
NIEUWSBRIEF APRIL 2015

WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST?

Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de
levensduurte ( = indexering). De regering heeft nu beslist om de indexering van de lonen, pensioenen en
uitkeringen tijdelijk te blokkeren.

Er wordt een indexsprong van 2% voorzien. Om dit te bereiken wordt de afgevlakte gezondheidsindex
gedurende een bepaalde periode geblokkeerd. 

Deze blokkering was oorspronkelijk voorzien vanaf 1 maart 2015. De wetgeving betreffende de
indexsprong werd evenwel niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Daarom wordt de indexsprong voorlopig met één maand uitgesteld. Dit betekent dat de indexaties van
april 2015 nog normaal zullen doorgaan en dat de lonen en uitkeringen pas ten vroegste vanaf 1 mei 2015
geblokkeerd zullen worden tot een indexsprong van 2% bereikt is.

Wij houden u verder op de hoogte zodra de wet die de indexsprong regelt gepubliceerd is.

VANAF 1 APRIL 2015 REGIONALISERING VAN VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DE
FOD WERKGELEGENHEID

Een deel van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid werden geregionaliseerd door de 6de 
staatshervorming.

Op 1 juli 2014 werden reeds de bevoegdheden overgedragen en op 1 januari 2015 het budget. Vanaf 1
april 2015 zal nu ook het personeel worden overgedragen. 

De volgende bevoegdheden worden voortaan volledig beheerd door de gemeenschappen en gewesten: 

- het beleid gericht op het verbeteren van de tewerkstelling van doelgroepen: vooral de maatregelen rond
de vermindering van de sociale bijdragen en de activering van werkloosheidsuitkeringen in functie van de
kenmerken van de werknemers, zoals de loonkostvermindering voor laaggeschoolde jongeren, voor
ouderen, voor langdurige werklozen, voor mentors, ...; 

- het stelsel van de dienstencheques; 
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- het systeem van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA); 

- stelsels van alternerend leren en werken (het industrieel leerlingenwezen en de
beroepsinlevingsovereenkomst); 

- het betaald educatief verlof; 

- de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (meer specifiek de arbeidskaart voor personen van
buitenlandse herkomst die naar België komen om te werken: de arbeidskaarten A en B, de Europese
blauwe kaart, ...); 

- de organisatie van outplacement; 

- het Ervaringsfonds; 

- de sociale economie; 

- de globale projecten startbanen. 

Bron: FOD WASO: nieuws: "regionalisering van verschillende diensten van de FOD Werkgelegenheid
vanaf 1 april 2015", dd. 1 april 2015, www.werk.belgie.be.

AFSCHAFFING 60%-REGEL VOOR VLAAMSE DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMINGEN 

Sinds 2012 moet per kwartaal 60% van de nieuwe dienstenchequesjobs naar uitkeringsgerechtigde
volledig werklozen en/of leefloners gaan. Dit betekent concreet dat elke exploitatiezetel van een erkende
dienstencheque-onderneming bij de aanwerving van dienstenchequewerknemers een quotum van 60%
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of gerechtigden op een leefloon moet respecteren. De
begrippen uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en leefloner werden vanaf 1 januari 2013 verruimd. 

De Vlaamse Regering heeft recent beslist dat Vlaamse dienstencheque-ondernemingen niet langer moeten
voldoen aan de 60%-regel. Een publicatie in het Belgisch Staatsblad op 2 april 2015 heeft deze
verplichting officieel opgeheven met ingang van 31 maart 2015. 

Sinds 1 juli 2014 zijn dienstencheques niet langer een federale, maar een regionale bevoegdheid. Door
deze regionalisering ontstaan er verschillen tussen de dienstencheque-ondernemingen. Voor bedrijven
gevestigd in Wallonië, Brussel of de Duitstalige Gemeenschap blijft de regeling in verband met de
60%-regel wel behouden. Dit kan pas wijzigen indien één van de betrokken regeringen eveneens een
initiatief neemt om deze maatregel af te schaffen. Indien deze bedrijven aldus nalaten deze regel na te
leven, riskeren zij sancties, tot de intrekking van hun erkenning toe. 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12
december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het
opleidingsfonds dienstencheques, B.S. 2 april 2015.
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PC 218 WORDT PC 200 VANAF 1 APRIL 2015

In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2015 is een bericht verschenen dat de benoeming regelt van de
leden van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. De leden van PC 200 worden
benoemd met ingang van 1 april 2015.

Door deze benoeming zal PC 200 vanaf 1 april 2015 effectief van start kunnen gaan en cao’s kunnen
sluiten. Vorig jaar werd reeds beslist dat PC 218 opgeheven zal worden op de dag van de
inwerkingtreding van de benoeming van de leden van PC 200. Vanaf 1 april 2015 zal PC 218 dus
ophouden te bestaan.

Concreet betekent dit dat alle werkgevers en werknemers die momenteel onder PC 218 ressorteren vanaf 1
april 2015 onder PC 200 zullen vallen.

Het is de bedoeling dat er op 1 april 2015 in PC 200 een cao gesloten wordt waarbij alle bestaande
collectieve arbeidsovereenkomsten van PC 218 integraal overgenomen worden door PC 200. Daarnaast
zal er binnen PC 200 een Sociaal Fonds opgericht worden dat het actief en het passief van het Sociaal
Fonds van PC 218 overneemt.

Deze wijziging van paritair comité zal geen invloed hebben op de bestaande rechten en plichten van de
werkgevers en werknemers die nu nog onder PC 218 vallen. Voor de betrokken werkgevers en
werknemers blijven de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden die onderhandeld werden binnen PC 218
dus ook na 1 april 2015 verder van toepassing. 

Bronnen: bericht dd. 25 maart 2015 van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen:
benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, B.S. 25 maart 2015 en
bericht dd. 23 maart 2015 van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

DENK AAN UW WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR 45-PLUSSERS!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor
45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te
behouden of te bevorderen.

Om na te gaan of u meer dan 20 werknemers heeft, wordt er gekeken naar het aantal werknemers én
uitzendkrachten in dienst op 2 januari 2013, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Indien u op dat moment
meer dan 20 werknemers in dienst had, diende u vanaf 2013 een werkgelegenheidsplan voor oudere
werknemers op te stellen. 

De berekening op 2 januari 2013 blijft van toepassing voor een periode van 4 jaar. 

Een onderneming die bij de telling op 2 januari 2013 minder dan 20 werknemers had, moet bijgevolg
gedurende vier jaar geen werkgelegenheidsplan opstellen. 

Op 2 januari 2017 zal er voor alle ondernemingen een nieuwe berekening voor het werkgelegenheidsplan
moeten gebeuren.
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De werkgevers die in 2013 wel verplicht waren om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
op te maken, kunnen best even controleren wat de geldigheidsduur van hun laatste werkgelegenheidsplan
is. 

Indien het plan afgesloten werd voor één jaar (zoals in de meeste ondernemingen het geval is), moet er
voor de jaren 2015 en 2016 een nieuw werkgelegenheidsplan worden opgesteld. 

Gaat het om een meerjarenplan dat momenteel nog lopende is, dan blijft dit plan geldig en dient er geen
nieuw plan opgemaakt te worden. In dat geval moet de werkgever wel jaarlijks verslag uitbrengen van de
voortgang van het werkgelegenheidsplan.

Als werkgever moet u het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren en ter beschikking houden van
de bevoegde autoriteiten. Op eenvoudig verzoek moet de werkgever dit werkgelegenheidsplan aan de
inspectiediensten bezorgen.

Bron: CAO nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2012 over de uitvoering van een
werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016: INVOERING VAN E-BOX

Het voorontwerp van wet inzake de sociale verkiezingen bepaalt dat de volgende sociale verkiezingen
zullen plaatsvinden van 9 tot en met 22 mei 2016. Dit betekent dat de verkiezingsprocedure opgestart
moet worden tussen 11 en 24 december 2015.

Bij de sociale verkiezingen in 2008 en 2012 stelde de FOD WASO een webapplicatie ter beschikking die
ondernemingen toeliet om de wettelijk verplichte documenten en statistieken digitaal te versturen naar de
FOD WASO en/of naar de representatieve werknemersorganisaties.

De FOD WASO zal deze applicatie vanaf november 2015 ook nog ter beschikking stellen ter gelegenheid
van de sociale verkiezingen van 2016. Er wordt echter een nieuwigheid toegevoegd aan de webapplicatie,
want het zal voor de representatieve werknemersorganisaties mogelijk zijn om de kandidatenlijsten via de
webapplicatie digitaal in te dienen. De werkgever zal de kandidatenlijsten, ingediend door de
verschillende werknemersorganisaties, dus ook digitaal (via download) kunnen ontvangen. 

Bovendien zal de FOD WASO voor de eerste maal met de ondernemingen communiceren via de e-Box
van de Sociale Zekerheid.

Een e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de Sociale Zekerheid
documenten, meldingen en taken doorsturen naar de ondernemingen. 

In het kader van de sociale verkiezingen zal de volgende informatie via de e-Box verstuurd worden:

- inlogcodes (dossiernummer en paswoord) voor de webapplicatie;

- informatieve brochures en documenten;
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- meldingen en herinneringen betreffende de verschillende fases van de verkiezingsprocedure.

Indien uw onderneming reeds over een actieve e-Box beschikt, dan hoeft u nog niets te ondernemen. De
FOD WASO zal in de loop van de maand mei een bijkomende nota online zetten waarin gecommuniceerd
wordt hoe men in een geactiveerde e-Box een aparte hoedanigheid voor de sociale verkiezingen kan 
creëren.

Ondernemingen die nog niet geregistreerd zijn op het portaal van de Sociale Zekerheid moeten dit wel nog
in orde maken. Meer informatie over de registratie vindt u terug op de website van de Sociale Zekerheid 
(www.socialsecurity.be).

Een juridische entiteit hoeft zich slechts één keer te registreren, ook al beschikt die in het kader van de
sociale verkiezingen over meerdere technische bedrijfseenheden.

Bron: www.werk.belgie.be

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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