
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013

AANPASSING LOONBEDRAGEN ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET OP 1 JANUARI 2014

De loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen die zullen
gelden vanaf 1 januari 2014 zijn:

- De grens die gebruikt wordt voor de opzeggingstermijnen van bedienden, het scholingsbeding en het
concurrentiebeding: EUR 32.254 wordt EUR 32.886;

- De grens die gebruikt wordt voor de proefperiode van bedienden: EUR 38.665 wordt 

EUR 39.422;

- De grens die gebruikt wordt voor de opzeggingstermijn van bedienden, het concurrentiebeding en het
scheidsrechterlijk beding: EUR 64.508 wordt EUR 65.771.

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het wetsontwerp betreffende de invoering van het
eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2014 zullen de jaarloongrenzen voor de opzeggingstermijnen en de
proefperiode niet meer relevant zijn.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2014 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden
•artikel 131‚, B.S. 25 oktober 2013.

VERVANGING FEESTDAGEN IN 2014

Voor 2014 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Nieuwjaar woensdag 1 januari 2014

Paasmaandag maandag 21 april 2014

Feest van de Arbeid donderdag 1 mei 2014

O.L.H. Hemelvaart donderdag 29 mei 2014
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Pinkstermaandag maandag 9 juni 2014

Nationale Feestdag maandag 21 juli 2014

O.L.V. Hemelvaart vrijdag 15 augustus 2014

Allerheiligen zaterdag 1 november 2014

Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014

Kerstmis donderdag 25 december 2014

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet
vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een
dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in uw onderneming niet gewerkt op zaterdag en zondag, dan moet u in 2014 één feestdag
vervangen, nl. Allerheiligen •zaterdag 1 november 2014‚. Deze vervangingsdag moet in de loop van 2014
genomen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste
instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moet vóór 1 oktober meegedeeld
worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij
uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad
hierover een beslissing nemen. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er
een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een
collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de
vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en 
werknemer.

Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de
eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2013 door middel van een
ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet u bij het
arbeidsreglement voegen. Er is tevens voorzien dat de Inspectie Sociale Wetten een kopie hiervan moet 
ontvangen.

Gelieve CLB ook een kopie van dit bericht te bezorgen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

De regionale feestdagen •vrijdag 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, zaterdag 27 september voor de
Franse Gemeenschap en zaterdag 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap‚ zijn •voorlopig‚ nog
geen algemene wettelijke feestdagen. Opgelet: deze feestdagen moeten wel toegekend worden wanneer de
onderneming of het paritair comité beslist heeft om deze regionale feestdag extra toe te kennen aan de
werknemers. 
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BOUWVERLOF EN INHAALRUSTDAGEN 2014

Op regionaal niveau worden sinds jaren akkoorden afgesloten over de bouwvakantie. Deze akkoorden
betreffen in feite aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de ondernemingen
kunnen overnemen. Zij verkrijgen slechts juridische waarde voor de bedrijven door overname ervan in het 
arbeidsreglement.

Voor de provincie Limburg wordt het bouwverlof voor 2014 vastgesteld op volgende periode:

- van maandag 14 juli 2014 tot en met maandag 4 augustus 2014;

- 5 resterende vakantiedagen, vrij te kiezen.

Indien u de data wilt kennen voor een andere provincie, gelieve ons dan even te contacteren.

De feestdag van zaterdag 1 november 2014 wordt vervangen door maandag 10 november 2014.

Ook de inhaalrustdagen voor 2014 zijn gekend, met name:

- donderdag 17 april 2014 •Witte Donderdag‚

- vrijdag 18 april 2014 •Goede Vrijdag‚ 

- vrijdag 2 mei 2014 •brug Feest van de Arbeid‚

- vrijdag 30 mei 2014 •brug Hemelvaart‚

- hoofdperiode •8 dagen‚: maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24, vrijdag 26, maandag 29, dinsdag 30 en
woensdag 31 december 2014, en vrijdag 2 januari 2015.

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE OP TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN

Op de ministerraad van 18 oktober 2013 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd omtrent de
elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Eind vorig jaar werd het principe van de elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen voorzien
in de wet die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt.

Het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit heft deze bepalingen op en zorgt voor een nieuwe invoering
van de registratie met enkele aanpassingen.

De bedoeling blijft dat alle personen die op een bouwwerf werkzaam zijn, zich dagelijks elektronisch
zullen moeten registreren. Het gaat hierbij om alle natuurlijke personen, ongeacht hun statuut of herkomst.

De registratieplicht zou gelden voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Hiermee wordt elke plaats
bedoeld waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden zoals omschreven in de BTW-wetgeving.
Deze omschrijving is dus ruimer dan enkel de bouwsector. De registratieplicht zou in eerste instantie wel
gelden voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen waar werken uitgevoerd worden met een bedrag van EUR
800.000 en meer. In de toekomst kan deze registratieplicht nog verder uitgebreid worden naar andere 
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werven.

Het ontwerp van koninklijk besluit omschrijft de regels en de voorwaarden waaraan het elektronische
registratiesysteem van aanwezigheden op bouwplaatsen moet beantwoorden. Het bepaalt ook de
inlichtingen en gegevens die moeten worden geregistreerd of opgehaald via authentieke bronnen. Het
koninklijk besluit stelt tevens de minimumvoorwaarden vast waaraan de alternatieve registratiemethode
moet voldoen en omschrijft de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de aannemers, de
onderaannemers, de werknemers en de anderen. Tenslotte wordt ook het recht op raadpleging van de
gegevens, overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, beschreven.

Deze regeling zal in werking treden op een nog nader te bepalen datum. Zodra er definitieve beslissingen
hieromtrent genomen zijn, informeren wij u uiteraard opnieuw.

Bron: Persbericht van de ministerraad van 18 oktober 2013.

VERDERE MODERNISERING VAN HET ARBEIDSRECHT OP KOMST

In de Nationale Arbeidsraad •NAR‚, een orgaan dat bevoegd is om CAO's af te sluiten, zijn momenteel de
onderhandelingen om het arbeidsrecht verder te moderniseren volop aan de gang. Deze modernisering
richt zich vooral op een versoepeling van de wetten betreffende de arbeidsduur.

Eind augustus werden reeds de eerste stappen gezet in de modernisering van het arbeidsrecht, namelijk
door de Wet van 17 augustus 2013. Deze wet voorziet onder andere in:

- een verhoging van de interne overuren: dit zijn het aantal overuren die een werknemer mag presteren
alvorens inhaalrust moet toegekend worden;

- een verhoging van het overurenkrediet: dit zijn het aantal overuren waarvan de werknemer de keuze
heeft om deze te laten uitbetalen of om deze terug te nemen in de vorm van inhaalrust; 

- een automatische aanpassing van het arbeidsreglement indien de referteperiode door een cao tot een jaar
wordt verlengd. Het is dus niet meer nodig om de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te 
volgen.

Minister van werk Monica De Coninck wil nu nog een stapje verder gaan. Zij wil een verdere
flexibilisering op het gebied van glijdende werktijden. Daardoor zou een werknemer de ene week wat
langer kunnen werken en de andere week wat minder naargelang dit uitkomt voor de werknemer of de
werkgever. Bovendien zouden werknemers de mogelijkheid moeten kunnen hebben zelf hun werkuren te
bepalen verspreid over het volledige jaar.

Het principe van glijdende werktijden wordt al in heel wat bedrijven toegepast, maar die regelingen zijn
niet altijd conform de arbeidswetgeving. Hier wil men nu een oplossing voor bieden.

Zowel werknemers als werkgevers zijn voorstanders voor meer flexibiliteit van de werkuren waardoor de
eerste akkoorden tegen het einde van dit jaar kunnen verwacht worden. 
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Wij houden u verder op de hoogte.

BINNENKORT MEER MIDDELEN BESCHIKBAAR VOOR DE TEWERKSTELLING VAN 
JONGEREN

De ministerraad keurde op 24 oktober 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de recente
relancemaatregelen voor de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar uitvoert.

In het relanceplan van 2012 werd namelijk beslist om bijkomende financiële maatregelen toe te kennen
aan de sectoren die voldoende inspanningen leveren voor de inschakeling van risicogroepen door minstens
0,05% van de totale brutoloonmassa hiervoor voor te behouden. 

In de meeste sectoren worden hiertoe CAO's afgesloten door de sociale partners die 0,10% van de totale
brutoloonmassa voorbehouden aan risicogroepen. Indien er in een sector geen CAO werd afgesloten die
voorziet in •voldoende‚ inspanningen, dan zijn die werkgevers een bijzondere werkgeversbijdrage van
0,10% van de totale loonmassa verschuldigd aan de RSZ.

In het ontwerp van koninklijk besluit werd nu bepaald dat de middelen die aan de RSZ werden
overgemaakt door de sectoren die geen CAO voor risicogroepen hebben, kunnen gebruikt worden door de
sectoren die wel een CAO voor risicogroepen hebben. Het zou gaan om een budget van 6 miljoen euro per
jaar dat kan aangewend worden voor bijkomende projecten die gericht moeten zijn op jongeren onder de
26 jaar. De betrokken sectoren moeten hiervoor dan ook partnerschapsakkoorden sluiten met
ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen of regionale bemiddelings- of opleidingsdiensten.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006
houdende diverse bepalingen •I‚

WERKLOOSHEIDSREGELS IN OVEREENSTEMMING MET NIEUWE BEHANDELING 
BEËINDIGINGSVERGOEDINGEN

Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet men onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en
zonder loon zijn.

Sinds 1 oktober 2013 werd het RSZ-loonbegrip uitgebreid en zijn bijna alle beëindigingsvergoedingen
onderworpen aan RSZ-bijdragen. Door het koninklijk besluit van 24 oktober 2013 werd het
werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, en het loonbegrip in de werkloosheidsreglementering,
hierop afgestemd vanaf 1 november 2013. Hierdoor is een cumulatie van de beëindigingsvergoedingen
met een werkloosheidsuitkering niet •meer‚ mogelijk. Zolang de werkloze deze vergoedingen ontvangt,
komt hij dus niet in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen.

Bron: KB van 24 oktober 2013 tot wijziging van artikel 46 van het KB van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering, B.S. 31 oktober 2013.

COLLECTIEF VERLOF VOOR 2014 NU AL VASTLEGGEN
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Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op paritair niveau of op 
ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan immers beslissingen nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval
moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2013 ingelicht worden. Indien het paritair
comité zijn beslissingen niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief
worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging, of bij
ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers. 

Bovendien moeten de data van de collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en
dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming. Een afschrift van
dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de
inwerkingtreding een afschrift verzonden worden aan de Inspectie Sociale Wetten. Gelieve het sociaal
secretariaat ook een kopie van dit bericht te bezorgen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S NOVEMBER 2013

In deze overzichtslijst •voorlopige versie‚ worden zo veel als mogelijk toeslagen en vergoedingen vermeld.
Deze toeslagen en vergoeding zijn louter informatief en kunnen onvolledig zijn.

BASIS 2004:

Consumptieindex: 122,56

Gezondheidsindex: 120,99

4-maandelijks gemiddelde: 120,94

I = Index

C = CAO 
A. BAREMA'S

106010 cementfabrieken Geen indexatie

117000 Petroleumnijverheid

Geen indexatie

308000 hypoth.lening-sparen-kapi

Geen indexatie
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309000 Beursvennootschappen

Geen indexatie

310000 Banken

Geen indexatie

326000 Gas en electriciteit

Geen indexatie 

A. BEDRAGEN

PC Code Sub Omschrijving Bedrag •EUR‚

14005a Verblijfsvergoeding Nog niet gekend

14005a 1191 Verwijderingsvergoeding Nog niet gekend

3300110 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300120 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300130 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300141 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300142 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300151 3050 Attractiviteitspremie 626,14

3300153 3050 Attractiviteitspremie 626,14

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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