
NIEUWSBRIEF MAART 2015

REGISTRATIE KASSASYSTEEM: FISCUS VERLEENT UITSTEL TOT 30 APRIL 2015

Iedereen die de geregistreerde kassa zal moeten gebruiken, moest zich tussen 1 januari 2015 en 28
februari 2015 aanmelden op de website van de FOD Financiën.

Er deden zich echter een aantal situaties voor waarbij de registratie moeilijkheden ondervond. 

In een bericht van 2 maart 2015 deelde de fiscus mee dat zij tolerant zullen omgaan met de
registratieperiode en dat de registratie nog tot en met 30 april 2015 mag gebeuren. Tot dan zal de FOD
Financiën geen sancties opleggen voor laattijdige registraties. 

Het uitstel wordt verleend aan werkgevers die zich in één van onderstaande situaties bevinden:

- Een aantal ondernemingen-rechtspersonen ondervindt toegangsproblemen tot de e-services van de FOD
Financiën •en dus ook tot het geregistreerd kassasysteem •GKS‚‚ omdat bepaalde gegevens in de
Kruispuntbank Ondernemingen •KBO‚ niet up-to-date zijn: 

o ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO; 

o ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO. 

De FOD Financiën dringt er bij de ondernemingen-rechtspersonen op aan om voorafgaandelijk hun
gegevens na te kijken op de public search van KBO en waar nodig te laten aanpassen. Door de grote
toeloop bij de KBO zijn daar echter belangrijke wachttijden. 

- Naar aanleiding van de registratieprocedure blijken heel wat personen problemen te hebben met de
pin/puk-code van hun eID. Dat kan enkel opgelost worden via de gemeenten, maar dat neemt al snel een
drietal weken in beslag. 

- Horeca-uitbatingen •rechtspersonen én natuurlijke personen‚ met enkel buitenlandse wettelijke
vertegenwoordigers in de KBO kunnen zich enkel aanmelden als horeca-uitbating via een token. Zo'n
token aanvragen kan via de lokale kantoren van Fedict bij een 70-tal gemeenten, maar ook die procedure
neemt een aantal weken in beslag. 

- Feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid in de KBO kunnen zich momenteel niet registreren via
de e-service, omdat die registratie op vestigingsniveau moet gebeuren. De FOD Financiën werkt hiervoor
momenteel een technische oplossing uit. 
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Het uitstel doet echter geen afbreuk aan de andere wettelijke en administratieve verplichtingen inzake het
geregistreerd kassasysteem.

Bron: www.financien.belgium.be.

STEEDS MINDER SECTOREN MET AFWIJKENDE OPZEGTERMIJNEN 

Om tegemoet te komen aan bepaalde sectoren waar voorheen nog zeer lage opzegtermijnen golden,
voorzag de wet op het eenheidsstatuut voor deze sectoren opzegtermijnen die lager zijn dan de normale
opzegtermijnen die vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn.

Zo werd er een tijdelijke  uitzondering toegekend voor de sectoren waarvan de opzeggingstermijnen op 31
december 2013 lager lagen dan de termijnen van CAO nr. 75. In deze sectoren zijn voor de arbeiders
afwijkende opzeggingstermijnen voorzien van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017, tenzij de
sector zelf beslist om vervroegd in te stappen in het nieuwe systeem.

Bovendien geldt er een structurele uitzondering voor onbepaalde duur voor arbeiders die geen vaste
plaats van tewerkstelling hebben en die gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen bepaalde
activiteiten uitoefenen. Er wordt aangenomen dat sommige arbeiders uit PC 124 en uit PC 126 onder deze
structurele uitzonderingsmaatregel vallen.

De lijst van sectoren die onder de tijdelijke uitzondering vallen, wordt alsmaar korter. Een aantal sectoren
heeft de voorbije maanden een CAO afgesloten om vervroegd over te schakelen naar de opzegtermijnen
van het algemene stelsel van het eenheidsstatuut. Hierdoor moeten zij het kliksysteem toepassen.
Bovendien vallen zij nu ook onder het toepassingsgebied van CAO nr. 109 omtrent de ontslagmotivering.

Het gaat hierbij om:

- PC 109 •kleding en confectie‚ sinds 1 oktober 2014;

- PC 128.01 •leerlooierij‚ sinds 1 december 2014;

- PC 128.02 •schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers‚ sinds 1 december 2014;

- PC 140.04 •grondafhandeling op luchthavens‚ sinds 22 mei 2014;

- PC 142.02 •terugwinning van lompen‚ sinds 29 april 2014;

- PC 311 •grote kleinhandelszaken‚ sinds 21 mei 2014;

- PC 330.03 •tandprothesen‚ sinds 1 januari 2015.

VERLIES DE DEADLINE VOOR DE LOONBONUS NIET UIT HET OOG!

Dankzij de loonbonus kunnen werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers jaarlijks een
bonus uitkeren die onderworpen is aan een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de
werknemer, maar vrij is van bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus
enkel een bijzondere bijdrage van 33%.
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De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure. De indiening moet ten laatste
gebeuren voordat 1/3e van de referteperiode verstreken is. Concreet moet de CAO of toetredingsakte, voor
degenen die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2015, uiterlijk 30
april 2015 neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO. Het is niet de datum van verzending, maar de
datum van ontvangst op de FOD WASO die telt.

INDEXSPRONG MAART 2015

De Ministerraad heeft op 27 februari 2015 het voorontwerp van wet tot verbetering van de
werkgelegenheid goedgekeurd. Deze bevat ook de beslissing om de indexsprong te realiseren via een
blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex vanaf maart 2015. Hieronder wordt het mechanisme en de
concrete gevolgen voor de sector •arbeiders & bedienden‚ uitgelegd. Deze info is onder voorbehoud van
goedkeuring van het wetsontwerp door het parlement.

1. Mechanisme van de indexsprong

Vanaf maart 2015 wordt de afgevlakte gezondheidsindex •= het rekenkundig gemiddelde van de
gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden‚ geblokkeerd. Dit betekent dat de afgevlakte
gezondheidsindex gelijk zal blijven aan 100,55 •cijfer februari 2015‚ tot aan het einde van de
blokkeringsperiode. Deze periode zal eindigen wanneer een indexsprong van 2 % is gerealiseerd. 

Om na te gaan wanneer de sprong van 2% gerealiseerd is, voert de wet een referentie-index in. Deze
referentie-index is gelijk aan de afgevlakte gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98. Op het ogenblik
dat de refentie-index het indexcijfer van februari 2015 overschrijdt, is de sprong gerealiseerd en zal de
blokkering eindigen. Vanaf dan zal de afgevlakte gezondheidsindex op dezelfde manier worden berekend
als de referentie-index, waardoor het effect van de blokkering een permanent karakter krijgt en dus niet
wordt gecompenseerd. 

Opmerkelijk: door de gebruikte techniek bedraagt de indexsprong eigenlijk 2,04 % •index moet met 2,04
% stijgen alvorens de referentie-index het niveau van februari 2015 bereikt‚. 

Tijdens de blokkeringsperiode zullen de indexformules die bij CAO zijn vastgesteld nog altijd verder
moeten worden toegepast, maar in de formules moet het cijfer van de geblokkeerde afgevlakte index
worden gebruikt.

2. Lonen arbeiders •PC 124‚

· Basisbarema

De voorbije 2 kwartalen •01/10/2014 en 01/01/2015‚ was de indexcoëfficiënt voor de aanpassing van de
lonen van de arbeiders telkens kleiner dan 1. In overeenstemming met de CAO werden de lonen niet
verminderd, maar wordt de negatieve index verrekend in het volgende kwartaal of de volgende kwartalen.
Tot op het moment dat de negatieve index verrekend is, blijft de te gebruiken noemer in de indexformule
deze van de laatste positieve indexering, zijnde het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van
april en mei 2014 •100,61‚. 
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Ook de komende kwartalen blijft, mede ingevolge de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex, de
indexcoëfficiënt kleiner dan 1: 

Op 01/04/2015: ••100,39 + 100,55‚/2‚ / 100,61 = 0,99860849. 
Op 01/07/2015: 100,55 / 100,61 = 0,99940364.

Dit betekent concreet dat de lonen noch op 1 april 2015, noch op 1 juli 2015 zullen wijzigen en,
behoudens eventuele conventionele aanpassingen, zullen ze tijdens de hele blokkeringsperiode niet meer 
evolueren.

Het saldo van de niet toegepaste negatieve index zal dus nog 0,06 % bedragen op 1 juli 2015. De
verrekening hiervan zal pas kunnen gebeuren na afloop van de periode van blokkering van de afgevlakte
gezondheidsindex •het voorontwerp van wet verbiedt negatieve indexering tijdens de blokkeringsperiode‚.

· Toeslag petrochemie

In tegenstelling tot het basisbarema werd de toeslag voor het werken binnen de omheining van in werking
zijnde petrochemische bedrijven •forfaitair bedrag per uur‚ de afgelopen kwartalen wel verminderd in
functie van het gedaalde indexcijfer.

Dit bedrag wordt daarom wel nog aangepast op 1 april 2015: 0,592 EUR/uur •+ 0,002 EUR‚. Het blijft
verder ongewijzigd gedurende de hele blokkeringsperiode.

· Kost en huisvesting

Deze bedragen wijzigen niet per 1 april 2015 en zullen tijdens de hele blokkeringsperiode evenmin 
evolueren.

Deze bedragen zijn tot nu toe gekoppeld geweest aan de consumptieprijzen •dus niet aan de
gezondheidsindex‚. Gelet op het voorontwerp van wet •nieuw art. 3bis van het KB van 24/12/1993 bepaalt
dat alle lonen, toelagen, premies of vergoedingen verplicht aan de afgevlakte gezondheids-index moeten
gekoppeld worden‚, moeten we deze bedragen in de toekomst ook koppelen aan de afgevlakte
gezondheidsindex •impliceert een wijziging van de CAO‚. 

3. Lonen bedienden •PC 218/200‚

In de veronderstelling dat eind 2015 de afgevlakte gezondheidsindex nog geblokkeerd zal zijn, zullen de
lonen van de bediienden op 1 januari 2016 geïndexeerd worden in functie van de evolutie van de
gezondheidsindex tussen eind 2014 en februari 2015. 

Het indexpercentage zal dan 0,32 % bedragen: 100,55 / ••100,19 + 100,26‚/2 = 1,0032.

Nadien zullen de lonen van de bedienden tijdens de hele blokkeringsperiode niet meer evolueren
•behoudens eventuele conventionele aanpassingen‚.

DE VOLGENDE SOCIALE VERKIEZINGEN GAAN DOOR VAN 9 TOT EN MET 22 MEI 2016
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Op 27 februari 2015 werd in de Ministerraad een voorontwerp van wet besproken inzake de sociale 
verkiezingen.

Het voorontwerp voorziet dat de volgende sociale verkiezingen zullen doorgaan van 9 tot en met 22 mei
2016. Dit betekent dat de eerste stappen in de verkiezingsprocedure gezet moeten worden tussen 11 en 24
december 2015.

Het voorontwerp voorziet geen belangrijke wijzigingen aan de verkiezingsprocedure zelf. Er wordt wel
meer ingezet op de elektronische uitwisseling van informatie. Zo zullen er nog meer modeldocumenten
gedownload kunnen worden van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Het wetsontwerp voorziet ook dat de vertrouwenspersoon - die kan aangesteld worden in het kader van
psychosociale risico's op het werk - zich niet meer kandidaat kan stellen voor de werknemers- noch voor
de werkgeversafvaardiging in het comité PBW en de ondernemingsraad.

De bestaande drempels blijven behouden: een comité voor preventie en bescherming op het werk moet
opgericht worden vanaf gemiddeld 50 werknemers; een ondernemingsraad vanaf gemiddeld 100 
werknemers.

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale
verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
www.dekamer.be; www.presscenter.org. 

LONEN EN INDEXATIES MAART 2015 ? DEFINITIEVE LIJST

U kan de lijst met indexaties raadplegen op volgende link: documenten/indexaties maart 2015 •2‚.pdf

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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