
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012

VASTKLIKSYSTEEM IN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Algemeen

Een werknemer kan vragen aan zijn/haar lokaal RVA-kantoor om vast te stellen en te attesteren dat hij
tijdens de geldigheidsduur van een lopende cao tot invoering van een SWT-stelsel aan de dan geldende
voorwaarden inzake leeftijd en beroepsloopbaan voldoet. Op die manier krijgt de werknemer de zekerheid
dat hij/zij bij een ontslag na afloop van de lopende cao ook nog op basis van die cao in SWT zou kunnen
gaan, zelfs wanneer de werknemer niet meer zou voldoen aan de ondertussen strengere voorwaarden. Dit
vastkliksysteem staat open voor 2 stelsels: - het algemeen stelsel op 60 jaar met 35 jaar beroepsverleden
voor mannen en 28 jaar voor vrouwen; - het stelsel van de lange loopbaan (vanaf 58 jaar met 38j (m)/35j
(v) beroepsverleden). Wat moet men daarvoor doen? De werknemer die zich op het vastkliksysteem wil
beroepen dient via zijn vakbond/ uitbetalingsinstelling het document C17-beroepsverleden-CA017-LC in
te vullen en op te sturen naar zijn/haar lokaal RVA-kantoor. Dit document kan geraadpleegd worden op de
site van de RVA[1]. Bij dit document voegt men ook de lopende cao toe op basis waarvan men tot het
SWT-stelsel kan toetreden daar zij voldoen aan de daar geldende voorwaarden. Op basis daarvan beslist
het RVA-kantoor of men vastgeklikt kan worden. Dit alles dient te gebeuren tijdens de gelding van de cao
waarop men zich wil beroepen. Conclusie: Dit systeem verschaft de werkgever een instrument om
werknemers te overtuigen langer aan het werk te blijven. De werknemers hebben via dit systeem immers
de garantie dat zij zelfs na het einde van een lopende cao of na de verstrenging van de leeftijds- en/of
beroepscarrièrevoorwaarden alsnog na ontslag van de werkgever in SWT kunnen gaan. Natuurlijk is de
vraag of de werknemers daardoor daadwerkelijk langer zullen werken. 

[1]http://www.rva.be/D_Egov/Formulieren/Fiches/C17_Passe_Professionnel_CCT17_LC/FormNL.pdf 

DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S DECEMBER 2012

klik hier: documenten/1212 ek.doc

SNEEUW? GEEN EXCUUS OM THUIS TE BLIJVEN!

Hevige sneeuw kan het verkeer ernstig hinderen. Wat te doen als uw werknemer te laat komt of helemaal
niet komt opdagen omwille van de sneeuw? Heeft hij recht op het gewaarborgd dagloon?
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Principe 

Werknemers moeten al het mogelijke doen om tijdig op hun werk te raken. Niet durven rijden is geen
reden om zich niet normaal naar het werk te begeven. 

Indien de media de sneeuwval op voorhand heeft aangekondigd en heeft gewaarschuwd voor ernstige
verkeershinder, zal de werknemer de nodige schikkingen moeten treffen om tijdig op het werk te komen,
zoals vroeger vertrekken of het openbaar vervoer nemen. Bijgevolg hebben de werknemers die in
dergelijke omstandigheden te laat komen of helemaal niet komen opdagen op het werk, geen recht op het
gewaarborgd dagloon. Het is echter belangrijk dat u de situatie in alle redelijkheid beoordeelt. Het is
immers niet uitgesloten dat werknemers die ondanks het nemen van voorzorgsmaatregelen, toch
geconfronteerd worden met onverwachte en onvoorzienbare voorvallen op weg naar het werk. 

Uitzondering 

Alleen bij onvoorziene omstandigheden zal de werknemer zijn gewaarborgd dagloon ontvangen. Dit kan
bijvoorbeeld in geval van sneeuwval die niet wordt voorspeld en strooidiensten die daardoor niet tijdig
werken. In dergelijke situaties kan overmacht worden ingeroepen.

DE SINT EN DE KERSTMAN KUNNEN ZORGEN VOOR CADEAUTJES!

Als werkgever kan u aan uw werknemers cadeautjes geven naar aanleiding van Sinterklaas of de
Eindejaarsfeesten. Er moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn vooraleer deze niet als loon beschouwd
worden. Het principe blijft immers gelden dat geschenken en geschenkcheques, die een onderneming
toekent aan zijn personeelsleden, als loon beschouwd worden waarop belastingen en
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Voorwaarden? - De geschenken moeten worden verleend aan een groep, geselecteerd op basis van een
objectief criterium ; - De geschenken mogen enkel verleend worden naar aanleiding van welbepaalde
gebeurtenissen (Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar) zodanig dat er geen RSZ noch belastingen moeten
betaald worden. De Fiscus stelt ook nog andere gelegenheden (bv. verjaardag) vrij van belastingen. - Het
bedrag moet gering zijn. Er wordt een maximumbedrag van 35 EUR per werknemer per jaar gehanteerd.
Bijkomend kan er nog 35 EUR gegeven worden per kind ten laste. Sanctie ?   Wanneer de waarde van de
geschenken of de geschenkencheques de grens van 35 euro overschrijdt, zijn sociale zekerheidsbijdragen
en belastingen verschuldigd op de totale waarde ervan en dus niet alleen op het bedrag van de
overschrijding. Vorm van de cheques ? De werkgever kan kiezen in welke vorm hij cadeautjes wil geven
aan zijn personeelsleden. Dit kan door middel van een geschenk in natura, in speciën of cheques. Wordt er
een geschenkcheque toegekend, dan mag die enkel worden ingeruild bij ondernemingen die
voorafgaandelijk een akkoord met de uitgever van de cheque hebben gesloten. Bovendien moet de cheque
een beperkte looptijd hebben en mag zij onder geen enkel beding aan de verkrijger worden uitbetaald. 
Individuele rekening De individuele rekening moet de waarde vermelden van de geschenken en de
geschenkencheques welke de werknemers ontvingen.

CO2-BIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS: GEÏNDEXEERD VANAF 1 JANUARI 2013 
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De CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) wordt vanaf 1 januari 2013 opnieuw geïndexeerd. 

Sedert 1 januari 2005 dient door de werkgever een CO2-bijdrage te worden betaald op bedrijfsvoertuigen die voor andere dan
loutere beroepsdoeleinden worden gebruikt (bv. privégebruik, woon-werkverplaatsing, in sommige gevallen ook het collectief
woon-werkverkeer). Deze bijdrage is verschuldigd ongeacht de financiële bijdrage van de werknemer in de financiering of
voor het gebruik ervan. 
De CO2-bijdrage is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van september 2004 m.n. 114,08. 

De bijdrage wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van volgende formule: 
gezondheidsindexcijfer van september van het jaar voorafgaand aan het 
Basisbedrag (2005) x jaar waarin het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn 
gezondheidsindexcijfer van september 2004 
Voor 2012 betekent dit: basisbedrag (2005) x 135,98 
114,08 
De indexatiecoëfficiënt voor 2012 bedraagt m.a.w. 1,1920. 
In de onderstaande tabel kan u de berekeningsformule voor 2013 terugvinden. De CO2-bijdrage stijgt in 2013 met 2,39% t.o.v. 

2012. 

Basisformule (maandbasis) Indexatiecoëfficiënt 2013 t.o.v. 
basisbedrag 

Indien CO 2 -bijdrage niet 
gekend 

Benzinewagen 
((CO2-uitstoot x EUR 9) - 768)

: 12 
1,1920 EUR 86,42/maand 

Dieselwagen 
((CO2-uitstoot x EUR 9) - 600)

: 12 
1,1920 EUR 87,91/maand 

Elektrische 
wagen EUR 20,83 1,1920 EUR 24,83/maand 

Wagen op LPG 
((CO2-uitstoot x EUR 9) - 990)

: 12 
1,1920 

De bijdrage mag niet lager liggen dan EUR 24,83 per maand.

BAREMA’S PC 124 VANAF 1 JANUARI 2013 

Uurlonen vanaf 1 januari 2013   De lonen van de arbeiders in de bouw verhogen vanaf 1 januari 2013
met de factor. 1,00386068. 

Basisbarema Bruto uurloon  Indexering 

cat. I 13,169 +0,051 

cat. IA 13,826 +0,053 

cat. II 14,039 +0,054 

cat. IIA 14,739 +0,057 

cat. III 14,930 +0,057 

cat. IV 15,848 +0,061 
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Categorieën Bruto uurloon  Toeslag EUR 

ploegbaas A - cat. IV + toeslag 16,423 +1,493 

ploegbaas B - cat. III + toeslag 17,433 +1,585 

Meestergast - cat. IV + toeslag 19.018 +3,170 

Toeslag Petrochemie 0,584 +0,003 

Vergoeding kost en huisvesting 

Kost EUR 25,81 

Huisvesting EUR 12,35 

Totaal EUR 38,16 

Jongerenleerlingwezen en Bouwleerlingwezen (geldig sinds 01/02/2012) 

leeftijd  Vergoeding 1e maand Volgende maanden 

15 jaar 320,40 480,60 

16 jaar 350,50 525,70 

17 jaar 380,50 570,70 

18 jaar 410,50 615,80 

19 jaar 440,60 660,90 

20 jaar 470,60 705,90 

21 jaar en meer 500,70 751,00 

Jongerenbarema 
Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de
deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd: 

Leeftijd  Bruto uurloon  

15 jaar 7,111 

15 jaar 6 maanden 7,770 

16 jaar 8,428 

16 jaar 6 maanden 9,745 

17 jaar 11,062 

17 jaar 6 maanden 12,379 

18 jaar 13,169 
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Studentenloon Per 1 juli 2012 

Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 9,567 EUR/u 
Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 8,776 EUR/u

BEDRAG RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN GEÏNDEXEERD VANAF 1 JANUARI 
2013

Sedert begin 2008 kunnen bedrijven het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (ook "loonbonus"
genoemd) voor hun werknemers toepassen.

Deze loonbonus wordt ten belope van EUR 2.200 per jaar (EUR 2.314 in 2009, EUR 2.299 in 2010, EUR 2.358 in 2011 en
EUR 2.430 in 2012) en per werknemer vrijgesteld van belasting en werknemersbijdrage en is dus voor de begunstigde netto !
De werkgever is enkel een bijdrage van 33% aan de RSZ verschuldigd. 
In de regelgeving is voorzien dat het maximumbedrag jaarlijks zal geïndexeerd worden. Op 1 januari 2013 is dit opnieuw
gebeurd volgens de volgende formule: 
basisbedrag x gezondheidsindex september 2012 
gezondheidsindex september 2007 
dit betekent: EUR 2.200 x 119,52 = EUR 2.487,41 of afgerond EUR 2.488. 
105,71 

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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