
NIEUWSBRIEF JUNI 2011

ECOCHEQUES IN PC 218

De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in
het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden of de keuze voor het systeem van de
ecocheques ook na 2010 moest verder gezet worden of vervangen moest worden door een ander suppletief 
systeem.

De sociale partners hebben echter geen evaluatie gemaakt tegen de vooropgestelde datum waardoor dat
het brutovoordeel van 250 EUR opnieuw onder de vorm van ecocheques zal worden toegekend in
respectievelijk juni 2011 en juni 2012.

Concreet voor 2011:

1. Ondernemingen die eerder ecocheques toekenden

Ondernemingen die in 2009-2010 geopteerd hebben voor ecocheques •m.a.w. ondernemingen die de
ecocheques niet hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel‚ zullen ook in juni 2011 ecocheques
moeten uitbetalen.

De modaliteiten voor de toekenning van de ecocheques blijven behouden, nl. : 

De voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode hebben recht op ecocheques
ter waarde van 250 EUR. 
Aan deeltijdse werknemers worden de ecocheques betaald volgens de hierna vermelde schijven

Wekelijkse arbeidsduur 2011 2012

vanaf 4/5 van voltijdse betrekking 250 EUR 250 EUR

vanaf 3/5 van voltijdse betrekking 200 EUR 200 EUR

vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking 150 EUR 150 EUR

minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking 100 EUR 100 EUR

De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande
kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar. 
Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal het bedrag betaald worden pro rata de
werkelijke prestaties en daarmee volgens cao 98 gelijkgestelde periodes. 

- 1 -



De pro-rata berekening geldt zowel bij overgang van voltijds arbeidsregime naar deeltijds
arbeidsregime alsook bij de overgang van deeltijds arbeidsregime naar voltijds arbeidsregime. 
De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque. 

2. Ondernemingen die eerder kozen voor alternatief

De ondernemingen die in 2009-2010 wel hebben gekozen voor een gelijkwaardig voordeel, mogen dit
voordeel gewoon verder zetten.

En in 2012?

Of het in 2012 nog mogelijk zal zijn is om de ecocheques om te zetten in een ander voordeel, zal moeten
blijken uit het sectorakkoord 2011-2012 voor PC nr. 218.

NIEUWE FORFAITAIRE DAGVERGOEDINGEN BUITENLAND VANAF 1 APRIL 2011 EN
EEN STRENGERE FISCALE INTERPRETATIE.

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011 werd het Ministerieel Besluit van 28 april 2011 gepubliceerd
met de nieuwe bedragen van de forfaitaire vergoedingen die worden toegekend voor beroepsmatige reizen
in het buitenland.

Deze vergoedingen worden geacht de kosten van maaltijden en van andere kleine uitgaven •o.a. lokaal
vervoer, telefoonkosten, parkingkosten, ...‚ te vergoeden, met uitsluiting van de reis- en logementkosten.
Voor hotel- en verplaatsingskosten eist men immers de voorlegging van bewijsstukken.

Deze vergoedingen kunnen als een vrijgestelde terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever worden
aangemerkt voor zover zij niet meer bedragen dan de "dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen"
vastgesteld per land voor ambtenaren die behoren tot de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Uit een administratieve circulaire •AAFisc Nr. 23/2011‚ van 15.04.2011 blijkt evenwel een strengere
houding van de belastingadministratie over deze vergoedingen.

Vooreerst wordt herhaald dat onder het begrip "dienstreis" wordt verstaan: een opdracht van korte duur in
het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer
of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen.

Vervolgens verduidelijkt de belastingadministratie dat de vrijgestelde vergoedingen beperkt zijn tot
werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden
uitoefenen als de ambtenaren van de "carrière Hoofdbestuur" van de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het moet bijgevolg gaan om werknemers of bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire
beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig
dienstreizen naar het buitenland maken.
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Vallen bijgevolg niet onder dit toepassingsgebied: de werknemers of bedrijfsleiders voor wie
verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit. In
die omstandigheden worden de verplaatsingen van en naar het buitenland niet als een dienstreis 
aangemerkt.

Voor hotel- en verplaatsingskosten zijn steeds bewjsstukken nodig en zijn er bijgevolg geen forfaitaire
vergoedingen van toepassing.

Hierbij vindt u voor enkele Europese landen de bedragen van de dagelijkse forfaitare
verblijfsvergoedingen. Er geldt één bedrag per land, zonder onderscheid tussen verschillende steden.

Land Bestemming Dagelijkse forfaitaire vergoeding 

Groot-Brittanië  alle bestemmingen EUR 101,00 

Nederland alle bestemmingen EUR 93,00 

Duitsland alle bestemmingen EUR 93,00 

Luxemburg alle bestemmingen EUR 92,00 

Frankrijk  alle bestemmingen EUR 95,00 

Italië  alle bestemmingen EUR 95,00 

Spanje alle bestemmingen EUR 87,00 

De volledige lijst met alle bedragen met de dagelijkse forfaitaire vergoedingen per land, die in het
Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011 werd gepubliceerd, kunt u opvragen bij één van de dossierbeheerders
van ons sociaal secretariaat.

CRISISPREMIE VERVANGEN DOOR ONTSLAGUITKERING

Sinds 1 januari 2010 hebben arbeiders die ontslagen worden, recht op een crisispremie. Deze maatregel
werd tijdelijk ingevoerd, maar werd reeds meermaals verlengd. Zo werd de crisispremie nogmaals
verlengd tot 31 december 2011.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de crisispremie echter definitief vervangen door de 'ontslaguitkering'. De
ontslaguitkering wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering en is, net zoals de crisispremie,
vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Er zijn een echter aantal belangrijke wijzigingen in
vergelijking met de huidige crisispremie: 

De uitkering zal volledig door de RVA betaald worden. 
De werkgever zal dus niet langer 1/3de van de ontslaguitkering moeten betalen. 
Het bedrag van de ontslaguitkering is verschillend voor arbeiders die vóór of na 1 januari 2012 in
dienst gekomen zijn bij de werkgever:

o Arbeiders die vanaf 1 januari 2012 in dienst gekomen zijn bij de werkgever, hebben recht op een
ontslaguitkering van EUR 1.250; o Arbeiders die reeds vóór 1 januari 2012 in dienst waren bij de
werkgever, hebben recht op: ô EUR 1.250 als ze minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming
hebben; ô EUR 2.500 als ze minstens 5 jaar maar minder dan 10 jaar anciënniteit in de onderneming
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hebben; ô EUR 3.750 als ze minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming hebben. Voor deeltijdse
werknemers wordt het bedrag verminderd in verhouding tot de arbeidsprestaties. De ontslaguitkering is
niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever: 

om dringende reden; 
tijdens de proefperiode; 
met het oog op •brug‚pensioen; 
voordat de werknemer een anciënniteit van 6 maanden in de onderneming verworven heeft.

Ook wanneer de werkgever in herstructurering recht heeft op een terugbetaling van een gedeelte van de
inschakelingsvergoeding door de RVA, zal de arbeider geen recht hebben op de ontslaguitkering. De
ontslaguitkering kan naar aanleiding van een ontslag bij dezelfde werkgever slechts één keer per
kalenderjaar aan de werknemer worden betaald. Dit om misbruiken te voorkomen. Bron: Wet van 12 april
2011 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‚.

NIEUW BEDRAG KILOMETERVERGOEDING VOOR BEROEPSVERPLAATSINGEN
VANAF JULI 2011

Wanneer werknemers met hun eigen voertuig verplaatsingen doen voor professionele doeleinden, dan kan
u als werkgever hiervoor een forfaitair kilometerbedrag betalen. Deze forfaitaire kilometervergoeding
wordt vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 verhoogd naar EUR 0,3352 per afgelegde km 
•voorheen EUR 0,3178‚.

Deze vergoeding is eveneens geldig voor beroepsmatige verplaatsingen door de werknemer met zijn moto
of brommer. 
De toekenning van een bedrag van EUR 0,3352 per kilometer wordt door de RSZ aanvaard, als kosten
eigen aan de werkgever en is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De afgelegde kilometers dienen
uiteraard wel bewezen te worden. 
Voorts mag en kan de werkgever steeds een lager bedrag voorzien als een kilometervergoeding.
Anderzijds kan en mag de werkgever een hogere kilometervergoeding voorzien, maar dan moet hij
kunnen aantonen dat het bedrag overeenstemt met de werkelijke kostprijs per kilometer van het gebruikte
voertuig. De RSZ zal een dergelijke hogere vergoeding zonder bewijsstukken niet aanvaarden, als kosten
eigen aan de werkgever, maar wel beschouwen als verdoken loon. 
Als de werknemer meer dan 24.000 km. per jaar aan beroepsverplaatsingen doet dan geldt dit
kilometerforfait niet. In dit geval moet u het gehanteerde tarief altijd rechtvaardigen! 
Het nieuwe bedrag moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatblad.

ECOCHEQUES PARITAIR COMITÉ 112 EN PARITAIR COMITÉ 149.04

Voor beide paritaire comités is er op 19 mei 2011 door de sociale partners beslist dat er ook in 2011 en
2012 ecocheques voor de werknemers zijn voorzien. Deze beslissing zit vervat in het akkoord over de
loon- en arbeidsvoorwaarden voor het huidig en het komend jaar. De ecocheques worden, zoals voordien,
in twee schijven van maximaal 125 Euro per voltijdse werknemer besteld. Een deeltijdse werknemer krijgt
ecocheques op basis van zijn tewerkstellingsbreuk. Wanneer iemand niet gans de referentieperiode in
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dienst is geweest krijgt hij per gewerkte, of gelijkgestelde, week 1/25ste van de totaalwaarde. De
ecocheques dienen ten laatste betaald te worden op 15 juni en op 15 december van het jaar. Het
interessante echter aan deze beslissing is dat er een mogelijkheid bestaat voor een alternatief voor de
ecocheques. Let echter wel, dit alternatief moet vastgelegd worden in een ondernemings-cao en dat vóór
30 juni 2011. Aangezien dit kort dag is, kan er voor de tweede schijf van 125 Euro ook nog een alternatief
worden aangeduid en dit voor 1 oktober 2011. Ook dan zal dit moeten gebeuren via een cao op
ondernemingsvlak. Deze sectorale regeling betreffende de ecocheques gaat nu in voor onbepaalde duur.
Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, Nationaal akkoord 2011-2012.

INDEXERING VERGOEDINGEN BINNENLANDSE DIENSTREIZEN VANAF 1 JUNI 2011

U kan uw werknemer een forfaitaire tegemoetkoming toekennen als terugbetaling van kosten die hij
maakt tijdens zijn dienstreizen in België.

Indien de vergoeding niet hoger is dan de vergoedingen die de overheid aan zijn personeel verleent, dan
wordt dit bedrag beschouwd als een niet belastbare kost eigen aan de werkgever.

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex van de overheid, worden deze vergoedingen met ingang
van 1 juni 2011 opnieuw verhoogd. 

Sinds 1 juni 2011 aanvaardt de fiscus de volgende verhoogde bedragen: 

Reis per
kalenderdag 

Toeslag wegens
nachtverblijf 

Van meer dan 5u
tot minder dan 8 u 

Van 8 uur en
meer 

Logies op kosten
van de
werknemer 

Kosteloos
logies 

Klasse A4 en A5 en hoofd van de
cel beleidsvoorbereiding •directie‚ 

EUR 3,67 EUR 18,47 EUR 42,08 EUR 22,15 

Klasse A1 tot A3 en leden van de
cel beleidsvoorbereiding
•kaderleden‚ 

EUR 3,67 EUR 15,49 EUR 39,12 EUR 19,20 

Niveaus B - C - D •arbeiders en
bedienden‚ 

EUR 3,67 EUR 12,53 EUR 36,19 EUR 16,24 

Hou er wel rekening mee dat de RSZ recent een lijst gepubliceerd heeft met posten waarvoor zij een
forfaitaire onkostenvergoeding toestaat. Bij elke post wordt het aanvaarde bedrag vermeld. 
Zo aanvaardt de RSZ de toekenning van zogenaamde baankosten voor niet-sedentaire werknemers voor
een bedrag van EUR 8 per dag voor de afwezigheid van faciliteiten en/of EUR 6 per dag voor
maaltijdkosten. Voor de verblijfskosten in België aanvaardt de RSZ een bedrag van EUR 30.

Om problemen te vermijden, kan u de bedragen van de fiscus en de RSZ best met elkaar vergelijken en
rekening houden met de strengste waardering! 
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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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