
NIEUWSBRIEF MEI 2013

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S MEI 2013

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: 122,14

Gezondheidsindex: 120,49

4-maandelijks gemiddelde: 120,32

I = Index

C = CAO 
A. BAREMA'S

102110 Leisteengroeven I 1,00%

Alle lonen

105000 Nonferro metalen I 1,27%

Geen gegevens aanwezig

106010 cementfabrieken I 0,0915 %

Schaallonen

117000 Petroleumnijverheid I 0,09151 % Schaallonen 

216000 Notarisbedienden I 0,46 %
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Alle lonen

2240A0 Bed non-ferrometalen: 37u I 1,27 %

Geen gegevens aanwezig

227000 Audiovisuele sector I 2,00 %

Alle lonen

308000 Hypoth.lening-sparen-kapitaal I 0,21 %

Baremisch gedeelte

309000 Beursvennootschappen I 0,2082 %

Baremisch gedeelte

310000 Banken I 0,21 %

Schaallonen

326000 Gas en electriciteit I 0,1166 %

Schaallonen

B. BEDRAGEN

PC Code Sub Omschrijving Bedrag •EUR‚

nihil nihil nihil nihil nihil

EXTRA WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR DE SECTOREN DIE ONVOLDOENDE
OPLEIDINGSINSPANNINGEN LEVERDEN

Alle ondernemingen uit de privé-sector moeten samen een globale vormingsinspanning van 1,9% van de
totale loonmassa behalen. Zoniet moeten de werkgevers uit slecht presterende sectoren een extra
werkgeversbijdrage van 0,05% betalen. De opbrengst van de extra bijdrage is bestemd voor het betaald
educatief verlof en zal geïnd worden samen met de RSZ-bijdragen van het eerste kwartaal van 2014.

Uit een verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven blijkt dat de globale vormingsinspanning
voor 2011 slechts 1,54% bedroeg en dat de doelstelling dus niet werd behaald. 

In het Belgisch Staatsblad werd de lijst gepubliceerd van de sectoren die slecht presteerden en waarvan de
werkgevers dus de genoemde extra bijdrage moeten betalen. Het gaat onder meer over de volgende 
sectoren:
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- PC 125.01 •bosontginningen‚, 125.02 •zagerijen‚ en 125.03 •houthandel‚

- PC 149.03 •edele metalen‚

- PC 223 •sport‚

- PC 227 •audiovisuele sector‚

- PC 315.02 •luchtvaartmaatschappijen‚

- PC 320 •begrafenisondernemingen‚

Bron: M.B. van 17 april 2013 tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2011 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 2005
betreffende het generatiepact, B.S. 7 mei 2013. 

STRENGERE REGELS INZAKE TERBESCHIKKINGSTELLING

Het uitlenen van personeel aan derden waarbij een deel van het werkgeversgezag wordt overgedragen aan
deze derde, is in principe verboden. Enkel uitzendkantoren mogen personeel ter beschikking stellen.

In 2000 werd dit verbod versoepeld. Een deel van het werkgeversgezag mocht wel overgedragen worden.
De derde-gebruiker mocht instructies geven aan het ingehuurde personeel inzake welzijn op het werk,
arbeids- en rusttijden of uitvoering van het overeengekomen werk.

In het kader van de strijd tegen sociale fraude, en meerbepaald tegen de schijnzelfstandigheid, heeft de
regering beslist om de regeling van 2000 opnieuw te verstrengen.

Het blijft verboden om werknemers ter beschikking te stellen. Bepaalde instructies kunnen evenwel
overgedragen worden aan de derde-gebruiker in het kader van een aannemingsovereenkomst, zonder dat
er sprake is van een overdracht van werkgeversgezag.

Het gaat om instructies inzake welzijn op het werk en instructies die vastgelegd zijn in een geschreven
overeenkomst tussen de werkgever en de derde-gebruiker.

1. Geschreven overeenkomst

Deze geschreven overeenkomst is voortaan héél belangrijk! 

- De overeenkomst moet uitdrukkelijk en gedetailleerd omschrijven welke instructies gegeven mogen 
worden;

- De instructies mogen het werkgeversgezag niet uithollen;
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- De feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeenstemmen met de geschreven 
overeenkomst.

Als er geen geschreven overeenkomst is, zal er altijd sprake zijn van een verboden terbeschikkingstelling. 

2. Rol van de overlegorganen

De derde-gebruiker moet zijn overlegorganen •ondernemingsraad of bij gebreke, het comité PBW of bij
gebreke, de vakbondsafvaardiging‚ onmiddellijk op de hoogte stellen van het bestaan van deze geschreven
overeenkomst. 

De ondernemingsraad kan een afschrift van het gedeelte van de overeenkomst waarin de instructies zijn
opgenomen, opvragen. Weigert de derde-gebruiker dit afschrift te geven, wordt er geacht geen
schriftelijke overeenkomst te zijn en is er dus sprake van een verboden terbeschikkingstelling!

De procedure i.v.m. deze informatieverplichting aan de overlegorganen moet nog verder uitgewerkt
worden bij K.B.

3. Sancties

Indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, heeft dit in de eerste plaats gevolgen voor de
overeenkomst zelf:

- De overeenkomst waarbij een werknemer in dienst wordt genomen om te worden uitgeleend aan een
derde-gebruiker, is nietig;

- Tussen de werknemer en de derde-gebruiker ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
vanaf het begin van de uitvoering van het werk;

- De werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen zonder opzeggingstermijn of
verbrekingsvergoeding tot op de datum waarop hij niet meer ter beschikking wordt gesteld;

- De derde-gebruiker en de werkgever die de werknemer ter beschikking stelt, zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het loon, de sociale bijdragen, vergoedingen en voordelen die
voortvloeien uit de overeenkomst.

Daarnaast kunnen sancties van niveau 3 worden opgelegd: hetzij een strafrechtelijke geldboete tussen 600
en 6.000 euro, hetzij een administratieve geldboete tussen 300 en 3.000 euro. Ook een beroeps- of
exploitatieverbod of een bedrijfssluiting zijn mogelijk. 

Bron: Programmawet van 27 december 2012, B.S. 31 december 2012.

INSPECTIE LEGT HAAR PRIORITEITEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN VAST

Onlangs publiceerde de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten haar activiteitenverslagen van
2010 en 2011. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde controles, plant de inspectie de komende
maanden in het hele land een aantal prioritaire controles. Het gaat om:
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· Controles op buitenlandse ondernemingen. Er wordt nagekeken of deze ondernemingen de Belgische
loon- en arbeidsvoorwaarden naleven.

· Controles op •gedelocaliseerde‚ vervoersactiviteiten door onderaannemers vanuit het buitenland met
goedkope chauffeurs en controles op de omzeiling van de voorschriften inzake cabotage.

· Aanpak van misbruiken in de uitzendarbeid. De inspecteurs zullen vooral oog hebben voor de gelijke
behandeling en de beloning van de uitzendkrachten. 

· Controle op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de medecontractanten en opdrachtgevers voor de lonen
van het personeel van onderaannemers en op de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven. Hier kan de
Inspectie wel pas optreden wanneer de nodige uitvoeringsbesluiten gepubliceerd worden in het Staatsblad.

· De illegale terbeschikkingstelling •uitlening van personeel‚.

Bron: www.werk.belgie.be 

LIMOSA-AANGIFTE: NIEUWE REGELS VANAF 1 JULI 2013

Sinds 1 april 2007 geldt een voorafgaande meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen of werknemers
die gedeeltelijk of tijdelijk een activiteit in België komen verrichten, de Limosa-aangifte.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde eind vorig jaar dat de verplichte Limosa-aangifte voor
zelfstandigen onverenigbaar is met het vrij verkeer van diensten. De regering besliste in het kader hiervan
een nieuwe regeling te laten ingaan, die ook van toepassing is op gedetacheerde werknemers. Hieronder
gaan we verder in op de nieuwe regels voor werknemers.

Een eerste wijziging houdt in dat het aantal verplicht mee te delen gegevens verminderd wordt. De
volgende gegevens moeten voor de gedetacheerde werknemers gemeld worden:

- De identificatiegegevens van de werknemer, waaronder het nationaal identificatienummer in het land
van oorsprong, indien dit bestaat;

- De identificatiegegevens van de werkgever of zijn mandataris, indien deze laatste de melding van
detachering doet;

- De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker;

- De voorziene begin- en einddatum van de detachering op het Belgisch grondgebied;

- De werkroosters;

- De vermelding of de werknemer al dan niet als uitzendkracht wordt gedetacheerd en of hij in het kader
van de detachering al dan niet activiteiten uitvoert in de bouwsector;

- De plaats waar in België de arbeidsprestaties geleverd worden.
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Het soort van diensten dat verricht wordt in het kader van de detachering en de wekelijkse arbeidsduur
moeten niet langer meegedeeld worden.

Tevens is de vereenvoudigde melding afgeschaft. Voor gedetacheerde werknemers die regelmatig
werkzaamheden in België en in één of meerdere andere landen uitoefenen, blijft een eenmalige melding
mogelijk die 12 maanden geldig is. Dit kan nog eens voor 12 maanden verlengd worden. De bouw- en
interimsector kunnen geen gebruik maken van de eenmalige melding.

Tot slot heeft men de beperking van de mogelijkheid tot annuleren van de detachering aangepast. De
annulatie diende voorheen uiterlijk voor het einde van de eerste kalenderdag die overeenkomt met de
begindatum van de gemelde detachering te gebeuren. Voortaan wordt er niet langer een uiterlijke datum
bepaald waarbinnen de annulatie kan gebeuren. Hierdoor worden annulaties ook nog op latere tijdstippen 
toegelaten.

Gelet op de nodige tijd om de informaticatoepassingen aan te passen, zullen de nieuwe regels in werking
treden vanaf 1 juli 2013.

Bron: KB van 19 maart 2013 tot wijziging van het KB van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk
8 van Titel IV van de programmawet •I‚ van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor
gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, B.S. 27 maart 2013.

STUDENT@WORK-ATTEST

Als een student gaat solliciteren voor een studentenjob of als hij/zij een studentenovereenkomst gaat
ondertekenen, is het belangrijk dat een Student@work-attest wordt afgeleverd aan de werkgever.

Dit attest vermeldt hoeveel dagen er nog over zijn van de 50 dagen die een student mag werken tegen
verminderde sociale bijdragen. Op het attest ziet een werkgever hoe lang hij de student nog in dienst mag
nemen tegen verminderde sociale bijdragen.

Een attest maken doe je zo:

1. Je surft naar de site Student@work

2. Klik op 'Start Student@work - 50days'.

3. Meld je aan.

4. Klik op 'Attest voor toekomstige werkgever'.

5. Kies het jaar waarvoor je een attest wilt maken.

6. Klik op 'Attest maken'.

7. Je krijgt het attest als pdf-bestand. Het attest bevat een toegangscode en vermeldt het aantal resterende 
dagen.
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8. Geef de toegangscode uit je attest door aan de werkgever. Je kunt de code mailen, afdrukken of in je cv 
plakken.

9. Met de toegangscode kan de werkgever zich nu aanmelden bij Student@work - 50days en jouw
resterende dagen bekijken. 

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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