
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015

OVERGANG NAAR HET WINTERUUR

In de nacht van zaterdag 24 oktober 2015 op zondag 25 oktober 2015 schakelen we weer over naar het
winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur 's nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur 's nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

De CAO nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen in verband met de beloning van werknemers in
ploegenarbeid bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd.

In de mate van het mogelijke moet u er als werkgever voor proberen te zorgen dat de werknemers die
tijdens de overgang van het winteruur naar het zomeruur in maart gewerkt hebben, nu ook zullen werken
tijdens de overschakeling naar het winteruur. Deze werknemers hebben in totaal dan 16 uren gewerkt en
ontvangen hiervoor ook het normale loon.

Indien de arbeidsorganisatie het niet toelaat om dezelfde werknemers deze 2 nachten te laten presteren,
dan moet het loon als volgt berekend worden:

- bij de overgang van het winteruur naar het zomeruur hebben de werknemers slechts 7 uren gepresteerd,
maar ze kregen toch loon uitbetaald op basis van 8 uren arbeid;

- bij de overgang naar het winteruur zullen de werknemers 9 uren moeten presteren. Zij zullen in dat geval
ook een loon ontvangen berekend op basis van 9 arbeidsuren.

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake
beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het 
winteruur.

OOK DIT JAAR RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE BIJ OVERMATIG GEBRUIK VAN
ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

Ondernemingen die te veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan
werk omwille van economische redenen moeten hiervoor een responsabiliseringsbijdrage betalen aan de
RSZ. De bedoeling hiervan is het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen terug te dringen.
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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. 

Het systeem van een extra bijdrage bij overmatig gebruik van tijdelijke werkloosheid bestaat al langer in
de bouwsector, maar voor alle andere sectoren bestaat dit nog maar een jaar. Ook dit jaar zal de bijdrage
opnieuw geïnd worden. Deze bijdrage heeft betrekking op de economische werkloosheid van 2014.

In de bouwsector wordt de bijdrage berekend door het totaal aantal dagen economische werkloosheid dat
de grens van 110 dagen overschrijdt te vermenigvuldigen met een vast bedrag van 46,31 EUR.

In alle andere sectoren wordt de bijdrage berekend aan de hand van de volgende tabel:

Dagen economische werkloosheid per 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

In de bouwsector werden de debetberichten voor de inning van de responsabiliseringsbijdrage verstuurd in
de loop van de maand september 2015. 

Voor de andere sectoren zullen de debetberichten verstuurd worden in de loop van december 2015. 

OOK COLLECTIEF VERLOF VOOR 2016 NU AL VASTLEGGEN

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 2015 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. 

VERVANGING FEESTDAGEN NU AL VASTLEGGEN VOOR 2016
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Voor 2016 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 2016

Paasmaandag: maandag 28 maart 2016

Feest van de Arbeid: zondag 1 mei 2016

O.L.H. Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016

Nationale Feestdag: donderdag 21 juli 2016

O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2016

Allerheiligen: dinsdag 1 november 2016

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016

Kerstmis: zondag 25 december 2016

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 op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2016 twee feestdagen
•zondag 1 mei 2016 en zondag 25 december 2016‚ vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste
instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest 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 2015 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 binnen de 8 dagen een
kopie hiervan moet ontvangen.
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De regionale feestdagen •maandag 11 juli 2016 voor de Vlaamse Gemeenschap, dinsdag 27 september
2016 voor de Franse Gemeenschap en dinsdag 15 november 2016 voor de Duitstalige Gemeenschap‚ zijn
•voorlopig‚ nog geen algemene wettelijke feestdagen. Opgelet: deze feestdagen moeten wel toegekend
worden wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om de regionale feestdag extra toe te
kennen aan de werknemers. 

WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE SOCIALE ZAKEN 

In het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2015 is de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale
zaken gepubliceerd. Hieronder kan u een overzicht vinden van enkele relevante bepalingen. 

Aanpassing enkel vertrekvakantiegeld voor bepaalde werknemers 

In principe worden op het enkel vertrekvakantiegeld werkgevers- en werknemersbijdragen berekend. Het
is immers een deel van het loon. Voor sommige werknemers wordt het enkel vertrekvakantiegeld echter
niet beschouwd als loon, bijvoorbeeld voor de uitzendkrachten en de tijdelijke werknemers onderworpen
aan de wet van 24 juli 1987. 

Deze uitzondering wordt nu uitgebreid met de volgende categorieën:

- de bedienden tewerkgesteld als gesubsidieerde contractuelen bij sommige openbare besturen; 

- de bedienden tewerkgesteld ter vervanging van de ambtenaren die een loopbaanonderbreking genieten; 

- de bedienden aangeworven met betrekking tot de herverdeling van de arbeid in de openbare sector; 

- de bedienden tewerkgesteld ter vervanging van de oudere personeelsleden van de openbare sector die
hun arbeidsduur verminderen; 

- de gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de plaatselijke besturen; 

- de werknemers tewerkgesteld met toepassing van artikel 60 §7 van de OCMW-wet. 

Deze uitbreiding geldt met terugwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal van 2014.

Geen solidariteitsbijdrage voor utilitaire voertuigen 

Wanneer u een voertuig ter beschikking stelt aan uw werknemers en zij dit ook mogen gebruiken voor
privéverplaatsingen, dan moet u hiervoor een CO2-bijdrage betalen. Lange tijd was het zo dat het
woon-werkverkeer steeds als een privéverplaatsing beschouwd werd waardoor voor de meeste wagens
deze bijdrage verschuldigd was. De RSZ heeft begin 2014 echter haar standpunt hierover aangepast, maar
enkel voor de utilitaire voertuigen.

De RSZ beschouwt als utilitair voertuig een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten waarin dus
•wettelijk‚ geen passagiers mogen vervoerd worden. Het woon-werkverkeer met een utilitair voertuig
wordt niet langer beschouwd als een privéverplaatsing. 
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Dit brengt met zich mee dat u niet langer een CO2-bijdrage verschuldigd bent voor de werknemers die
een utilitair voertuig ter beschikking hebben en dit enkel gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen en
de beroepsmatige verplaatsingen. De RSZ stelt dat, ondanks dat er geen CO2-bijdrage verschuldigd is,
deze wagens toch nog moeten aangegeven worden in de DmfA. 

Door middel van een aanpassing van de RSZ-wet wordt het standpunt van de RSZ nu omgezet in
wetgeving. 

Herstelling van het sociaal statuut van kunstenaars 

De wet verduidelijkt enkele bepalingen met betrekking tot het statuut van kunstenaars: 

- binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt een Commissie Kunstenaars opgericht.
Deze Commissie is samengesteld uit ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, evenals uit vertegenwoordigers aangeduid door de syndicale organisaties op
interprofessioneel niveau, werkgeversorganisaties en de artistieke sector; 

- onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken dient te worden
verstaan: "de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de
beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie"; 

- de Commissie Kunstenaars beoordeelt op basis van de definitie van het leveren van artistieke prestaties
en/of het produceren van artistieke werken en op basis van een methodologie vastgelegd in het
huishoudelijk reglement of de betrokkene effectief prestaties levert of werken produceert die artistiek van
aard zijn en dus aanleiding geven tot een visum; 

- de erkenning van de artistieke aard van de activiteit waarvoor de verklaring van zelfstandige activiteiten
wordt toegekend, geeft geen aanleiding tot de aflevering van een visum kunstenaars. 

De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2015, behalve de bepaling met betrekking tot de uitbreiding
van de Commissie Kunstenaars, dat in werking treedt op 7 augustus 2014.

Rechtsgrond voor elektronische ecocheques 

Net zoals er voor maaltijdcheques een elektronische variant bestaat, zal dit binnenkort ook het geval zijn
voor ecocheques. De rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheques wordt immers uitgebreid naar de
elektronische ecocheques.

Het blijft wel nog wachten op enkele uitvoeringsbesluiten alvorens er effectief gebruik kan gemaakt
worden van elektronische ecocheques. 

Wijninckxbijdrage: uitstel tweede fase 

Sinds enkele jaren is er een bijzondere bijdrage •de Wijninckxbijdrage‚ van 1,5% verschuldigd op de
premies voor aanvullende pensioenen die een bepaald bedrag overschrijden, namelijk 30.000 euro. 
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De invoering van de Wijninckxbijdrage werd voorzien in twee fases. De eerste fase bestond uit een
overgangsregeling en werd voorzien vanaf 1 januari 2012. De tweede fase bestaat uit de definitieve
regeling en zou in werking treden vanaf 1 januari 2016. Vanaf dan zou de Wijninckxbijdrage verschuldigd
zijn zodra de zgn. 'pensioendoelstelling' overschreden wordt. De pensioendoelstelling is het bedrag van
het maximale ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met een loopbaanbreuk. De loopbaanbreuk is het
aantal gewerkte jaren gedeeld door 45.

Aangezien de informaticasystemen van de pensioeninstellingen nog niet zijn aangepast, zal de definitieve
regeling pas in werking treden op 1 januari 2017.

Aangifte sociale risico's 

Op dit moment heeft u de keuze om de aangifte van de sociale risico's •ASR‚ zowel in papieren vorm als
elektronisch in te dienen. Vanaf 1 januari 2016 kan het beheerscomité na overleg met de bevoegde
instelling van de sociale zekerheid het tijdstip bepalen vanaf wanneer de werkgever, zijn aangestelde of
lasthebber de gegevens verplicht elektronisch dient mee te delen. 

Bron: wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 21 augustus 2015.

SOCIALE VERKIEZINGEN: ONTSLAGBESCHERMING EN UITZENDKRACHTEN 

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in
de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk •CPBW‚. Er dient een
CPBW opgericht te worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers
tewerkstellen. Een ondernemingsraad moet opgericht worden in ondernemingen die gewoonlijk
gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen.

1.  Ontslagbescherming 

Principe 

De verkozen personeelsafgevaardigden, zowel de effectieve als de plaatsvervangende, alsook de
niet-verkozen kandidaten zijn beschermd tegen ontslag. De beschermingsperiode begint te lopen op X-30,
namelijk de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum bekend
maakt. Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw bedrijf zullen doorgaan, zal de
beschermingsperiode dus ergens aanvangen tussen 10 en 23 januari 2016.

Voor de verkozen leden eindigt de bescherming in principe op de datum van aanstelling van de nieuwe
verkozen leden bij de volgende sociale verkiezingen. Voor de niet-verkozen kandidaten is de duurtijd van
de bescherming hetzelfde, behalve voor de kandidaten die zich reeds twee keer kandidaat gesteld hebben
en twee keer niet verkozen werden. Hun ontslagbescherming eindigt twee jaar na de aanplakking van de
uitslag van de verkiezingen. 

De ontslagbescherming houdt concreet in dat de personeelsafgevaardigden en de
kandidaat-personeelsafgevaardigden maar kunnen worden ontslagen om een dringende reden die vooraf
door de arbeidsrechtbank erkend wordt of om een economische of technische reden die vooraf door het
paritair comité erkend wordt. Men zal dus eerst een procedure dienen te doorlopen. Wanneer de
werkgever deze procedure niet naleeft, maar ook wanneer de werkgever ondanks een negatief vonnis of

- 6 -



beslissing toch overgaat tot een ontslag, moet er aan de werknemer een beschermingsvergoeding betaald
worden. 

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf, in onderling akkoord, wegens
overmacht, wegens overlijden van de werknemer of na afloop van de termijn bij een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur of een bepaald werk, blijft wel mogelijk.

Vergoeding 

De beschermingsvergoeding bestaat uit twee delen: 

Een forfaitaire vergoeding die bestaat uit: 

- 2 jaar loon bij een anciënniteit van minder dan 10 jaar in de onderneming;

- 3 jaar loon bij een anciënniteit van 10 tot minder dan 20 jaar in de onderneming;

- 4 jaar loon bij een anciënniteit van minstens 20 jaar in de onderneming.

Een variabele vergoeding: deze is gelijk aan het loon voor de resterende duur van het mandaat •max.
4 jaar‚. Voor deze vergoeding moet de werknemer altijd zijn re-integratie aangevraagd hebben en
deze moet geweigerd zijn door de werkgever.

Opgelet: ingeval een kandidaat-personeelsafgevaardigde ontslagen wordt nog voordat zijn kandidatuur
bekend is bij de werkgever •tijdens de occulte periode‚ kan deze slechts aanspraak maken op de forfaitaire
beschermingsvergoeding indien hij zijn re-integratie aanvraagt en deze door de werkgever wordt 
geweigerd.

2.  Uitzendkrachten 

Principe 

Om te beoordelen of u in 2016 sociale verkiezingen zal moeten organiseren, zal u niet alleen rekening
dienen te houden met uw vaste werknemers, maar eveneens met sommige uitzendkrachten die u
tewerkstelt. De uitzendkrachten die in het vierde kwartaal van 2015 bij u werken, moeten immers
meegeteld worden voor de berekening van de drempel.

Om het gemiddelde van de uitzendkrachten te kunnen berekenen, moet elke gebruiker van
uitzendkrachten tijdens het laatste kwartaal van 2015 •= van 1 oktober tot en met 31 december 2015‚ een
bijzonder register bijhouden waarin de uitzendkrachten worden ingeschreven. Dit is een bijlage aan het
algemeen personeelsregister. Dit register vermeldt voor elke uitzendkracht:

- het nummer van inschrijving;

- de naam en voornaam;

- het begin van de terbeschikkingstelling;
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- het einde van de terbeschikkingstelling;

- het uitzendbureau dat hem tewerkstelt;

- zijn wekelijkse arbeidsduur.

De gegevens die u nodig heeft om het bijzonder register in te vullen, kan u opvragen bij uw 
uitzendkantoor.

De uitzendkrachten die u aanwerft om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst geschorst
is •bv. wegens ziekte, zwangerschap, ...‚, moet u niet meetellen voor de berekening van de gemiddelde
personeelsbezetting, maar zij moeten wel ingeschreven worden in het bijzonder register. Daarom noteert u
best in de laatste kolom 'reden van de uitzendarbeid/ opmerkingen' dat het gaat om een uitzendkracht die
een andere werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is, vervangt.

Opgelet: de verplichting om het bijzonder register bij te houden rust op alle gebruikers van
uitzendkrachten, ongeacht of ze al dan niet sociale verkiezingen dienen te organiseren. Het bijzonder
register moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als een algemeen personeelsregister. Dit register moet
bijgehouden worden op papier en moet bestaan uit ingebonden bladzijden die doorlopend genummerd
zijn. Het register moet gedurende 5 jaar bewaard worden. 

Berekening 

Het gemiddelde aantal uitzendkrachten wordt berekend door het aantal kalenderdagen dat de
uitzendkracht in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 bij u werkt, te delen door 92. De
volgende berekening zal dus moeten worden gemaakt:

aantal kalenderdagen ingeschreven in het bijzonder register

92

Gaat het om een uitzendkracht die minder dan 3/4de van een voltijdse werknemer werkt, mag dit resultaat
nogmaals door 2 worden gedeeld. Hierbij geldt de volgende formule: 

aantal kalenderdagen ingeschreven in het bijzonder register

184

PRINCIPIËLE AFSCHAFFING VAN CASH LOONUITBETALING

Op 1 oktober 2015 werd de wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Concreet heeft deze wetswijziging tot gevolg dat iedere werkgever vanaf 1 oktober 2016 het loon aan zijn
werknemers in giraal geld moet betalen, tenzij hij zich kan beroepen op een in het paritair orgaan gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of een gebruik in de sector die een cash
uitbetaling wel toelaat.
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De procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een akkoord of een
gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector zullen nog bepaald worden bij
koninklijk besluit. 

Er is tevens voorzien in een overgangsregeling: werkgevers die ressorteren onder een paritair orgaan
waarin een vaststellingsprocedure lopende is op 1 oktober 2016, kunnen het loon verder van hand tot hand
blijven uitbetalen totdat deze procedure beëindigd is. Dergelijke procedure moet worden afgerond binnen
een termijn van 1 jaar en 6 maanden vanaf de publicatie van de wet, d.w.z. uiterlijk tegen 1 april 2017.

De uitbetaling in giraal geld kan uitsluitend gebeuren door middel van een overschrijving op een bank- of
postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Bron: wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, B.S. 1 oktober 2015.

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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