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LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER 2014 - DEFINITIEVE LIJST

klik hier: documenten/Lonen en indexaties november 2014_definitief.pdf

RESTERENDE VAKANTIEDAGEN OPNEMEN VÓÓR 31 DECEMBER 2014!

Nu de eindejaarsperiode weer stilaan dichterbij komt, kan het nuttig zijn om even te bekijken of uw
werknemers hun vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen en compensatiedagen voor overuren reeds
opgenomen hebben.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer is immers verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het
kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar
een volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

Als werkgever heeft u dan ook de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn
vakantiedagen tijdig op te nemen. Indien u de opname ervan belemmert, riskeert u sancties. Om te kunnen
aantonen dat u de opname van de vakantiedagen niet heeft verhinderd, raden wij u aan om uw werknemers
er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen voor het einde van het jaar. U kan dit
doen door hen een overzicht te bezorgen van de nog niet-opgenomen vakantiedagen met het verzoek om
deze vóór 31 december 2014 op te nemen.

Indien een werknemer bepaalde vakantiedagen toch niet heeft opgenomen, is de situatie verschillend
naargelang het gaat om een arbeider of een bediende. Een arbeider heeft voor deze niet-opgenomen dagen
zijn vakantiegeld reeds ontvangen via zijn vakantiekas. Voor een bediende moet er een onderscheid
gemaakt worden naargelang de reden van de niet-opname van de vakantiedagen.

Wanneer het voor de bediende onmogelijk was om zijn vakantiedagen volledig op te nemen door bv.
arbeidsongeschiktheid, verliest hij deze vakantiedagen, maar heeft hij wel recht op een uitbetaling ervan.

Wanneer de bediende wel in de mogelijkheid was om zijn vakantiedagen op te nemen, maar dit niet
gedaan heeft, verliest hij eveneens deze vakantiedagen, maar ook het recht op uitbetaling ervan.

Feestdagen
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Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet
deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Indien deze
vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg
tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10
feestdagen per jaar •voltijdse werknemer‚ niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in uw onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt
door toekenning van inhaalrustdagen. 

Die ADV-dagen moeten ook vóór 31 december 2014 opgenomen worden, want anders wordt de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet gerespecteerd.

Compensatiedagen voor overuren

In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust
en/of overloon.

In de meeste gevallen moet de normale wekelijkse arbeidsduur geëerbiedigd worden over een periode van
één trimester. Deze referteperiode kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximaal één jaar.

Indien de volledige inhaalrust niet werd toegekend op het einde van de referteperiode, dan is de werkgever
gehouden om het loon te betalen dat overeenstemt met die inhaalrust.

PREMIES VOOR BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN ?BEKWAAMHEDEN VOOR DE
VERPLEEGKUNDIGEN IN DE THUISVERPLEGING

In het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep kunnen thuisverpleegkundigen met
een bijzondere beroepstitel •BBT‚ of een bijzondere beroepsbekwaamheid •BBK‚ vanaf 2013 een
jaarlijkse premie ontvangen.

In een eerste fase is er een premie voor thuisverpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere
beroepsbekwaamheid in de diabetologie. Een uitbreiding naar andere beroepsbekwaamheden of -titels met
een koninklijk besluit is mogelijk als de specifieke modaliteiten daarvoor uitgewerkt zijn.

Om recht te hebben op de premie, moet de thuisverpleegkundige voldoen aan 3 voorwaarden:

1. Gedurende het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet de verpleegkundige voldoende
geattesteerde verstrekkingen verlenen;

2. In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet de verpleegkundige houder zijn van de bijzondere
beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie;
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3. De verpleegkundige moet tijdig een geldige aanvraag indienen bij het RIZIV:

- premie 2013: de aanvraag moet uiterlijk op 21 januari 2015 gebeuren;

- premies vanaf 2014: de aanvraag moet uiterlijk gebeuren op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar
waarop de premie betrekking heeft.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor het jaar 2013 bedraagt 1205,58 euro.

De premie wordt in principe geïndexeerd, maar voor het jaar 2014 blijft het bedrag van 1205,58 euro
behouden omdat de spilindex niet gewijzigd werd.

Op de website van het RIZIV wordt vermeld dat het bedrag zich verhoudt tot het aantal en de aard van de
verstrekkingen diabetologie, die in het betrokken jaar door de verpleegkundige uitgevoerd en geattesteerd
worden aan de verplichte ziekteverzekering.

Wanneer wordt de premie betaald?

De premie voor het jaar 2013 wordt betaald in maart 2015.

Voor de volgende jaren wordt de premie jaarlijks betaald in de maand juni van het jaar volgend op het jaar
waarop de premie betrekking heeft.

Hoe moet de aanvraag gebeuren?

De verpleegkundige moet de premie jaarlijks zelf aanvragen.

Het RIZIV stelt hiervoor via de website een aanvraagformulier ter beschikking dat, samen met een kopie
van het document waarmee de verpleegkundige de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie
kreeg, ingevuld aan het RIZIV terugbezorgd moet worden.

De poststempel of de datum van de e-mail gelden als bewijs van de datum waarop de
thuisverpleegkundige zijn/haar aanvraag heeft ingediend.

Bron: Koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het
verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere
beroepsbekwaamheden, B.S. 23 oktober 2014.

IN DECEMBER MOET ER VOOR SOMMIGE BEDIENDEN EEN AFREKENING
VAKANTIEGELD GEBEUREN

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal
gepresteerde en gelijkgestelde inactiviteitsdagen in het voorgaande jaar. Het aantal alzo berekende
vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende
tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt. Wanneer een bediende zijn gemiddelde
arbeidsduur vermindert, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan
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opgenomen kunnen worden.

Voor het recht op vakantie dat werd opgebouwd, maar niet kan worden opgenomen, moet uiteraard ook
vakantiegeld worden betaald. Daarom moet sinds 2007, wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn
gemiddelde arbeidsduur vermindert, er in december van dat jaar een afrekening van het vakantiegeld
gebeuren, ook wel de decemberafrekening genoemd. 

Tot vorig jaar bestond de decemberafrekening uit twee delen:

- Er werd vakantiegeld berekend voor de opgebouwde vakantiedagen die niet konden opgenomen worden
omwille van de vermindering in uren;

- Het vakantiegeld voor het volgende jaar werd eveneens reeds berekend en vervroegd uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2014 werd de vooruitbetaling van het vakantiegeld voor het volgende jaar echter
afgeschaft. De decemberafrekening zal vanaf dit jaar dus beperkt worden tot enkel het eerste deel.

EEN EXTRA GESCHENKJE VOOR UW WERKNEMERS?

Met de feestdagen in aantocht, denkt u er misschien aan om een extraatje te geven aan uw werknemers.
Hierbij dient u rekening te houden met de onderstaande voorwaarden opdat deze geschenken vrij zijn van
RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Sociale regeling

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques.

Deze geschenken zijn niet onderworpen aan RSZ-bijdragen wanneer ze gegeven worden ter gelegenheid
van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar en wanneer het bedrag niet hoger is dan 35 EUR per werknemer,
eventueel verhoogd met 35 EUR per kind ten laste.

Voor de geschenkcheques geldt bovendien dat:

- ze enkel mogen worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten
met de uitgevers van de geschenkcheques;

- ze een beperkte looptijd moeten hebben;

- ze noch geheel, noch gedeeltelijk, in contanten mogen worden uitbetaald aan de begunstigde.

Fiscale regeling

Deze geschenken kunnen in bepaalde gevallen voor uw werknemers vrijgesteld worden van belastingen
als een zgn. 'sociaal voordeel'. 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten moeten de geschenken een geringe waarde hebben en moeten
zij toegekend worden met een duidelijk sociaal oogmerk.
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In principe zijn sociale voordelen bij de werkgever niet aftrekbaar als beroepskost.

Geschenken of geschenkcheques vormen hierop onder bepaalde voorwaarden echter een uitzondering:

- alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;

- de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;

- het toegekende bedrag is niet hoger dan 35 EUR per werknemer, vermeerderd met een bijkomend bedrag
van 35 EUR per kind ten laste;

- de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben;

- de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de
uitgevers van de geschenkcheques hebben afgesloten.

TERUGBETALING KOSTEN GEBRUIK EIGEN PC EN/OF INTERNET

In de tussentijdse instructies van de RSZ staat te lezen dat de RSZ aanvaardt dat, als een werknemer zijn
eigen PC •met randapparatuur en software‚ en/of internetverbinding •en abonnement‚ wezenlijk en op
regelmatige basis gebruikt voor beroepsdoeleinden, bv. één dag per week, meerdere keren per week een
paar uur, één week elke maand, de werkgever de kosten daarvan vergoedt op basis van een forfait van 20
EUR per maand voor de PC en 20 EUR per maand voor het internet.

Voorwaarde is wel dat de werkgever niet ook nog op een andere manier tussenkomt in deze kosten, bv.
door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen. 

Indien de werkgever aan een werknemer die voldoet aan bovenvermelde voorwaarde een hoger forfait wil
toekennen, moet hij het hogere bedrag kunnen bewijzen. Kan hij dit niet, zal het gedeelte dat de 20 EUR
per maand overschrijdt, onderworpen worden aan RSZ-bijdragen.

Voor werknemers die hun eigen PC en/of internetverbinding slechts occasioneel gebruiken •bv. af en toe
's avonds een verslag maken of documentatie nalezen‚ geldt het forfait van 20 EUR niet. Indien de
werkgever die kosten wil vergoeden, moet hij de hoogte van de toegekende vergoeding kunnen 
verantwoorden.

De RSZ hanteert hiermee dezelfde bedragen als diegene die de fiscus begin dit jaar publiceerde in het
kader van telewerk. 

Telewerk is elke vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van
informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever zouden kunnen
worden uitgevoerd, op regelmatige of op incidentele basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd.

De fiscus aanvaardt ook een terugbetaling van 20 EUR per maand voor het gebruik van de eigen PC en 20
EUR per maand voor het gebruik van het eigen internet. 
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Om als niet-belastbare terugbetaling van kosten te worden beschouwd, moet de werkgever het dubbele
bewijs leveren dat:

1‚ De vergoeding bestemd is tot het dekken van de kosten die hem eigen zijn en

2‚ De vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

Wanneer de werknemer echter het internet werkelijk gebruikt in het kader van telewerk •1e bewijs‚ zal de
fiscus geen verdere rechtvaardiging vragen •2e bewijs‚ als de werkgever niet meer dan 20 EUR per
maand terugbetaalt. Is het maandelijks toegekende bedrag hoger dan deze 20 EUR zonder dat de
werkgever het gehanteerde bedrag kan verantwoorden, wordt het gedeelte van de vergoeding dat 20 EUR
overschrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. 

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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