
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

MAALTIJDCHEQUES 12 MAANDEN GELDIG

Maaltijdcheques worden niet als loon beschouwd, wanneer cumulatief voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden:

1.  De toekenning van de maaltijdcheques moet vervat zijn in een cao, gesloten op sectoraal vlak of op
ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale
delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo’n
overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke
individuele overeenkomst; 

2.  Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer
normale werkelijke arbeid presteert; 

3.  De maaltijdcheques moeten worden afgeleverd op naam van de werknemer. Deze voorwaarde wordt
geacht vervuld te zijn indien de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens
voorkomen op de individuele rekening van de werknemer; 

4.  De tussenkomst van de werkgever in de kost van de maaltijdcheque mag ten hoogste 5,91 euro 
bedragen; 

5.  De tussenkomst van de werknemer in de kost van de maaltijdcheque bedraagt tenminste 1,09 euro.

Bovendien moet de geldigheidsduur van de maaltijdcheques beperkt zijn. 

Tot voor kort bedroeg de geldigheidsduur 3 maanden. Door die beperkte geldigheidsduur werden heel wat
maaltijdcheques niet tijdig gebruikt, met grote verliezen tot gevolg. 

Daarom werd beslist om de geldigheidsduur te verhogen. Vanaf 11 augustus 2013 blijven de
maaltijdcheques 12 maanden geldig. 

De maaltijdcheque moet duidelijk vermelden dat de geldigheidsduur beperkt is tot 12 maanden en dat hij
slechts mag worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

Bron: Wet dd. 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 1 augustus 2013

- 1 -



IBO-REGELING VERSOEPELT VANAF 1 OKTOBER 2013

De individuele beroepsopleiding is de beroepsopleiding die wordt verstrekt in een onderneming, een vzw
of een administratieve overheid en die door de VDAB wordt georganiseerd of er als dusdanig door erkend
wordt met het oog op:

1. het aanleren van een vak, een beroep of een functie;

2. bijscholing in het vak, het beroep of de functie;

3. het verwerven van de noodzakelijke basisvaardigheden voor de uitoefening van een beroepsactiviteit;

4. beroepsomscholing, vervolmaking en uitbreiding van de vakkennis of de aanpassing ervan aan de
ontwikkelingen binnen het vak, het beroep of de functie. 

De cursist die een opleiding volgt heeft recht op een productiviteitspremie en een tussenkomst in zijn
verplaatsingskosten volgens de voor de onderneming geldende CAO. 

Momenteel moet de werkgever met de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur sluiten. Met uitzondering van een eventueel ontslag om
dringende reden mag de werkgever de arbeidsovereenkomst maar beëindigen na verloop van een termijn
die overeenstemt met de duur van de opleiding.

Bij beëindiging tijdens de periode van gewaarborgde tewerkstelling, is de vergoeding gelijk aan het loon
voor de resterende periode van gewaarborgde tewerkstelling, onverminderd de toepassing van de gewone
regels inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 oktober 2013 wordt het mogelijk om na de opleiding een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
aan te bieden als dit overeenstemt met het aanwervingsbeleid van het bedrijf. Op die manier kunnen er
meer bedrijven en sectoren in het systeem stappen. 

Bron: persbericht VDAB dd. 15 juli 2013, www.vdab.be

LOONBONUS: FISCALE GRENS WERD AANGEPAST

Op 1 januari 2013 werd de regelgeving aangaande de loonbonus ingrijpend gewijzigd door de invoering
van een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer en een fikse verhoging van het
maximale toe te kennen bedrag als loonbonus tot 3100 euro (bedrag 2013).

Op fiscaal vlak wijzigde er op dat ogenblik echter niets. Bijgevolg bedroeg het fiscaal vrijgesteld bedrag
slechts 2488 euro (bedrag 2013).

Na lang dralen werd het maximaal toegelaten bedrag door de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse
bepalingen dan toch aangepast aan de gewijzigde RSZ-wetgeving. Bij het bepalen van de nieuwe grens
werd rekening gehouden met de RSZ-werknemersbijdragen. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt het fiscaal
vrijgestelde bedrag 2695 euro.
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Bron: Wet dd. 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013

WET BETREFFENDE DE MODERNISERING VAN HET ARBEIDSRECHT EN HOUDENDE
DIVERSE BEPALINGEN

De sociale partners bereikten begin dit jaar een akkoord over de modernisering van de arbeid. Dit akkoord
heeft tot doel om tijdelijk meer te werken tijdens piekperiodes zonder de gemiddelde arbeidsduur te
verhogen en zonder te raken aan de dagelijkse en wekelijkse toegelaten arbeidsduur.

Op 29 augustus 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de modernisering van het
arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen. Hiermee worden 3 maatregelen uit het akkoord vertaald in 
wetgeving.

De datum van inwerkingtreding van deze 3 maatregelen moet wel nog bepaald worden bij K.B. 

1.  Verhoging van de interne overurengrens

Om te vermijden dat overuren onbeperkt gecumuleerd zouden worden, is er een ’interne overurengrens’
voorzien. 

Momenteel mogen in de loop van een kwartaal maximum 65 overuren gecumuleerd worden. De
referteperiode van een kwartaal kan verlengd worden tot één jaar.

Van zodra deze grens bereikt is, mogen er geen overuren meer gepresteerd worden vooraleer er eerst
inhaalrust wordt toegekend.

Deze overurengrens wordt verhoogd tot:

ü 78 uren per kwartaal;

ü 91 uren indien de duur van de referteperiode wordt verlengd tot 1 jaar. Deze verhoogde interne grens
geldt evenwel slechts vanaf de vierde maand van de referteperiode;

ü 130 uren of 143 uren volgens procedures die nog moeten worden vastgelegd door een KB.

2.  Inhaalrust of uitbetaling overuren

Voor de werknemer werd de keuzemogelijkheid ingevoerd om per kalenderjaar de eerste 65 overuren op
basis van ’buitengewone vermeerdering van werk’ en ’onvoorziene noodzakelijkheid’ niet te moeten
recupereren, maar te laten uitbetalen. Via een sector- of ondernemings-CAO kon men de 65 uren reeds
optrekken naar 130 uren.

De Wet voorziet dat deze grens wordt opgetrokken tot 91 uren per kalenderjaar. Volgens de procedures
die nog moeten worden vastgelegd bij KB kan dit maximum worden opgetrokken tot 130 of 143 uren.

3.  Annualisering van de arbeidsduur
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Reeds lange tijd is het mogelijk om de wekelijkse grens van de arbeidsduur te overschrijden op
voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld over een periode van een jaar gerespecteerd wordt. 

De wet voorziet dat CAO’s die de referteperiode verlengen automatisch in het arbeidsreglement worden
gevoegd, m.a.w. zonder dat nog een procedure wijziging arbeidsreglement vereist is.

Bron: Wet dd. 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse
bepalingen, B.S. 29 augustus 2013

VERSOEPELING GELEGENHEIDSARBEID IN LAND- EN TUINBOUWSECTOR

Door middel van het K.B. van 04/07/2013 werd er een versoepeling ingevoerd van de voorwaarden om als
gelegenheidsarbeider te werken in de land- en tuinbouwsector.

Tot voor kort was het niet meer mogelijk om als gelegenheidsarbeider te werken indien diezelfde
werknemer in de loop van het huidige kwartaal en de twee daaraan voorafgaande kwartalen reeds in de
land- of tuinbouwsector had gewerkt en dit in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider. 

De regeling wordt nu versoepeld. Voortaan zal men enkel nog kijken naar de voorbije 180 dagen om te
oordelen of een werknemer als gelegenheidsarbeider kan tewerkgesteld worden of niet.

Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 01/07/2013.

Bron: Koninklijk besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 18 juli 2013.

RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE BIJ OVERMATIG GEBRUIK VAN ECONOMISCHE 
WERKLOOSHEID

Het regeerakkoord van 1 december 2011 bepaalde dat er een responsabilisering moest komen van
werkgevers die overmatig gebruik maken van het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Dit hoopte de
regering te bereiken door een extra bijdrage in te voeren. Het was echter tot nu wachten op de concrete
modaliteiten van deze extra bijdrage.

Het systeem van een extra bijdrage bij overmatig gebruik van tijdelijke werkloosheid bestaat al langer in
de bouwsector, maar vanaf 01/08/2013 is er nu een systeem dat van toepassing is op alle sectoren. De
bouwsector behoudt voorlopig nog haar eigen regeling.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische
werkloosheid in het voorgaande kalenderjaar. Naarmate het aantal dagen economische werkloosheid
oploopt, verhoogt het bedrag van de bijdrage ook:
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Dagen economische werkloosheid /jaar Bijdrage per werkloosheidsdag

111 - 130 20 EUR

131 - 150 40 EUR

151 - 170 60 EUR

171 - 200 80 EUR

201 en meer 100 EUR

Er werd wel voorzien in de mogelijkheid om afwijkingen vast te leggen. Zo kan de Koning een aangepaste
regeling uitwerken voor weekend- en overbruggingsploegen. Dit zijn voltijdse werknemers die slechts
enkele dagen per week werken waardoor de kans dat zij 110 werkloosheidsdagen op jaarbasis bereiken
minimaal is. Bijgevolg kan bij K.B. bepaald worden dat 1 dag effectieve economische werkloosheid wordt
aangerekend als meer dan 1 dag in de telling.

Daarnaast kunnen ook ondernemingen in moeilijkheden een halvering van de bijdragen krijgen in het jaar
van de erkenning en eventueel in het volgende jaar. Nog kan bij K.B. een tijdelijke vrijstelling worden
toegekend aan één of meerdere sectoren die zich in een economische risicosituatie bevinden.

Verder kan de Koning ook een tijdelijke vrijstelling toekennen aan alle sectoren in geval van een
uitzonderlijke economische situatie. 

De debetberichten voor de inning van de nieuwe solidariteitsbijdrage zullen door de RSZ verstuurd
worden in de loop van december 2013.

Bron: Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013.

LOOPBAANCHEQUES

Onlangs werd met ingang vanaf 01/07/2013 het systeem van de loopbaancheque ingevoerd. Met
loopbaancheques kunnen werknemers op een goedkope manier individuele beroepsbegeleiding aankopen
bij een erkend loopbaancentrum. Elke werknemer kan gedurende een periode van 6 jaar 2
loopbaancheques aankopen. Een loopbaancheque kost 40 euro en geeft recht op een begeleiding van 4
uur. De cheques kunnen aangekocht worden bij de VDAB.

Wie kan loopbaancheques aankopen?

Enkel personen die werkzaam zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
wonen in België of in een van de andere lidstaten van de Europese Unie kunnen loopbaancheques
aankopen. Bovendien moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

- hij moet werken op het ogenblik van de aanvraag van de loopbaanbegeleiding; 

- hij moet minstens 12 maanden werkervaring opgebouwd hebben in de loop van de 24 maanden
voorafgaand aan de aanvraag van de loopbaancheque. Als die werkervaring bestaat uit 4 weken
ononderbroken tewerkstelling als uitzendkracht, volstaat een werkervaring van 9 maanden. De individuele
beroepsopleiding als werkzoekende wordt gelijkgesteld met werkervaring. Werkervaring opgedaan in het
buitenland moet door de werknemer aangetoond worden via een attest;
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- hij mag in de 6 jaar voorafgaand aan de aanvraag nog geen loopbaanbegeleiding genoten hebben die
door het Vlaamse Gewest werd gesubsidieerd.

Inhoud van de loopbaanbegeleiding

Het erkende loopbaancentrum moet per loopbaancheque minstens aanbieden:

- het uitvoeren van een individuele loopbaanbegeleiding op maat van de werknemer gedurende 4 uur,
verspreid over minstens 2 dagen;

- het opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan;

- het geven van duidelijke informatie over de aanvang, de procedure, de inhoud en het verloop van de 
loopbaanbegeleiding;

- het verstrekken van nazorg aan de werknemer die hierom verzoekt;

- het uitvoeren van loopbaanbegeleiding op maat van kansengroepen wanneer het erkende
loopbaancentrum beroep doet op de stimuleringsfinanciering; 

- het waarborgen van toegankelijke, beschikbare en bereikbare dienstverlening.

De voorwaarden van de loopbaanbegeleiding worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst die
wordt afgesloten met de werknemer. 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 11 juli 
2013.

DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LONEN

In bepaalde sectoren worden regelmatig ingewikkelde constructies opgezet van aanneming en
onderaanneming waarbij sommige werknemers onderbetaald worden. Door die ingewikkelde constructie
wordt het risico om gesanctioneerd te worden voor de onderbetaling geminimaliseerd. Om de strijd tegen
deze fraude aan te gaan werd enige tijd geleden het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor lonen uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat ook de opdrachtgever of de aannemer die beroep deed op
de onderaannemer die zijn werknemers onderbetaalt hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden.

Een K.B. diende echter nog te bepalen in welke sectoren dit principe van toepassing zou zijn. In het
Belgisch Staatsblad van 28/08/2013 werd onlangs een lijst van sectoren gepubliceerd. Het principe van
hoofdelijke aansprakelijkheid is vanaf 01/09/2013 van toepassing in de volgende sectoren:

- PC 111.00: metaal-, machine- en elektrische bouw, voor activiteiten die beschouwd worden als werken
in onroerende staat in de BTW-reglementering

- PC 121.00: schoonmaak
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- PC 124.00: bouw

- PC 126.00: stoffering en houtbewerking, voor activiteiten die beschouwd worden als werken in
onroerende staat in de BTW-reglementering

- PC 144.00: landbouw

- PC 145.00: tuinbouw

- PC 149.01: elektriciteit, voor activiteiten die beschouwd worden als werken in onroerende staat in de 
BTW-reglementering

- PC 317.00: bewakings- en/of toezichtsdiensten

- Bepaalde activiteiten van vleesverwerking uitgevoerd in de sector van de voedingsnijverheid of de sector
van de handel in voedingswaren 

Toch moeten we bij het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid enkele nuances aanbrengen. De
hoofdelijke aansprakelijkheid geldt immers niet automatisch en ook niet bij elke vorm van onderbetaling. 

Zo moet er ten eerste sprake zijn van een ’zwaarwichtige’ tekortkoming. We kunnen spreken van een
zwaarwichtige tekortkoming wanneer het betaalde loon lager ligt dan het minimumloon dat geldt in de
sector. 

Bovendien moet ook een strikte procedure nageleefd worden. Zo dient de opdrachtgever of aannemer die
beroep deed op de onderaannemer die zijn werknemers onderbetaalt eerst door de inspectie in kennis
gesteld te worden van het feit dat deze onderaannemer tekortschiet in zijn verplichting om een correct
loon uit te betalen aan zijn werknemers. 

De periode waarbinnen de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt, wordt door de inspectie meegedeeld in de
kennisgeving. Deze periode kan ten vroegste aanvangen na het verstrijken van 14 werkdagen na de
kennisgeving en kan niet langer duren dan één jaar.

Vervolgens moet de in gebreke gestelde aannemer alle betrokken werknemers in kennis stellen van de
kennisgeving door de inspectie. Dit kan hij doen door aanplakking van een kopie van de kennisgeving op
plaatsen waar de werknemers tewerk gesteld worden. 

De betrokken werknemers, maar ook de inspectiediensten, kunnen op hun beurt de aannemer door middel
van een aangetekend schrijven aanmanen tot betaling van het loon. Van zodra de hoofdelijk
aansprakelijke aannemer hiertoe wordt aangemaand, moet hij het volledige niet-betaalde loon aan deze
werknemer betalen.

Bron: Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake
bewaking en/of toezicht, B.S. 28 augustus 2013.
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Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de 
bouwsector, B.S. 28 augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake elektriciteit,
B.S. 28 augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten van stoffering en
van houtbewerking, B.S. 28 augustus 2013. 

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten inzake metaal-,
machine- en elektrische bouw, B.S. 28 augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde landbouwactiviteiten, B.S. 28
augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde schoonmaakactiviteiten, B.S.
28 augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde tuinbouwactiviteiten, B.S. 28
augustus 2013.

Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de
voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren, B.S. 28 augustus 2013.

DEFINITIEVE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S SEPTEMBER 2013

In deze overzichtslijst (definitieve versie) worden zo veel als mogelijk toeslagen en vergoedingen vermeld.
Deze toeslagen en vergoeding zijn louter informatief en kunnen onvolledig zijn.
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BASIS 2004:

Consumptieindex: 122,58

Gezondheidsindex: 120,89

4-maandelijks gemiddelde: 120,94

I = Index

C = CAO 
A. BAREMA’S

102010 Hardsteen Henegouwen I 1,00 %

Geen gegevens aanwezig

102041 Zand & kwarts Luik I 1,00 %

Alle lonen

102042 Zand-kwarts zon Luik/Wabr I 1,00 %

Alle lonen

106010 cementfabrieken I 0,0828 %

Schaallonen

107010 Meester-kleermak. naaist. I 2,00 %

Alle lonen

114030 Steenbakker Lim & Vl-Brab I 0,50 %

Geen gegevens aanwezig

117000 Petroleumnijverheid I 0,0828 % Schaallonen 

14005a Verhuisondern:rijdend per I 2,00 %

Alle lonen

201000 Zelfst kleinhdl groep I I 2,00 %
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201000I Zelfst kleinhdl groep II

201000II Zelfst kleinhdl:filiaalho

201020 Zelfst. Kleinhandel +20

201BIS Zelfst kleinhdl grI(ggmi)

201BISI Zelfst kleinhd grII(GMMI)

Baremisch gedeelte

202001 Middelgrote levensmiddelenbedrijven - Groep C I 2,00 %

Baremisch gedeelte

216000 Notarisbedienden I 0,51 %

Alle lonen

308000 hypoth.lening-sparen-kapi I 0,20 %

Baremisch gedeelte

309000 Beursvennootschappen I 0,1988 %

Baremisch gedeelte

310000 Banken I 0,20 %

Schaallonen

326000 Gas en electriciteit I 0,0828 %

Schaallonen

A. BEDRAGEN

PC Code Sub Omschrijving Bedrag (EUR)

327000 Premie omkaderend personeel Zie hieronder1

327012 Premie omkaderend personeel Zie hieronder1

3300110 3051 premie BBK/BBT EUR 1205,58 (BBK)

3300110 3051 premie BBK/BBT EUR 3616,84 (BBT)

3300120 3051 premie BBK/BBT EUR 1205,58 (BBK)

3300120 3051 premie BBK/BBT EUR 3616,84 (BBT)
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1 : De jaarlijkse premie voor 2013 bedraagt EUR - 197,48 (negatief), verhoogd met 5,07 % van de
jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). De referteperiode loopt van 01/09/2012
t.e.m. 31/08/2013.

WIJZIGINGEN GELEGENHEIDSARBEID HORECA VANAF 1 OKTOBER 2013

Wijzigingen gelegenheidsarbeid horeca vanaf 1 oktober 2013

Opm: Onderstaande reglementering werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er zijn dus
mogelijk nog aanpassingen.

Op 1 oktober 2013 treden wijzigingen met betrekking tot gelegenheidsarbeid in de horeca in werking. Tot
1 oktober blijft het systeem van de full en light dimona in voege. Bij aanwerving van een eerste
gelegenheidsarbeider moet de werkgever de keuze maken voor één van beiden. Bij de dimona light moet
dagelijks het beginuur en de duur van prestatie (5 of 11u) worden meegegeven. De RSZ wordt er berekend
op het forfaitair loon. Bij een dimona full moet dagelijks het begin- en einduur worden aangegeven. Hier
wordt de RSZ berekend op het werkelijk loon. De keuze geldt voor alle gelegenheidswerknemers voor een
heel jaar en wordt automatisch verlengd tenzij het Waarborg- en Sociaal Fonds van de horeca op de
hoogte werd gebracht van een andere keuze.

Vanaf 1 oktober 2013 wordt een nieuwe soort dimona ingevoerd. Het systeem van de dimona full en light
worden vervangen door een dag- en een uuraangifte. De RSZ wordt voor beiden berekend op het forfaitair
loon. Bovendien kan de keuze tussen dag-en uurforfait verschillen van werknemer tot werknemer en van
dag tot dag. Het inkomen van de gelegenheidswerknemer in dit stelsel zal afzonderlijk worden belast aan
33% (tenzij het normaal tarief voordeliger zou zijn voor de gelegenheidsarbeider).

Dagaangifte:

Bij een dagaangifte zal de RSZ berekend worden op een forfaitair dagloon van 45 euro. Enkel het
beginuur van de prestaties zal moeten worden meegegeven. Er zal een register van werktijdregeling
moeten worden bijgehouden. Dit wordt gewaarmerkt en afgeleverd door het Waarborg en Sociaal Fonds
van de Horeca.

Wanneer u beroep wil doen op een gelegenheidsarbeider die op een bepaalde dag bijvoorbeeld 8 uren
werkt dan geeft de werkgever in dimona de gelegenheidsarbeider aan als EXT met dagforfait met het
beginuur waarop hij/zij zal starten. De RSZ wordt berekend op 45 EUR.

Uuraangifte:

Bij een uuraangifte geeft de werkgever in dimona de gelegenheidswerknemer aan als EXT met uurforfait
met begin-en einduur. Wanneer de werknemer 3 uren werkt zal de RSZ berekend worden op 3 x 7,5 EUR.
Bij de uuraangifte wordt de RSZ namelijk berekend op een forfaitair uurloon van 7,5 EUR per
aangegeven uur.

Bij een onderbroken dienst (bv. 10 tot 12u en 16u tot 18u) kan de werkgever ook werken met de
uuraangifte. Je geeft begin-en einduur op (bv. beginuur 10u en einduur 18u) en naderhand in de
dmfa-aangifte de werkelijk gepresteerde uren (in casu 4).
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Sancties bij laattijdigheid:

De dimona moet steeds gebeuren vooraleer de werknemer begint te werken (richtlijn van 2 uren voor ze
starten met oog op verwerking door het sociaal secretariaat en de rsz). Gebeurt de dimona laattijdig dan
zal de RSZ berekend worden op het gewone loon van de gelegenheidswerknemer en dit per dag dat de
dimona laattijdig werd gedaan. Daarnaast wordt de laattijdige dimona bestraft als een inbreuk van niveau 
4.

Contingent: 

Een gelegenheidsarbeider mag maximum 50 dagen per kalenderjaar werken als gelegenheidsarbeider in de
horeca. De werkgever krijgt 100 dagen per kalenderjaar gedurende dewelke hij gelegenheidsarbeiders kan
tewerkstellen. Wanneer de dagen op zijn kan de gelegenheidswerknemer nog tewerkgesteld worden maar
dan wordt de RSZ berekend op het werkelijke loon.

Vanaf 1 januari 2014 zal er online (horeca@work.be) een teller ter beschikking zijn waarop het contingent
van de gelegenheidswerknemers te zien zal zijn.

Wat met studenten-gelegenheidswerknemers?

De eerste 50 dagen zal een student-gelegenheidswerknemer moeten aangegeven worden als student met
solidariteitsbijdragen. Daarna beschikt de student nog eens over 50 dagen als gelegenheidswerknemer.

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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