
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2011

PARITAIR COMITÉ VAN HET HOTELBEDRIJF •PC 302‚ : ALTERNATIEVE BESTEDING
VOOR DE ECOCHEQUES 

De werkgevers PC 302 dienen in 2011 en 2012 een éénmalige premie van maximum 250 EUR aan hun
werknemers toe te kennen. Deze premie wordt normaliter toegekend onder de vorm van ecocheques. 

Voor wie? De ecocheques worden toegekend aan de werknemers die vallen onder het PC 302. Er zijn 2
categorieën van werknemers die er GEEN recht op hebben, nl.: - de studenten die onderworpen aan
solidariteitsbijdragen - de werknemers die in de referteperiode onvoldoende prestaties •of gelijkgestelde
periodes‚ hebben om bij dezelfde werkgever recht te hebben op een premie van minstens 25 euro 
Modaliteiten In geval van ecocheques worden deze uitbetaald in december 2011 en december 2012
volgend op de referteperiode. De referteperiode voor 2011 loopt van 1 december 2010 tot 30 november
2011. Voor 2012 geldt de periode van 1 december 2011 tot 30 november 2012 als referteperiode. Met
uitzondering van de gelegenheidswerknemers, worden in geval van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode de ecocheques betaald in de maand van uitdiensttreding of
uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. De
nominale waarde van de ecocheque mag niet meer bedragen dan 10 EUR per cheque. Berekeningswijze
De premie voor voltijdse werknemers die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waren door
een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt als volgt berekend: het maximumbedrag van 250 EUR
wordt vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedekt door een arbeidsovereenkomst
in de referteperiode gedeeld door 12. Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend
volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers Voor werknemers met een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst en voor gelegenheidswerknemers wordt het maximumbedrag van 250 EUR
vermenigvuldigd met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode
gedeeld door 260 •312 voor de functies in ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime 6 dagen per
week bedraagt‚. Elke effectieve dagprestatie •of hiermee gelijkgestelde dag‚ telt voor 1 dag, ongeacht de
duur van de dagprestatie. Voor de berekening van de premie worden volgende dagen als gelijkgestelde
dagen beschouwd: - de gelijkgestelde dagen in het kader van de wetgeving jaarlijkse vakantie; - de dagen
afwezigheid gedekt door een loon onderworpen aan RSZ-bijdragen; - de wettelijke vakantiedagen; - de
inhaalrustdagen in kader van een arbeidsduurvermindering; - verlof om dwingende redenen; - tijdelijke
werkloosheid ingevolge slecht weer; - loopbaanvermindering en vermindering arbeidsprestaties tot een
halftijdse betrekking waarbij een tussenkomst RVA wordt voorzien; - de dagen arbeidsduurvermindering
of schorsing van de arbeidsovereenkomst in kader van de anticrisismaatregelen voorzien bij wet van 19
juni 2009. Alternatieve besteding Ondernemingen die voor 30 november 2009 via een overeenkomst op
ondernemingsniveau opteerden voor een gelijkwaardig voordeel, kunnen dit voordeel in 2011 en 2012
blijven toekennen. Ondernemingen die vooralsnog willen opteren voor een alternatief, kunnen dit via een
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overeenkomst tussen werknemer en werkgever doen. Deze overeenkomst dient opgemaakt te worden 
uiterlijk voor 30 november 2011. Het gelijkwaardig voordeel moet objectief aanwijsbaar zijn in hoofde
van de werknemer en mag niet meer bedragen dan 250 EUR, elke bijkomende kost voor de werkgever van
welke aard ook inbegrepen •met uitzondering van de administratieve kosten‚. Indien er geen akkoord over
een alternatieve besteding wordt bereikt voor 30 november 2011, dan blijft de premie toegekend onder de
vorm van ecocheques. 

WIJZIGINGEN STUDENTENREGELING VANAF JANUARI 2012

De regeling voor studenten zal vanaf 1/1/12 grondig gewijzigd worden:

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. Vanaf 2012 zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen werken in de zomermaanden
of werken buiten de zomermaanden. 2. Er komt een eenvormig solidariteitspercentage aan 8,13%
voor prestaties tijdens het ganse jaar •5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de
werknemer‚.Dit is een aanzienlijke 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. De totale solidariteitsbijdrage zal echter 8,14% zijn aangezien de
werkgeversbijdrage met 0,01% zal verhogen ter financiering van het Asbestfonds. 3. Als de student meer
dan 50 dagen bij één en dezelfde werkgever werkt, zullen de eerste 50 dagen onderworpen worden aan
solidariteitsbijdrage wanneer er een correcte aangifte •DMFA‚ gebeurt vanaf de 51ste werkdag. Zoniet,
RSZ-onderworpen vanaf de 1ste werkdag. Als de student bij verschillende werkgevers werkt, valt men
vanaf de 51ste werkdag onder de gewone RSZ-bijdragen op voorwaarde dat er ook een correcte aangifte
•DMFA‚ gebeurt vanaf de 51ste werkdag. Zoniet, zal de hele periode van tewerkstelling bij de betrokken
werkgever onderworpen worden aan gewone RSZ-bijdragen. 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. 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. 6. 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. De regering 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. Meer info op: - www.socialsecurity.be - student@work Bron: -
http://www.werk.belgie.be 
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OPNAME WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN VÓÓR 31 DECEMBER 2011

Werknemers zijn verplicht om al hun wettelijke vakantiedagen waarop ze recht hebben, op te nemen vóór
31 december 2011. Het is niet toegelaten vakantie over te dragen naar volgend jaar. Dit gebeurt dikwijls in
de praktijk, maar is wettelijk niet toegelaten. 

Voor bijkomende vakantiedagen die worden toegekend op sectoraal of ondernemingsvlak kan men als
onderneming zelf bepalen of deze overdraagbaar zijn of niet. 

De werkgever moet het wel mogelijk maken dat de werknemers al hun vakantiedagen kunnen opnemen.
Indien de werkgever dit verhindert, kan hij sancties oplopen. 

Om aan te tonen dat de werkgever hiervoor inspanningen heeft geleverd, kan hij bv. een schriftelijke
mededeling overmaken aan de werknemers waarin hij het aantal niet opgenomen vakantiedagen vermeldt
en hen vraagt deze dagen op te nemen vóór het einde van het jaar. De werkgever moet de werknemers ook
duidelijk maken dat vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar volgend jaar. Indien werknemers
weigeren hun vakantiedagen op te nemen voor het einde van het jaar, laat de werkgever hen dit best
schriftelijk bevestigen. Zo dekt de werkgever zich in tegen mogelijke sancties en hoeft de werkgever voor
de bedienden het vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen niet te betalen. 

Wat indien bepaalde dagen niet kunnen worden opgenomen?

Indien een bediende door overmacht •bv. ziekte, ongeval, moederschapsrust,...‚ zijn vakantiedagen
onmogelijk kan opnemen vóór 31 december 2011, moet de werkgever het vakantiegeld betalen voor de
niet opgenomen vakantiedagen. Ook het dubbel vakantiegeld zal nog verschuldigd zijn, indien dit niet
reeds werd uitbetaald.

Bedienden die uit vrije wil niet al hun vakantiedagen hebben opgenomen, hebben geen recht op
vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen, tenzij de werkgever dit vrijwillig zou toestaan. 

Arbeiders kregen de niet opgenomen vakantiedagen reeds uitbetaald door de verlofkas in mei of juni.
Arbeiders kunnen mogelijks worden aangesproken door de mutualiteit of RVA om ziekte-uitkeringen of
tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die overeenstemmen met niet opgenomen vakantiedagen, terug te
betalen. 

Bron: Koninklijk Besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967

BEDRIJFSWAGENS: SOCIAAL EN FISCAAL VOORDEEL 2012

1. Solidariteitsbijdrage RSZ

Wanneer een werkgever aan een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking stelt die ook voor
privé-doeleinden gebruikt mag worden, dan moet de firma hiervoor een solidariteitsbijdrage betalen aan
de RSZ. 
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Deze solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en van het brandstoftype
van de wagen. De berekeningsformule wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het
gezondheidsindexcijfer van de maand september. Vanaf 1 januari 2012 wordt de solidariteitsbijdrage die u
als werkgever moet betalen als volgt vastgesteld: 
- voor dieselwagens: [•CO2-uitstoot x 9‚ - 600] : 12 x 1,1641 
- voor benzinewagens: [•CO2-uitstoot x 9‚ - 768] : 12 x 1,1641 
- voor LPG-wagens: [•CO2-uitstoot x 9‚ - 990] : 12 x 1,1641 De minimumbijdrage ligt vanaf 2012 vast op
EUR 24,25 per maand. Deze bijdrage moet ook worden toegepast voor elektrisch aangedreven voertuigen. 
Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet kan worden achterhaald, wordt de CO2-uitstoot nog steeds
bepaald op 182g/km voor benzinevoertuigen en 165g/km voor dieselvoertuigen. Dit houdt vanaf 1 januari
2012 een bijdrage in van EUR 84,40 voor benzinevoertuigen en EUR 85,85 voor dieselvoertuigen. 2.
Fiscaal voordeel van alle aard Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter
beschikking stelt van een werknemer, ontstaat er voor deze werknemer een belastbaar voordeel van alle
aard. Om dit belastbaar voordeel te berekenen wordt gebruikt gemaakt van de CO2-coëfficiënt. Deze
CO2-coëfficiënt wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de
consumptieprijzen van de maand oktober. Vanaf 1 januari 2012 wordt het maandelijks fiscaal voordeel in
hoofde van de werknemer als volgt berekend: 
- voor voertuigen met dieselmotor: aantal kilometer •5000 of 7500 km‚ x CO2-uitstoot x 0,00245/12 
- voor voertuigen met benzine-, LPG- of aardgasmotor: aantal kilometer •5000 of 7500 km‚ x
CO2-uitstoot x 0,00224/12 Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet kan achterhaald worden, wordt
de CO2-uitstoot voor de berekening van het fiscaal voordeel vastgelegd op 205g/km voor
benzinevoertuigen en 195g/km voor dieselvoertuigen. 

DE VERVANGING VAN DE FEESTDAGEN IN 2012

De 10 wettelijke feestdagen in 2012 zijn:

Nieuwjaar Zondag 1 januari 2012 

Paasmaandag Maandag 9 april 2012 

Feest van de Arbeid Dinsdag 1 mei 2012 

O.L.H. Hemelvaart Donderdag 17 mei 2012 

Pinkstermaandag Maandag 28 mei 2012 

Nationale feestdag Zaterdag 21 juli 2012 

O.L.V. Hemelvaart Woensdag 15 augustus 2012 

Allerheiligen Donderdag 1 november 2012 

Wapenstilstand Zondag 11 november 2012 

Kerstmis Dinsdag 25 december 2012 

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag dienen vervangen te worden
door een andere dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de
voltijdse werknemers niet moeten werken. Wordt er in de onderneming niet op zaterdag en zondag
gewerkt, dan moet de werkgever in 2012 voor drie feestdagen •zondag 1 januari 2012, zaterdag 21 juli
2012 en zondag 11 november 2012‚ een vervangingsdag vastleggen. De vervangingsdagen moeten wel in
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de loop van hetzelfde kalenderjaar vallen. Hoe worden de vervangingsdagen vastgelegd? Er kunnen zich
verschillende mogelijkheden voordoen: 1. Het paritair comité van de sector kan de vervangingsdagen
vastleggen. 2. De ondernemingsraad kan de vervangingsdagen collectief vastleggen. 3. Indien er geen
ondernemingsraad is, of deze geen beslissing neemt, kan de werkgever in akkoord met de
vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen. 4. Gebeurt dit niet, of is er geen
vakbondsafvaardiging, dan kan de werkgever samen met de meerderheid van de werknemers een
beslissing nemen. 5. Indien er geen beslissing is op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in
individueel akkoord met de werknemer•s‚ vastgelegd. Let op! Deze procedure moet ook gevolgd worden
als de werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag. Als
de werkgever geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende
activiteitsdag. Bij een "weekendfeestdag" is dat normaal de maandag daaropvolgend •maandag 2 januari
2012, maandag 23 juli 2012 en maandag 12 november 2012‚. Welke administratieve procedure dient
gevolgd te worden? Vóór 15 december 2011 moet de werkgever een gedateerd en ondertekend bericht
uithangen met de datum van de vervangingsdagen •of met de bepaling dat uw werknemers de
vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen‚. Een kopie van dit bericht wordt
gehecht aan het arbeidsreglement en opgestuurd naar de Inspectie van de sociale wetten bevoegd voor de
regio waar de onderneming gevestigd is. Bron: Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, BS 31
januari 1974. 

NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN. HET BEDRAG VAN 2012 IS 
GEKEND!

Sinds 1 januari 2008 kan een werkgever een loonbonus of een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel
toekennen aan zijn werknemers.

De toekenning van resultaatsgebonden voordelen moeten gebonden zijn aan collectieve resultaten van een
onderneming of van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, op
basis van objectieve criteria. De te bereiken doelstellingen mogen niet individueel zijn en het bereiken
ervan mag niet kennelijk zeker zijn op het ogenblik dat de regeling wordt ingevoerd. Bovendien moet het
bonussysteem ingevoerd worden via een CAO of een toetredingsakte, al naargelang de betrokken
werknemers al dan niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging. Deze CAO of
toetredingsakte wordt aangevuld met een toekenningsplan dat een aantal verplichte vermeldingen dient te
bevatten. Deze resultaatsgebonden bonus wordt niet als loon beschouwd en is vrijgesteld van sociale
zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt enkel een bijzondere
solidariteitsbijdrage van 33%. De bonus en de solidariteitsbijdrage zijn fiscaal aftrekbaar als
beroepskosten. Het maximumbedrag dat kan worden toegekend in het kader van dit bonussysteem is
gekoppeld aan de gezondheidsindex van de maand september van het jaar voorafgaand aan het jaar van
het nieuwe bedrag. Voor bonussen die vanaf 1 januari 2012 worden uitbetaald, stijgt de maximale
vrijstelling van 2.358 EUR naar 2.430 EUR. 

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.
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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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