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ECONOMISCHE WERKLOOSHEID IS VOOR BEDIENDEN GELIJKGESTELD VOOR 
VAKANTIERECHTEN

Zoals u weet bestaat er sinds enkele jaren een mogelijkheid tot economische werkloosheid voor
bedienden. Deze werd door de IPA-wet vanaf 1 januari 2012 van een tijdelijke crisismaatregel omgezet in
een bestendige mogelijkheid. Wel beperkt per jaar tot 16 weken volledige schorsing of 26 weken bij
gedeeltelijke arbeid. Door het Koninklijk Besluit van 4 maart 2012 stelt men de economische
werkloosheid voor bedienden nu ook gelijk voor de vakantierechten. Voor de berekening van de jaarlijkse
vakantierechten dient men immers naast de gewerkte dagen rekening te houden met gelijkgestelde
periodes tijdens het jaar. Zo zijn de afwezigheden als het eerste jaar ziekte, klein verlet, feestdagen,
ouderschapsverlof,... en nu ook economische werkloosheid voor bedienden, gelijkgesteld met gewerkte
dagen voor de vakantieberekening. Tijdens de bepaling van de vakantiedagen voor het volgend jaar, en
het dubbel en aanvullend vakantiegeld, tellen deze dagen dus mee. Deze gelijkstelling gaat met
terugwerkende kracht in vanaf 1 februari 2011. Bron: K.B. van 4 maart 2012 houdende wijziging van
artikelen 41, 43 en 46 van K.B. van 30 maart 1697 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

ALLE WERKNEMERS HEBBEN RECHT OP 4 WEKEN BETAALDE VAKANTIE

In de vroegere Belgische Vakantiewetgeving had iedere werknemer recht op vakantie volgens de
arbeidsprestaties die hij/zij in de loop van het voorafgaande jaar •'vakantiedienstjaar'‚ verrichtte. De
effectieve vakantie kon dan in het volgende kalenderjaar worden opgenomen, nl. tijdens het
'vakantiejaar'. 
In bepaalde gevallen had een werknemer hierdoor geen of geen volledige vakantie, bv. : 
- indien de werknemer in het vakantiedienstjaar niet of geen volledig jaar had gewerkt •bv.
schoolverlaters, werklozen, ...‚ 
- indien de werknemer in het vakantiedienstjaar als zelfstandige of bij de overheid had gewerkt 
- in geval de werknemer in het vakantiedienstjaar minder uren werkte dan in het vakantiejaar. 
Omdat de Europese Vakantierichtlijn stelt dat een werknemer elk jaar recht moet hebben op minstens 4
weken betaalde vakantie in zijn huidige arbeidsregime, diende de Belgische regering de
vakantiewetgeving aan te passen. 
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Door de Wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 •verschenen in het Belgisch Staatsblad van
30 maart 2012, 3de editie‚ werd voor werknemers die geen volledig recht op verlof hebben, het systeem
van 'aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit' ingevoerd. 
Concreet betekent dit dat een werknemer die geen volledig recht op vakantie heeft, per periode van 3
maanden activiteit in het kalenderjaar zelf, aanspraak kan maken op een week aanvullende vakantie. Het
recht op deze aanvullende vakantie wordt geopend vanaf de laatste week van de bedoelde periode van 3
maanden. 
Voor deze aanvullende vakantiedagen heeft de werknemer recht op vakantiegeld, waarvan het bedrag
gelijk is aan zijn normaal loon voor deze dagen. Het vakantiegeld dat voor deze aanvullende vakantie
betaald werd, is evenwel een soort voorschot en zal in een later stadium van het dubbel vakantiegeld
waarop de werknemer recht heeft, afgetrokken worden. 
Hoewel bovenvermelde Wet de principes van de aanvullende vakantie vastlegt, moeten we voor de
concrete toepassing ervan wachten op een koninklijk besluit dat minstens de volgende zaken zal moeten
concretiseren : 
- wanneer de aftrek zal gebeuren; 
- wat het bedrag en de duur van de aftrek zal zijn; 
- wat de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van het recht op aanvullende vakantie zijn.

MEDISCH ATTEST VOOR WERKNEMERS VOEDINGSSECTOR

Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dienen door middel van een medisch
attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg
staat. 

Het attest dient te worden opgesteld door een geneesheer en de volgende gegevens te bevatten : 

- de naam van de onderzochte persoon;

- de verklaring dat deze persoon geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen •of een
gelijkwaardige vermelding‚;

- indien van toepassing, de vermelding van bepaalde specifieke preventieve maatregelen die moeten
genomen worden ter voorkoming van de besmetting van levensmiddelen;

- de naam en handtekening van de geneesheer;

- de datum van opmaak van het attest. 

De geldigheidsduur van het attest bedraagt maximum 3 jaar. Indien personen echter omwille van het feit
dat zij lijden aan of drager zijn van een via levensmiddelen overdraagbare aandoening hun activiteiten
hebben moeten stopzetten, kunnen zij deze maar hervatten na het bekomen van een nieuw attest. 

Het attest dient op verzoek van de personen belast met controle te worden voorgelegd. 
Bron: Koninklijk besluit van 3 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005
betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest 
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VERLENGING OUDERSCHAPSVERLOF MET ÉÉN MAAND

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2010/18/EU is er op de ministerraad van 23 maart 2012 beslist
om het ouderschapsverlof uit te breiden met een volledige maand. Dit brengt het totaal van het
ouderschapsverlof op 4 maanden.

Deze extra maand kan net zoals de gewone 3 maanden worden opgenomen op verschillende wijzen:
volledige onderbreking, 2 maanden halftijdse vermindering of 5 maand vermindering met 1/5. Wie heeft
recht op de extra maand? Ouders waarvan hunkinderen geboren of geadopteerd zijn vanaf 8 maart 2012
hebben recht op een 4de maand ouderschapsverlof. Bovendien zal, net als voor de andere drie maanden,
ook voor deze vierde maand een uitkering van de RVA worden voorzien. Ouders van kinderen die vóór 8
maart 2012 geboren of geadopteerd zijn, hebben wel recht op de 4e maand, maar kunnen geen aanspraak
maken op een uitkering. Opgelet! Momenteel bevindt deze maatregel zich nog maar in een ontwerpfase en
werd deze nog niet officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron : ministerraad 23 maart 2012

FORFAITAIRE VERGOEDINGEN BUITENLANDSE OPDRACHTEN AANGEPAST VANAF 1
APRIL 2012

Bij Ministerieel Besluit van 21 maart 2012 heeft men de nieuwe bedragen gepubliceerd van de forfaitaire
vergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij beroepsmatige opdrachten in het
buitenland. De nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 april 2012. 

Deze bedragen kunnen in bepaalde gevallen ook interessant zijn voor de privésector. De fiscus aanvaardt
immers dat de werkgever de kosten voor de werknemers die op dienstreis gaan in het buitenland op een
forfaitaire wijze terugbetaalt. De werkgever moet dus geen bewijsstukken kunnen voorleggen van de
gemaakte kosten, op voorwaarde dat het bedrag van de vergoeding niet hoger ligt dan de bedragen
opgenomen in deze landenlijst. De bedragen van deze forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen
•categorie 1‚ worden geacht enkel de kosten van maaltijden en kleine uitgaven tijdens de dienstreis te
vergoeden. Huisvestingskosten en verplaatsings- en reiskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaits. De
forfaitaire bedragen kunen enkel worden gebruikt ter vergoeding van de kosten van 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 en bedrijfsleiders die
hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig,
occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het buitenland maken. De werknemers of bedrijfsleiders
voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse
beroepsactiviteit vallen bijgevolg niet onder het toepassingsgebied. Het begrip 'dienstreis' moet beperkt
geïnterpreteerd worden. Het moet gaan om een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve
dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is. Onder
korte duur verstaat de fiscus een dienstreis van maximum 30 kalenderdagen. De nieuwe bedragen per land
vanaf 1 april 2012 kunt u terugvinden in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012 of kunt u bekomen bij
onze diensten. Bron: Ministerieel besluit van 21 maart 2012 houdende vaststelling van
verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in
officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 30 maart 
2012.
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VAKANTIEGELD EN VAKANTIEDATA ARBEIDERS BOUWSECTOR •PC 124‚

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector
gebeurt via overschrijving. Het Vakantiefonds zal vanaf 21 juni 2012 aan de bouwvakarbeiders het
vakantiegeld 2012 uitbetalen per storting op hun bankrekening.

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 zijn bankrekeningnummer invoeren, zijn adres en zijn taal wijzigen en zijn
vakantierekening raadplegen. 
De bouwvakker kan zijn rekeningnummer ook meedelen via het officiële formulier. Alle arbeiders kunnen
dit formulier bij het Vakantiefonds Bouw aanvragen. Deze aanvraag gebeurt best telefonisch op het
nummer 02/529.80.11 of per fax op het nummer 02/529.80.12. Het kan ook aangevraagd worden via mail
gericht aan info@vakantiefondsbouw.be. Het origineel formulier moet tijdig per post worden verzonden
aan het Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78 te 1060 Brussel. 
Opgelet! Zendingen per fax of mail worden niet in aanmerking genomen! 
De vakantiedata van de bouwvakkers zijn afhankelijk van de regeling die in de onderneming wordt
toegepast. De meeste bouwbedrijven kennen een systeem van collectieve sluiting. De vakantiedata worden
dan hetzij door lokale akkoorden vastgelegd in de vorm van aanbevelingen en opgenomen in het
arbeidsreglement, hetzij op ondernemingsniveau bepaald door een akkoord met de syndicale afvaardiging
of de werknemers. Als de bouwvakarbeider geen recht heeft op voldoende vakantiedagen voor de duur die
overeenstemt met de collectieve sluiting, dan kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering
voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld. Indien er geen collectieve sluiting is, nemen de
arbeiders hun vakantie individueel in overleg met hun werkgever. 

Beste klant,

Op vrijdag 18 mei 2012 zullen onze kantoren gesloten zijn.

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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