
NIEUWSBRIEF MEI 2011

EXTRA WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR SECTOREN DIE ONVOLDOENDE
OPLEIDINGSINSPANNINGEN LEVERDEN

In het Belgisch Staatsblad van 20 april 2011 werden de definitieve lijsten gepubliceerd van de sectoren die
voor 2008 en 2009 onvoldoende opleidingsinspanningen gerealiseerd hebben.

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft vastgesteld dat de globale opleidingsinspanningen
van alle werkgevers uit de privésector samen voor de jaren 2008 en 2009 niet minstens 1,9% van de totale
loonmassa van die ondernemingen bedroeg.

Als gevolg hiervan zal het sanctiemechanisme in werking treden voor de ondernemingen die behoren tot
een sector die in 2008 en/of in 2009 te weinig opleidingsinspanningen gerealiseerd heeft. 

De definitieve lijst van deze sectoren werd nu dus gepubliceerd in het Staatsblad en werd ook
overgemaakt aan de RSZ. 

De werkgevers van de betrokken sectoren zullen een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% moeten
betalen. Deze bijdrage zal aangewend worden ten voordele van de financiering van het stelsel van het
betaald educatief verlof. 

Deze extra werkgeversbijdrage wordt berekend op het volledige jaarloon van de werknemers (of daarmee
gelijkgestelden) voor wie de werkgever de gewone bijdrage voor het betaald educatief verlof verschuldigd
is. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage die aangegeven moet worden op de kwartaalaangifte van het eerste
kwartaal van het betrokken jaar en die gestort moet worden samen met de gewone
socialezekerheidsbijdragen van dat kwartaal.

Aangezien de publicatie in het Staatsblad van 20 april 2011 te laat was om een aangifte van deze
bijkomende werkgeversbijdrage aan de RSZ in het eerste kwartaal 2011 mogelijk te maken, wordt er
momenteel nog bekeken of er een oplossing gevonden kan worden om toch in 2011 nog aangifte hiervan
te doen. Zoniet zal de eerste aangifte en inning van deze nieuwe bijdrage wellicht in het eerste kwartaal
van 2012 moeten gebeuren. 

Bron: Ministerieel besluit van 13 april 2011 tot vaststelling van de definitieve lijsten voor de jaren 2008
en 2009 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 3, § 4,
van het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten
bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die
onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december
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2005 betreffende het generatiepact, B.S. 20 april 2011. 

STUDENTEN TEWERKSTELLEN WORDT VANAF 2012 EENVOUDIGER!

De regering in lopende zaken heeft vorige week een grondige wijziging en tevens vereenvoudiging van de
regeling studentenarbeid aangekondigd. Wij vatten de nieuwigheden voor u samen:

1. Vanaf 2012 zal de student 50 dagen per kalenderjaar aan voordelig tarief kunnen werken. Tot nu
toe mochten studenten 23 dagen tijdens de zomermaanden werken en 23 dagen buiten de zomer, in totaal
46 dagen. 

2. Er komt een eenvormig solidariteitspercentage aan 8,13%. Dit is een vereenvoudiging en verlaging
tegenover de 2verschillende bijdragepercentages (23 dagen gedurende de zomer aan 7,51 procent, 23
dagen buiten de zomertijd aan 12,51 procent) die voordien golden. 

3. De maximumduur van de studentenovereenkomst wordt verhoogd van 6 naar 12 maanden. 

Dit zal het voor werkgevers mogelijk maken contracten voor de duur van een jaar te sluiten en
bijvoorbeeld een student voor één weekenddag gedurende het hele jaar of gedurende de twee volledige
zomermaanden aan te werven. 

4. Werkgever en student kunnen steeds het openstaand saldo op "de teller "raadplegen. 

Deze "teller studentenarbeid" wordt per kwartaal bijgehouden dankzij de multi-dimona waarbij de
werkgever het aantal dagen studentenarbeid doorgeeft op basis van de gesloten studentenovereenkomst.
Zo kan de werkgever er zeker van zijn dat de 50 dagen per kalenderjaar niet worden overschreden! 

Het saldo van de nog te presteren dagen op de teller zal steeds up-to-date zijn, aangezien de
Dimona-aangiftes bijna onmiddellijk online worden geregistreerd en verwerkt. 

5. Versoepeling rechten kinderbijslag 

Onder de huidige regeling mogen studenten tijdens de zomer (juli-augustus-september) onbeperkt werken
en buiten de zomer maximaal 240 uur per kwartaal, opdat hun ouder(s) de kinderbijslagen voor het
betrokken kwartaal mogen behouden. Indien er echter meer dan 240 uur gedurende het 2e kwartaal wordt
gewerkt, verliezen ze momenteel de bijslagen voor dit kwartaal én dit van de zomermaanden. Het
kernkabinet heeft beslist deze bijzondere regel af te schaffen. Voortaan zullen de ouders bij overschrijding
van de 240 uren, enkel nog de bijslagen van het betrokken kwartaal verliezen. 

Inwerkingtreding:  

De nieuwe studentenregeling zou op 1 januari 2012 in werking treden. Het ganse jaar 2011 geldt nog de
"oude" regeling! 

Bron: Persbericht op www.milquet.belgium.be
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ANTICRISISMAATREGELEN VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLENGD !

De crisiswerkloosheid voor bedienden, de crisispremie en de verhoogde uitkering voor tijdelijke 
werkloosheid werden onlangs verlengd tot 31 december 2011. Deze verlenging werd vastgelegd door de
wet van 12 april 2011, die op 28 april jl. in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

De voorwaarden voor de verlenging van de ondernemingsplannen en de collectieve
arbeidsovereenkomsten blijven onveranderd. De eerder tot 31 maart 2011 verlengde maatregelen blijven
automatisch van kracht tot 31 december 2011.

Ter herinnering: de crisiswerkloosheid mag in 2011 niet langer duren dan 16 weken (volledige
werkloosheid) of 26 weken (gedeeltelijke werkloosheid).

Dezelfde wet bestendigt het systeem van crisiswerkloosheid voor bedienden vanaf 1 januari 2012. Een
onderneming kan slechts tijdelijke werkloosheid invoeren indien ze als onderneming in moeilijkheden is
erkend. Ze zal bovendien moeten gebonden zijn door een sectorale of bedrijfs-CAO of door een
ondernemingsplan. De basisvoorwaarde is dus dezelfde als die welke in 2010 en 2011 geldt.

Om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend zal de onderneming moeten aantonen dat haar
omzetcijfer, productie of bestellingen met minstens 10% zijn gedaald in vergelijking met 2008. De
werkgever zal zich ook kunnen beroepen op het feit dat de duur van de economische werkloosheid voor
de arbeiders minstens 10% van het totale aantal bij de RSZ aangegeven dagen vertegenwoordigt.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de crisispremie omgezet in een "ontslaguitkering" en volledig ten laste
genomen door de RVA

Wettelijke referentie: Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van
de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het
compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Belgisch
Staatsblad, 28 april 2011)

MAALTIJDCHEQUES EN EDUCATIEF VERLOF

Nieuw standpunt RSZ over de toekenning maaltijdcheques op de dagen educatief verlof

In de werkgeversinstructies van het vierde kwartaal 2010 nam de RSZ een bepaling op dat er vanaf 1
januari 2011 ook maaltijdcheques verschuldigd zijn voor de dagen educatief verlof. 

Het Verbond der Belgische Ondernemingen was het niet eens met het standpunt van de RSZ en zorgde
ervoor dat er binnen de RSZ een werkgroep werd opgericht om het probleem nader te onderzoeken. De
werkgroep slaagde er echter niet in tot een eenvormig standpunt te komen, waarop de RSZ dan zelf een
beslissing genomen heeft. 

In de tussentijdse Instructies van 14 april 2011 deelde de RSZ haar definitief standpunt terzake mee en dit
luidt als volgt : "Als een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en
deze vorming valt samen met zijn normale werkuren, dan is een maaltijdcheque verschuldigd voor de
dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met deze normale werkuren".
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De werkgeversorganisaties vinden het nieuwe standpunt van de RSZ nog steeds betwistbaar vinden en
stellen dat het aan elke individuele werkgever toekomt om te bepalen of hij de instructies van de RSZ al
dan niet zal volgen. 

De werkgevers moeten wel weten dat zij door de RSZ vervolgd kunnen worden, als zij de onderrichtingen
van de RSZ naast zich neerleggen.

Nieuw standpunt RSZ 

De RSZ is dus van oordeel dat wanneer een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald
educatief verlof en die vorming samenvalt met zijn normale werkuren, een maaltijdcheque verschuldigd is
voor: 

de dagen waarop effectief een vorming gevolgd wordt; 
die bovendien samenvallen met de normale werkuren. 

Deze nieuwe interpretatie van de RSZ geldt vanaf 1 januari 2011 en is minder vergaand dan het
aanvankelijke standpunt van de RSZ. Immers, een werknemer die van het werk afwezig is in het kader
van educatief verlof maar die dag niet effectief een opleiding volgt, maar thuis blijft om te studeren, heeft
volgens de recentste instructies van de RSZ voor die dag geen recht op een maaltijdcheque.

Documenten betaald educatief verlof

Voor de werkgever is het niet altijd even duidelijk of de werknemer educatief verlof opneemt om de
opleiding te volgen of om te studeren, vandaar dat hij zijn werknemers dient te sensibiliseren om alle
formaliteiten in het kader van educatief verlof stipt na te leven. 

Uit het trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid zal blijken op welke dagen de werknemer de
opleiding effectief gevolgd heeft.

CONTRACT VAN BEPAALDE DUUR NA EEN IBO-CONTRACT

Normaal wordt de werknemer, die na een IBO-contract in dienst komt, een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur aangeboden. Vorig jaar werd, als crisismaatregel, hierop een versoepeling toegestaan. De
werkgevers konden de stagiair na zijn IBO-periode ook een contract van bepaalde duur aanbieden. Deze
contracten hadden een duur van minimum 1 jaar en bevatten een verplichte motivatie. Wanneer er daarna
nog een verlenging volgde, gebeurde dit via een contract van onbepaalde duur en dit zonder een nieuwe
proefperiode. Deze maatregel is door de Vlaams Regering verlengd en kan ook toegepast worden op
werknemers met een IBO-contract die zijn afgesloten in 2011. Dezelfde formaliteiten blijven hierop van
toepassing. Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot wijziging van artikel 94 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en
de beroepsopleiding 

VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR
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De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector
gebeurt enkel via overschrijving. De opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2011 wordt op dinsdag 21
juni 2011 gegeven. Vanaf woensdag 22 juni 2011 zal het geld dan ook op de rekening van de
bouwvakkers toekomen.

Arbeiders die hun rekeningnummer nog niet aan het Vakantiefonds Bouw hebben meegedeeld, worden
verzocht dit meteen te doen. Dit kan rechtstreeks via de website www.socialsecurity.be ("Burger" - "Mijn
vakantierekening"). Met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer die aan de pc verbonden is,
kan de arbeider er zijn bankrekeningnummer invoeren, zijn adres en zijn taal wijzigen en zijn
vakantierekening raadplegen. De bouwvakker kan zijn rekeningnummer ook meedelen via het nieuwe
officiële formulier. Alle arbeiders kunnen dit formulier bij het Vakantiefonds aanvragen. Deze aanvraag
gebeurt best telefonisch op het nummer 02/529.80.11 of per fax op het nummer 02/529.80.12. Het
origineel formulier moet vóór 6 juni 2011 per post worden verzonden aan het Vakantiefonds Bouw,
Poincarélaan 78 te 1060 Brussel. Opgelet! Zendingen per fax of mail worden niet in aanmerking
genomen! Als de arbeider uitzonderlijk de betaling van zijn vakantiegeld per circulaire cheque wenst te
ontvangen, moet hij vóór 6 juni 2011 een ondertekende schriftelijke aanvraag sturen naar het
Vakantiefonds, met vermelding van zijn officieel adres en zijn rijksregisternummer. Deze aanvraag blijft
maar één jaar geldig. De uitgiftekosten (3 EUR per cheque) en de inningskosten (1,24 EUR per cheque)
zullen bij de inning worden afgetrokken.

DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S MEI 2011

In deze overzichtslijst worden zo veel als mogelijk toeslagen en vergoedingen vermeld. Deze toeslagen en
vergoeding zijn louter informatief en kunnen onvolledig zijn.

BASIS 2004:

Consumptieindex: 117,20

Gezondheidsindex: 115,57

4-maandelijks gemiddelde: 115,10

I = Index

C = CAO 

100000 Aanvullend P.C. Arbeiders I 2,00 %

Schaallonen

101000 Nat gem mijnkommissie. I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

102010 Hardsteengroeven henegouwen I 1,00 %
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Geen gegevens in bestand aanwezig

102041 Zand & kwarts Luik I 1,00 %

102042 Zand-kwarts zon Luik/Wabr

Alle lonen

102070 Kalksteen, cement Doornik I 1,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

104000 Ijzernijverheid I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

105000 Nonferro metalen I 2,83 %

Alle lonen 

106010 Cementfabrieken I 0,375 %

Alle lonen

114010 Steenbakkerij O. WVl. I 0,50 %

Alle lonen

114020 Steenbakkerij Antwerpen I 0,50 %

114030 Steenbakker Lim & Vl-Brab

114040 Steenb LuikLuxNaHenWaBrab

Geen gegevens in bestand aanwezig

115010 Algemeen glasbedrijf I 2,00 %

Alle lonen

115030 Spiegelmakerij I 2,00 %

Alle lonen

115090 Aanvullende glassektor I 2,00 %

Alle lonen
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117000 Petroleumnijverheid I 0,375 %

Alle lonen 

120020 Vlasbereiding I 0,0372 EUR

Alle lonen

124000 bouwnijverheid

Aanpassing klassen JLW1, JLW, ABO1 en ABO

127010 Hdl in brandstoffen-algem I 2,00 %

Alle lonen

127020 Hdl brandstof oost-vlaand I 2,00 %

Alle lonen

14006b10 Taxi-ond:gar.per.(38) I 2,00 %

Alle lonen

142020 Terugwinning van lompen I 2,00 %

Alle lonen

147000 wapensmederijen m/d hand I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

148050 Pelslooierijen I 0,0372 EUR

Geen gegevens in bestand aanwezig

200000 Aanvullend P.C. Bedienden I 2,00 %

Schaallonen

202000 Kleinhandel in voedingswaren - GroepA-B I 1,00 %

Alle lonen

205000 Bed steenkoolmijnen I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig
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210000 Bed ijzernijverheid I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

211000 Petroleumnijverheid I 2,00 %

211001 Petroleumnijverh

Alle lonen

216000 Notarisbedienden I 1,07 %

Alle lonen

2240A0 Bed non-ferrometalen: 37u I 2,83 %

Alle lonen

226000 Internat.handel A I 1,40 %

Alle lonen

303040 Techn filmbedrijvigheid I 2,00 %

Alle lonen 

308000 hypoth.lening-sparen-kapi I 0,78 %

Baremisch gedeelte

309000 Beursvernnootschappen I 0,7793 %

Baremisch gedeelte

310000 Banken I 0,78 %

Schaallonen

311000 Grote kleinhandelszaken I 2,00 %

Alle lonen

323000 Beheer van gebouwen I 2,00 %

Enkel voor conciërges: 

vergoeding verplichte aanwezigheid bij minder dan 30u effectief werk
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3240A0 Diamant:minder dan 50 wn I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

3240B0 Diamant : 50 en meer wn I 2,00 %

Geen gegevens in bestand aanwezig

326000 Gas en electriciteit I 0,375 %

Schaallonen

327000 Beschutte werkplaatsen I 2,00 %

Alle lonen

327001 Sociale werkplaatsen I 2,00 %

Baremisch gedeelte (doelgroepwerknemers)

3300110 Ziekenhuizen I 2,00 %

3300120 Rusthuizen

3300130 Thuisverpleging

3300140 Ravalidatiecentra

330040 Restcategorie

Alle lonen

335000 Sociale Organisaties I 2,00 %

Schaallonen

336000 Vrije Beroepen I 2,00 %

Schaallonen

337000 Non-profitsector I 2,00 %

Schaallonen

339000 Erkende Maatschappijen voor Sociale Huisvesting I 2,00 %

Schaallonen
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INDLLN Industriële lln 39u/w I 2,00 %

INDLLN1 Industriële lln 38u/w 

INDLLN2 Industriële lln 37.33u/w

INDLLN3 Industriële lln 37u/w

Schaallonen

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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