en haar eigen onderzoeken, maakt de afdeling een verslag op en doet zij concrete voorstellen aan
de bevoegde ministers. 2. De administratieve afdeling De administratieve afdeling spreekt zich uit over
individuele dossiers. Partijen die twijfelen aan de aard van hun arbeidrelatie, kunnen het advies van deze
afdeling inwinnen. De afdeling verleent een bindend advies •'sociale ruling'‚. De administratieve afdeling
kan geen beslissing nemen als de inspectie al een onderzoek is gestart naar het statuut, als de zaak reeds
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank of de rechtbank zich reeds over de zaak heeft uitgesproken.
Door twee K.B.'s van 14 december 2010 worden deze afdelingen officieel opgericht en samengesteld,
t.t.z. het aantal leden van de afdelingen wordt bepaald. Nu moeten de leden nog individueel aangeduid
worden door de bevoegde minister. Bron: Koninklijk Besluit van 14 december 2010 houdende
samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling
van de arbeidsrelatie en Koninklijk Besluit van 14 december 2010 betreffende de samenstelling en de
werking van de normatieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, B.S. 28
december 2010

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S FEBRUARI 2011

klik hier: documenten/0211voorlopig.doc

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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