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Sociale & Fiscale Gids
Lees de edities van 2014 in primeur!
U zoekt een synthese van de belangrijkste bepalingen uit de sociale wetgeving? De ‘Gids voor sociale reglementering 

in ondernemingen’ maakt voor u een glasheldere en coherente samenvatting. Een aanvulling hierop is de ‘Gids voor 

loonfi scaliteit in ondernemingen’. Dit handige werkinstrument informeert u over fi scale bijzonderheden verbonden aan 

de uitbetaling van lonen en bevat talrijke tabellen, schema’s en voorbeelden.

Beide gidsen zijn onmisbaar als u professioneel met sociaal recht bezig bent. Wilt u ze als eerste in 
handen hebben? Wacht dan niet langer en abonneer uzelf alvast via www.partenaHR.be.
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dé referentie!25 jaar
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Memento van de werkgever          03

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden 

inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 

(B.S. 31 december 2013) voorziet voortaan in dezelfde opzeggingstermijnen voor arbeiders 

en bedienden. Ze brengt ook een aantal wijzigingen aan op het vlak van de beëindiging 

van de overeenkomst. Deze nieuwigheden zijn in werking getreden op 1 januari 2014.

Eenheidsstatuut:  
nieuwigheden inzake  
beëindiging van 
de overeenkomst

Dossier  I  Eenheidsstatuut

Nieuwe opzeggingstermijnen

Naast de nieuwe opzeggingstermijnen die gelijk 
zijn voor arbeiders en bedienden (en voortaan het 
normale stelsel vormen) bestaat er ook een afwij-
kend stelsel voor arbeiders die behoren tot bepaalde 
paritaire comités of bepaalde activiteiten uitoefenen.

Er wordt bovendien voorzien in bijzondere bepalingen 
voor de opzeggingstermijnen met het oog op  
een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  
(het vroegere brugpensioen) en de pensionering.  
Ook de regels voor tegenopzeggingen zijn gewijzigd.

Gewone stelsel

1 Duur
De nieuwe opzeggingstermijnen worden uitgedrukt in 
weken (en niet meer in maanden of dagen) en worden 

bepaald overeenkomstig de tabel op pagina 4.

2 Bedoelde werknemers
De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepas-
sing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) 
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, ongeacht de datum waarop de 
uitvoering van deze overeenkomst aanvangt  
(vóór of vanaf 1 januari 2014).

Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt 
tussen de werknemers van wie de uitvoering van de 
overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 en de 
werknemers van wie de uitvoering van de overeen-
komst aanving vóór 1 januari 2014.
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04    Memento van de werkgever

Dossier  I  Eenheidsstatuut

a.  Werknemers van wie de uitvoering van de  
overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014

 Voor de werknemers (arbeiders en bedienden) van 
wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt 
vanaf 1 januari 2014 zullen de nieuwe opzeg-
gingstermijnen van toepassing zijn naargelang hun 
anciënniteit (zie tabel 1).

b.  Werknemers van wie de uitvoering van de over-
eenkomst aanving vóór 1 januari 2014  

 De werknemers (arbeiders en bedienden) van wie 
de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 
1 januari 2014 hebben recht op een opzegging 

waarvan de duur in drie stappen wordt berekend 
(kliksysteem). Er moet een onderscheid worden 
gemaakt naargelang het ontslag door de werkge-
ver of door de werknemer wordt gegeven.

➜ Ontslag door de werkgever

In geval van ontslag door de werkgever gelden de 
volgende regels: 
• Stap 1: bepalen van de opzeggingstermijn  

op basis van de anciënniteit verworven op 
31 december 2013 volgens de regels die golden 
op 31 december 2013.

Anciënniteit Duur van de opzeggingstermijn na te leven door

Werkgever Werknemer

0 - < 3 maanden 2 weken 1 week
3 - < 6 maanden 4 weken 2 weken
6 - < 9 maanden 6 weken 3 weken
9 - < 12 maanden 7 weken 3 weken

12 - < 15 maanden 8 weken 4 weken
15 - < 18 maanden 9 weken 4 weken
18 - < 21 maanden 10 weken 5 weken
21 - < 24 maanden 11 weken 5 weken
2 - < 3 jaar 12 weken 6 weken
3 - < 4 jaar 13 weken 6 weken
4 - < 5 jaar 15 weken 7 weken
5 - < 6 jaar 18 weken 9 weken
6 - < 7 jaar 21 weken 10 weken
7 - < 8 jaar 24 weken 12 weken
8 - < 9 jaar 27 weken 13 weken
9 - < 10 jaar 30 weken 13 weken
10 - < 11 jaar 33 weken 13 weken
11 - < 12 jaar 36 weken 13 weken
12 - < 13 jaar 39 weken 13 weken
13 - < 14 jaar 42 weken 13 weken
14 - < 15 jaar 45 weken 13 weken
15 - < 16 jaar 48 weken 13 weken
16 - < 17 jaar 51 weken 13 weken
17 - < 18 jaar 54 weken 13 weken
18 - < 19 jaar 57 weken 13 weken
19 - < 20 jaar 60 weken 13 weken
20 - < 21 jaar 62 weken 13 weken
21 - < 22 jaar 63 weken 13 weken
Per bijkomend anciënniteitsjaar + 1 week 13 weken

Tabel 1 – Gewone stelsel

Opmerking – Een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kan niet voorzien in opzeggingstermijnen die voor de 

werknemer gunstiger zijn dan de termijnen vermeld in tabel 1 hierboven. Het is daarentegen wel mogelijk om van 

deze opzeggingstermijnen af te wijken binnen de onderneming of op individueel niveau. Deze termijnen mogen 

uiteraard niet minder gunstig zijn voor de werknemers dan de wettelijke termijnen.
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Opgelet! – Voor de ‘hogere’ bedienden (bruto-
jaarloon hoger dan € 32.254) geldt de volgende 
regel: de opzeggingstermijn is vastgesteld op één 
maand per begonnen jaar anciënniteit, met een 
minimum van 3 maanden. 

• Stap 2: bepalen van de termijn op basis van de 
anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 vol-
gens de nieuwe regels (zie tabel 1).

• Stap 3: beide termijnen optellen.

Voorbeelden:

1. Een arbeider en een bediende zijn in dienst 
getreden op 01.03.2014 en worden ontslagen 
op 01.06.2016. Wat is hun opzeggingstermijn?
• Aanwerving na 01.01.2014 ➝ toepassing tabel 1
• Anciënniteit van 2 jaar en 3 maanden ➝  

12 weken (dezelfde opzeggingstermijn voor  
beide werknemers)

2. Een bediende (≤ € 32.254) is in dienst getreden 
op 15.08.2009 en wordt ontslagen op 19.10.2016. 
Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 

31.12.2013 ➝ 3 maanden/begonnen periode van 
5 jaar anciënniteit ➝ 3 maanden

• Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden  
voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016  
➝ tabel 1 ➝ 12 weken

• Stap 3: totaal ➝ 3 maanden en 12 weken

3. Een bediende (> € 32.254) is in dienst getreden 
op 15.08.2009 en wordt ontslagen op 19.10.2016. 
Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen  

in 3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 

31.12.2013 ➝ 1 maand/begonnen jaar anciënniteit 
➝ 5 maanden

• Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden  
voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016  
➝ tabel 1 ➝ 12 weken

• Stap 3: totaal ➝ 5 maanden en 12 weken

4. Een arbeider (PC nr. 100 – toepassing van de 
opzeggingstermijnen van cao nr. 75 op 31.12.2013) is 
in dienst getreden op 15.08.2009 en wordt ontslagen 
op 19.10.2016. Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden  

op 31.12.2013 ➝ tussen 6 maanden en 5 jaar  
(cao nr. 75) ➝ 35 dagen

• Stap 2: anciënniteit van 2 jaar en 9 maanden  
voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2016  
➝ tabel 1 ➝ 12 weken

• Stap 3: totaal ➝ 35 dagen en 12 weken

➜ Ontslag door de werknemer

In geval van ontslag door de werknemer de volgende 
regels:

• Stap 1 : bepalen van de opzeggingstermijn  
op basis van de anciënniteit verworven op 
31 december 2013 volgens de regels die golden 
op 31 december 2013. 

Opgelet! – Voor de bedienden geldt de volgen-
de regel: de opzeggingstermijn wordt bepaald 
op 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar 
anciënniteit met een maximum van:

• 3 maanden wanneer het brutojaarloon op 
31 december 2013 niet hoger is dan € 32.254;

• 4,5 maanden wanneer het brutojaarloon op 
31 december 2013 hoger is dan € 32.254 
maar niet hoger dan € 64.508;

• 6 maanden wanneer het brutojaarloon op 
31 december 2013 hoger is dan € 64.508.

Indien de termijn van stap 1 de maxima van 
3 maanden, 4,5 maanden en 6 maanden bereikt 
(naargelang het loon op 31 december 2013) moet 
de opzeggingstermijn bepaald in stap 2 hier niet 
bij opgeteld worden. De uiteindelijke opzeggings-
termijn is de termijn bepaald in stap 1.

In het andere geval moet er overgegaan worden 
naar stap 2.

Dossier  I  Eenheidsstatuut
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06    Memento van de werkgever

• Stap 2 : bepalen van de termijn op basis van  
de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
volgens de nieuwe regels (zie tabel 1).

• Stap 3 : beide termijnen optellen. 

Opgelet! – Voor de bedienden geldt de vol-
gende regel: indien het bedrag verkregen door 
de som van de termijn bekomen in stap 1 en de 
termijn bekomen in stap 2 gelijk is aan of hoger 
is dan 13 weken, wordt de uiteindelijke opzeg-
gingstermijn begrensd op 13 weken.

De wet voorziet geen begrenzing op 13 weken 
wanneer het ontslag door een arbeider wordt 
gegeven. Volgens de FOD Werk zou deze regel 
(begrenzing op 13 weken) echter ook van toe-
passing zijn voor arbeiders die ontslag nemen.

Voorbeelden:

1. Een arbeider en bediende zijn in dienst getreden 
op 01.03.2014 en geven hun ontslag op 01.08.2019. 
Wat is hun opzeggingstermijn?
• Aanwerving na 01.01.2014 ➝ toepassing tabel 1
• Anciënniteit van 5 jaar en 5 maanden ➝ 9 weken

2. Een bediende (≤ € 32.254) is in dienst getreden 
op 15.08.2009 en neemt ontslag op 19.10.2015. 
Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014   

➝ termijn bepalen in 3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 4 jaar en 4 maanden op 

31.12.2013 ➝ 1,5 maand/begonnen periode van 
5 jaar anciënniteit – max. 3 maanden ➝ 1,5 maand

• Is de bovengrens van 3 maanden bereikt? NEE
• Stap 2: anciënniteit van 1 jaar en 9 maanden  

voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015  
➝ tabel 1 ➝ 5 weken

• Stap 3: totaal ➝ 1,5 maand en 5 weken >  
13 weken? NEE ➝ uiteindelijke opzeggingstermijn 
= 1,5 maand en 5 weken

3. Een bediende (≤ € 32.254) is in dienst getreden 
op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015.  
Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen

• Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 
31.12.2013 ➝ 1,5 maand/begonnen periode van 
5 jaar anciënniteit – max. 3 maanden ➝ 3 maanden

• Is de bovengrens van 3 maanden bereikt? JA ➝ 
uiteindelijke opzeggingstermijn = 3 maanden

4. Een bediende (tussen € 32.254 en € 64.508) is in 
dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ontslag op 
19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden  

op 31.12.2013 ➝ 1,5 maand/begonnen periode 
van 5 jaar anciënniteit – max. 4,5 maanden  
➝ 4,5 maanden

• Is de bovengrens van 4,5 maanden bereikt? JA  
➝ uiteindelijke opzeggingstermijn = 4,5 maanden

5. Een bediende (> € 64.508) is in dienst getreden 
op 15.08.1999 en neemt ontslag op 19.10.2015.  
Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden op 

31.12.2013 ➝ 1,5 maand/begonnen periode van 
5 jaar anciënniteit – max. 6 maanden  
➝ 4,5 maanden

• Is de bovengrens van 6 maanden bereikt? NEE
• Stap 2: anciënniteit van 1 jaar en 9 maanden  

voor de periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015  
➝ tabel 1 ➝ 5 weken

• Stap 3: totaal ➝ 4,5 maanden en 5 weken > 
13 weken? JA ➝ uiteindelijke opzeggingstermijn 
= 13 weken

6. Een arbeider (PC nr. 100 – toepassing van de 
opzeggingstermijnen van cao nr. 75 op 31.12.2013) 
is in dienst getreden op 15.08.1999 en neemt ont-
slag op 19.10.2015. Wat is zijn opzeggingstermijn?
• Aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen in 

3 stappen
• Stap 1: anciënniteit van 14 jaar en 4 maanden  

op 31.12.2013 ➝ tussen 10 en 15 jaar (cao nr. 75) 
➝ 14 dagen

• Stap 2: anciënniteit van 21 maanden voor de 
periode van 01.01.2014 tot 19.10.2015 ➝ tabel 1 
➝ 5 weken

• Stap 3: totaal ➝ 14 dagen en 5 weken > 
13 weken? NEE ➝ uiteindelijke opzeggingstermijn 
= 14 dagen en 5 weken

Dossier  I  Eenheidsstatuut
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Dossier  I  Eenheidsstatuut

Afwijkend stelsel

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van toepas-
sing op sommige arbeiders, hetzij voor bepaalde tijd 
(uiterlijk op 31 december 2017 – tijdelijke afwijkende 
regeling), hetzij voor onbepaalde tijd (permanent 
afwijkende regeling).

1 Duur
De afwijkende opzeggingstermijnen worden uitge-
drukt in weken en worden bepaald overeenkomstig 
de tabel onderaan.

2 Bedoelde werknemers
De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van toepas-
sing, hetzij tijdelijk, hetzij permanent.

➜ Tijdelijke toepassing

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn tijdelijk van 
toepassing tot uiterlijk 31 december 2017 voor de 
arbeiders die ressorteren onder een paritair comité dat 
op 31 december 2013 bij Koninklijk Besluit voor-
zag in specifieke opzeggingstermijnen (= sectorale 
opzeggingstermijnen) die, in geval van ontslag door 
de werkgever, lager zijn dan de termijnen uit tabel 2 
hierboven (= afwijkende opzeggingstermijnen).

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van 
toepassing zowel op de arbeiders van wie de 
uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 
1 januari 2014 als op de arbeiders van wie de 
uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 
1 januari 2014. Voor deze laatsten is het kliksys-
teem dus niet van toepassing!

De FOD Werk heeft de lijst gepubliceerd van paritaire 
comités waarvoor deze afwijkende termijnen tijdelijk van 
toepassing zijn (http://www.werk.belgie.be). Deze lijst 
bevat op 15 januari 2014 de volgende paritaire comités:

• 109 • 128.01 • 142.02 • 311
• 111 • 128.02 • 147 • 324
• 124 • 140.04 • 301.01 • 330
• 126

De FOD Werk verduidelijkt evenwel dat niet nood-
zakelijk alle arbeiders die onder deze paritaire comi-
tés ressorteren onder het (tijdelijke) toepassingsge-
bied van de afwijkende opzeggingstermijnen vallen. 
De arbeiders van wie de uitvoering van de overeen-
komst aanving vóór 1 januari 2014 en voor wie, gelet 
op de anciënniteit verworven op het ogenblik van de 
beëindiging, de sectorale opzeggingstermijn gelijk is 
aan of groter is dan de afwijkende opzeggingstermijn 
voorzien in geval van ontslag door de werkgever, zijn 
immers uitgesloten van het toepassingsgebied van de 
afwijkende opzeggingstermijnen. Voor deze arbei-
ders geldt het normale stelsel. Voor elke arbeider 
(van wie de uitvoering van de overeenkomst aanving 
vóór 1 januari 2014) die onder een van deze paritaire 
comités valt, moet men als volgt te werk gaan:

1 de anciënniteit van de arbeider bepalen die is 
verworven op het ogenblik dat de opzegging 
aanvangt of de arbeidsovereenkomst onmiddellijk 
wordt beëindigd;

2 de sectorale opzeggingstermijn bepalen die van 
toepassing zou zijn op basis van de anciënniteit 
bepaald in 1;

3 de afwijkende opzeggingstermijn in geval van 
ontslag door de werkgever (zie tabel 2) op basis 
van de anciënniteit bepaald in 1;

Anciënniteit Duur van de opzeggingstermijn na te leven door

Werkgever Werknemer

0 - < 3 maanden 2 weken 1 week
3 - < 6 maanden 4 weken 2 weken

6 maanden - < 5 jaar 5 weken 2 weken
5 - < 10 jaar 6 weken 3 weken
10 - < 15 jaar 8 weken 4 weken
15 - < 20 jaar 12 weken 6 weken
20 jaar en + 16 weken 8 weken

Tabel 2 – Afwijkende stelsel
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08    Memento van de werkgever

4 de twee opzeggingstermijnen uit 2 en 3 vergelijken: 
• indien de sectorale opzeggingstermijn korter is 

dan de afwijkende opzeggingstermijn ➝  
toepassing van de afwijkende opzeggingster-
mijn uit tabel 2;

• indien de sectorale opzeggingstermijn gelijk is 
aan of langer is dan de afwijkende opzeggings-
termijn ➝ toepassing van het gewone stelsel 
(en het kliksysteem).

Voorbeeld: 
Een arbeider ressorteert onder het paritair comité  
nr. 142.02 en wordt op 06.03.2014 ontslagen. 
Het paritair comité waartoe hij behoort, is opgeno-
men in de lijst van paritaire comités waarvoor tijdelijk 
de afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing 
zijn. Er moet wel worden gecontroleerd of deze afwij-
kende opzeggingstermijnen wel degelijk op hem van 
toepassing zijn gelet op zijn anciënniteit.

1e hypothese: de arbeider werd aangeworven 
op 01.02.2002

1 de anciënniteit van de arbeider verworven op het 
ogenblik dat de opzegging aanvangt of de arbeids-
overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd: 
12 jaar en 1 maand; 

2 de sectorale opzeggingstermijn die van toepassing 
zou zijn op basis van de anciënniteit bepaald in 1: 
42 kalenderdagen (ofwel 6 weken);

3 afwijkende opzeggingstermijn in geval van ontslag 
door de werkgever (zie tabel 2) op basis van de 
anciënniteit bepaald in 1: 8 weken;

4 de sectorale opzeggingstermijn is korter dan de 
afwijkende termijn ➝ toepassing van de afwijken-
de termijn van 8 weken.

2e hypothese: de arbeider werd aangeworven 
op 01.02.2007 

1 de anciënniteit van de arbeider verworven op het 
ogenblik dat de opzegging aanvangt of de arbeids-
overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd: 
7 jaar en 1 maand;

2 de sectorale opzeggingstermijn die van toepassing 
zou zijn op basis van de anciënniteit bepaald in 1: 
42 kalenderdagen (ofwel 6 weken);

3 afwijkende opzeggingstermijn in geval van ontslag 
door de werkgever (zie tabel 2) op basis van de 
anciënniteit bepaald in 1: 6 weken;

4 de sectorale opzeggingstermijn is gelijk aan de afwij-
kende termijn ➝ toepassing van het gewone stelsel: 

• aanwerving vóór 01.01.2014 ➝ termijn bepalen 
in 3 stappen

• stap 1: anciënniteit van 6 jaar en 11 maanden 
op 31.12.2013 ➝ tussen 5 en 20 jaar  
➝ 42 dagen

• stap 2: anciënniteit van 2 maanden voor  
de periode van 01.01.2014 tot 06.03.2014  
➝ tabel 1 ➝ 2 weken

• stap 3: totaal ➝ 42 dagen en 2 weken

Opgelet! – De afwijkende opzeggingstermijnen 
zijn niet van toepassing op de arbeiders die vallen 
onder paritaire comités die op 31 december 2013 
bij ontslag door de werkgever voorzagen in kor-
tere opzeggingstermijnen enkel in het geval van:

• herstructurering;
• stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(brugpensioen);
• pensioen;
• ontslag tijdens het eerste jaar.

Deze overgangsregeling loopt af uiterlijk op 
31 december 2017. De nieuwe gewone opzeg-
gingstermijnen (tabel 1) en het kliksysteem voor de 
arbeiders van wie de uitvoering van de overeen-
komst aanving vóór 1 januari 2014 zullen dus van 
toepassing op elke beëindiging van de overeenkomst 
die vanaf 1 januari 2018 zal worden betekend. 
Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de 
betreffende paritaire comités kan evenwel voorzien 
in een snellere overgang naar de nieuwe gewone 
opzeggingstermijnen (tabel 1).

➜ Permanente toepassing

De afwijkende opzeggingstermijnen voorzien in 
tabel 2 zijn permanent (zonder beperking in de tijd) 
van toepassing op de arbeiders die gelijktijdig aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

• behoren tot een sector die op 31 december 2013 
bij Koninklijk Besluit voorzag in specifieke opzeg-
gingstermijnen die korter zijn dan de opzeggings-
termijnen uit tabel 2;

Dossier  I  Eenheidsstatuut
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Dossier  I  Eenheidsstatuut

• geen vaste plaats van tewerkstelling hebben,
• gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen 

één of meer van volgende activiteiten uitvoeren:
a) graafwerken;
b) grondwerken;
c) funderings- en verstevigingswerken;
d) waterbouwkundige werken;
e) wegenwerken;
f) landbouwwerken;
g) plaatsing van nutsleidingen;
h) bouwwerken;
i) montage en demontage van, inzonderheid, gepre-

fabriceerde elementen, liggers en kolommen;
j) inrichtings- of uitrustingswerken;
k) verbouwingswerken;
l) vernieuwbouw;
m) herstellingswerken;
n) ontmantelingswerken;
o) sloopwerken;
p) instandhoudingswerken;
q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;
r) saneringswerken;
s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij één 

of meer van de  hierboven vermelde werken.

Volgens de FOD Werk worden de werknemers 
bedoeld die aan de hogervermelde voorwaarden 
voldoen en die vallen onder paritaire comités 111, 
124 en 126.

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van 
toepassing zowel op de arbeiders van wie de 
uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 
1 januari 2014 als op de arbeiders van wie de 
uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 
1 januari 2014. Voor deze laatsten is het kliksys-
teem dus niet van toepassing!

Opzeggingstermijnen met het oog 
op een stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (vroegere 
brugpensioen)

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëin-
digt in het kader van een stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) kan 
de opzeggingstermijn worden verkort tot 26 weken 

maar enkel wanneer de onderneming erkend is als 
onderneming in moeilijkheden of in herstructure-
ring. Er werd geen enkele specifieke regel voorzien 
in geval van de ‘klassieke’ brugpensionering.

Opzeggingstermijnen  
in geval van pensionering

Indien de werkgever een einde stelt aan de arbeids-
overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd vanaf 
de eerste dag van de maand volgend op de maand 
waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd 
bereikt, bedraagt de opzeggingstermijn maximum 
26 weken.

Tegenopzegging

De werknemer waaraan de werkgever een opzeg-
gingstermijn heeft betekend, kan de overeenkomst 
beëindigen met een verkorte opzeggingstermijn wan-
neer hij een andere dienstbetrekking heeft gevonden. 
Dit recht op tegenopzegging is voortaan geopend 
voor zowel bedienden als arbeiders.

De duur van de tegenopzegging wordt uitgedrukt in 
weken en is als volgt bepaald:

Tabel 3 – Tegenopzegging

Anciënniteit Termijn

0 - < 3 maanden 1 week

3 - < 6 maanden 2 weken

6 maanden - < 1 jaar 3 weken

1 jaar en + 4 weken
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Dossier  I  Eenheidsstatuut

Enkele nieuwigheden inzake  
beëindiging van de overeenkomst

Datum waarop de 
opzeggingstermijn aanvangt

De opzeggingstermijn vangt aan op de maandag vol-
gend op de dag waarop de opzegging wordt geacht 
te zijn ontvangen. Deze regel is van toepassing op 
zowel arbeiders als bedienden.

Opgelet! – De regels voor de betekening van de 
opzegging blijven onveranderd (bij ontslag door 
de werkgever: deurwaardersexploot of aangete-
kende brief; in geval van ontslag door de werk-
nemer: deurwaardersexploot, aangetekende 
brief of overhandiging van hand tot hand).

Berekening van de anciënniteit

De opzeggingstermijnen worden bepaald naargelang 
de anciënniteit verworven op het ogenblik dat de 
opzeggingstermijn aanvangt. Onder ‘anciënniteit’ 
worden de periodes verstaan waarin de werkne-
mer zonder onderbreking in dienst is gebleven van 
dezelfde onderneming.

Wanneer de opzegging wordt gegeven door de 
werkgever, komt bovendien de vroegere periode van 
tewerkstelling die een werknemer als uitzendkracht 
heeft verricht bij de werkgever in de hoedanigheid 
van gebruiker in aanmerking voor de berekening 
van de anciënniteit met een maximum van één jaar, 
voor zover deze aanwerving volgt op de periode 
van uitzendarbeid en de functie uitgeoefend bij de 
werkgever identiek is aan deze die als uitzendkracht 
werd uitgeoefend.
Elke periode van inactiviteit van 7 dagen of minder 
wordt beschouwd als een periode van tewerkstelling 
als uitzendkracht.

Deze regel bestond reeds voor de werknemers aan-
geworven vanaf 1 januari 2012. Hij wordt momen-
teel uitgebreid naar alle werknemers, ongeacht hun 
aanwervingsdatum.

Beëindiging van de overeenkomst 
in geval van arbeidsongeschiktheid 
na betekening van een opzegging

In geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is 
van een ziekte of ongeval dat zich voordoet na de 
kennisgeving door de werkgever van een beëin-
diging van de overeenkomst met prestatie van een 
opzeggingstermijn, geeft de onmiddellijke beëindi-
ging van de overeenkomst door de werkgever tijdens 
deze periode van ongeschiktheid aanleiding tot de 
betaling van een vergoeding die overeenstemt met 
de resterende opzeggingstermijn. Voor de berekening 
van deze vergoeding kan de periode die gedekt 
wordt door het gewaarborgd loon in het begin van 
deze arbeidsongeschiktheid, afgetrokken worden 
van de nog te lopen opzeggingstermijn.

Voorbeeld:
Een werkgever betekent aan een werknemer een 
opzeggingstermijn van 15 weken die aanvangt op 
10.02.2019. De werknemer wordt arbeidsongeschikt op 
17.03.2019 voor een duur van 3 weken. De werkgever 
beslist om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen op 31/03/2019 (hetzij na 2 weken arbeids-
ongeschiktheid) met de betaling van een ontslagvergoe-
ding. Deze stemt overeen met de resterende opzeg-
gingstermijn (10 weken) waarvan de periode gedekt 
door het gewaarborgd loon (2 weken) kan afgetrokken 
worden. De ontslagvergoeding zal dus een opzeggings-
periode van 8 weken dekken (10 weken – 2 weken).

Indien er zich verschillende periodes van arbeidsonge-
schiktheid voordoen tijdens de prestatie van de opzeg-
gingstermijn, kan enkel de periode van het gewaarborgd 
loon die gelegen is in het begin van de arbeidsonge-
schiktheid waarin de werkgever de onmiddellijke beëin-
diging betekent, aanleiding geven tot de aftrek.

Opmerking  – De mogelijkheid voor de werkge-
ver om alle vergoedingen die sinds de aanvang 
van de arbeidsongeschiktheid betaald werden in 
mindering te brengen wanneer hij de arbeidsover-
eenkomst gesloten voor onbepaalde tijd van een 
bediende die langer dan 6 maanden arbeidsonge-
schikt is beëindigt, werd afgeschaft.
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Dossier  I  Eenheidsstatuut

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzegging mag de werknemer met 
behoud van loon van het werk afwezig blijven om 
een nieuwe dienstbetrekking te zoeken.

Dit recht wordt op de volgende manier uitgeoefend:

• tijdens de laatste 26 weken van de opzeggings-
termijn mag het recht om van het werk afwezig te 
blijven één of twee keer per week worden uitge-
oefend, voor zover de duur van deze afwezigheid 
in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week 
bedraagt;

• tijdens de periode die voorafgaat aan de laatste 
26 weken mag het recht om van het werk afwezig 
te blijven ten belope van een halve dag per week 
worden uitgeoefend.

In afwijking op dit principe mag de werknemer die 
outplacementbegeleiding geniet tijdens de volledige 
duur van de opzeggingstermijn één of twee keer per 
week van het werk afwezig blijven, voor zover de 
duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan 
een arbeidsdag per week bedraagt.

De deeltijdse werknemer heeft recht op dit verlof in 
verhouding tot zijn arbeidsregeling.

Vergoeding ter compensatie van 
het ontslag ten laste van de RVA

Voor eenzelfde anciënniteit kan er een groot verschil 
zijn in de opzeggingstermijn voor arbeiders van wie 
de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 
1 januari 2014 (toepassing van het kliksysteem) en 
die voor arbeiders van wie de uitvoering van de 
overeenkomst aanving vanaf 1 januari 2014 (toepas-
sing van de nieuwe opzeggingstermijnen – tabel 1).

Om dit verschil te compenseren, hebben de arbei-
ders van wie de uitvoering van de overeenkomst 
aanving vóór 1 januari 2014 bovenop hun opzeg-
ging of hun vergoeding berekend op basis van het 
kliksysteem recht op een ‘compensatie’ waardoor ze 
dezelfde ‘bescherming’ genieten als de werknemers 
van wie de uitvoering van de overeenkomst aanving 
vanaf 1 januari 2014. Deze compensatie wordt door 
de RVA toegekend onder de vorm van een ontslag-
compensatievergoeding. 

Concreet kan de arbeider die aan de volgende 
voorwaarden voldoet deze ontslagcompensatiever-
goeding genieten:

• de begindatum van zijn arbeidsovereenkomst is 
gelegen vóór 1 januari 2014;

• hij is ontslagen na 31 december 2013;
• zijn anciënniteit in de onderneming bedraagt:

• minstens 30 jaar op 31 december 2013;
• minstens 20 jaar op 1 januari 2014;
• minstens 15 jaar op 1 januari 2015;
• minstens 10 jaar op 1 januari 2016;
• minder dan 10 jaar op 1 januari 2017.

Zolang de ontslagen arbeider nog niet is geïnte-
greerd in dit tijdpad (bijvoorbeeld: 16 jaar anciënni-
teit op 1 januari 2014) zal hij de bestaande ontslag-
uitkering genieten.

Deze ontslagcompensatievergoeding wordt gelijkge-
steld met een opzeggingsvergoeding. Ze opent dus 
rechten voor de werkloosheidsverzekering maar kan 
niet worden gecumuleerd met een werkloosheidsuit-
kering. n

Catherine Legardien, Juridisch adviseur
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Sociale actualiteit

Hieronder vindt u de kalender van de wettelijke 
vervaldagen van de RSZ-bijdragen en de bedrijfs-
voorheffing voor het jaar 2014. Indien u de RSZ-
bijdragen en de bedrijfsvoorheffing via ons sociaal 
secretariaat voldoet, moet uw betaling bij ons 
toekomen ten laatste op de vervaldag. Zoniet kun-

nen wij u niet garanderen dat deze betaling tijdig 
wordt doorgestort. Een laattijdige betaling van de 
RSZ-bijdragen of de bedrijfsvoorheffing kan aanlei-
ding geven tot het opleggen van een administratieve 
boete en/of verwijlinterest ten voordele van de RSZ 
of de FOD Financiën.

RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing: 
vervaldagkalender 2014

Opmerkingen – De RSZ-bijdrage ten laste van 
de werkgever ter financiering van het vakan-
tiegeld is verschuldigd op 30.04.2014 samen 
met het saldo van de RSZ-bijdragen voor het 
1e kwartaal 2014.

De bijdrage voor de ‘herverdeling van de  
sociale lasten’ daarentegen is verschuldigd 
samen met het saldo van de RSZ-bijdragen 
voor het 2e kwartaal 2014. 

RSZ-bijdragen

Periode Vervaldag

1e kwartaal 2014 1e voorschot 05.02.2014

2e voorschot 05.03.2014

3e voorschot 04.04.2014

Saldo 30.04.2014

2e kwartaal 2014 1e voorschot 05.05.2014

2e voorschot 06.06.2014

3e voorschot 04.07.2014

Saldo 31.07.2014

3e kwartaal 2014 1e voorschot 05.08.2014

2e voorschot 05.09.2014

3e voorschot 03.10.2014

Saldo 31.10.2014

4e kwartaal 2014 1e voorschot 05.11.2014

2e voorschot 05.12.2014

3e voorschot 05.01.2015

Saldo 30.01.2015
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Actualiteit

RSZ-bijdragen

Periode Vervaldag

1e kwartaal 2014 1e voorschot 05.02.2014

2e voorschot 05.03.2014

3e voorschot 04.04.2014

Saldo 30.04.2014

2e kwartaal 2014 1e voorschot 05.05.2014

2e voorschot 06.06.2014

3e voorschot 04.07.2014

Saldo 31.07.2014

3e kwartaal 2014 1e voorschot 05.08.2014

2e voorschot 05.09.2014

3e voorschot 03.10.2014

Saldo 31.10.2014

4e kwartaal 2014 1e voorschot 05.11.2014

2e voorschot 05.12.2014

3e voorschot 05.01.2015

Saldo 30.01.2015

Opmerkingen – Indien u gedurende het jaar 2013 
minder dan € 37.640 aan bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd was, dan kan u de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing per kwartaal betalen. Voor het 
vierde kwartaal dient wel een voorschot betaald 
te worden vóór 13.12. Dit voorschot is gelijk 
aan de bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de 
maanden oktober en november.

Indien u in de loop van 2013 echter meer dan 
2,5 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing vers-
chuldigd was, dient u op 20.12 een voorschot te 
betalen voor de bedrijfsvoorheffing van de maand 
december. Dit voorschot is gelijk aan de bedrijfs-
voorheffing verschuldigd op de lonen uitbetaald 
tussen 1 en 13 december.

Bedrijfsvoorheffing

Periode Datum

Januari 2014 15.01.2014

Februari 2014 14.02.2014

Maart 2014 14.03.2014

1e kwartaal 2014 14.03.2014

April 2014 15.04.2014

Mei 2014 15.05.2014

Juni 2014 13.06.2014

2e kwartaal 2014 13.06.2014

Juli 2014 15.07.2014

Augustus 2014 14.08.2014

September 2014 15.09.2014

3e kwartaal 2014 15.09.2014

Oktober 2014 15.10.2014

November 2014 14.11.2014

Voorschot 4e kwartaal 2014 14.11.2014

December 2014 24.12.2014

4e kwartaal 2014 15.01.2015
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Surf naar www.partenahr.be 
om uw exemplaar te bestellen

Wist u dat het loon van onderzoekers voor 80% vrijgesteld kan worden van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffi ng? Neen? Dan is de kans groot dat u te veel bedrijfsvoorheffi ng betaalt. 

Maar geen nood! In de Legal Focus ‘Fiscale steun bij de tewerkstelling van wetenschappelijk personeel’ komt 
u alles te weten over deze vrijstelling: wat houdt ze precies in, wie komt ervoor in aanmerking en hoe vraag 
je ze aan. Een must read voor iedereen die wetenschappelijk personeel tewerkstelt!

Wetenschappelijk personeel in dienst?
Laat uw vrijstelling niet liggen!
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Actualiteit

Nettomaandloon Deel dat vatbaar is voor overdracht of beslag

Beroepsinkomsten 

(werknemers of zelfstandigen)
Vervangingsinkomens 

Tot € 1.069 Niets Niets

Van € 1.069,01 tot € 1.149
20 % van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 16,00
20 % van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 16,00

Van € 1.149,01 tot € 1.267
30% van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 35,40
40 % van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 47,20  

Van € 1.267,01 tot € 1.386
40 % van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 47,60
40 % van het bedrag tussen deze  

twee waarden, hetzij € 47,60 

Hoger dan € 1.386
Het volledige bedrag is vatbaar voor  

overdracht of beslag
Het volledige bedrag is vatbaar voor  

overdracht of beslag

Sociale actualiteit

De schuldeiser die de betaling wil bekomen van 
de bedragen die hem verschuldigd zijn door zijn 
schuldenaar kan zich hiervoor rechtstreeks tot diens 
werkgever wenden. Dit recht wordt hoofdzakelijk  
op twee manieren uitgeoefend: hetzij in de vorm  
van een derdenbeslag, hetzij in de vorm van  
een overdracht.

Het beslag of de overdracht wordt toegepast op de 
nettovergoeding van de werknemer, dit wil zeggen 
na inhouding van de socialezekerheidsbijdragen, van 
de bedrijfsvoorheffing en eventuele inhoudingen die 
bestemd zijn om een bijkomend voordeel inzake 
sociale zekerheid te waarborgen, met uitsluiting van 
elk(e) ander(e) bedrag of inhouding. 

Overigens is het zo dat enkel een deel van deze 
nettovergoeding kan worden overgedragen of in 
beslag genomen. De wet voorziet namelijk inkomen-
schijven waarbinnen het bedrag wordt bepaald dat 
kan worden overgedragen of in beslag genomen. 
Men spreekt van het bedrag van het loon dat vatbaar 
is voor overdracht of beslag. De berekeningswijze 
van deze bedragen verschilt naargelang het gaat om 
beroepsinkomsten of vervangingsinkomens. 

Bovendien geniet de werknemer sinds 1 februari 
2007 een vrijstelling wanneer hij (een) kind(eren) ten 
laste heeft. Deze vrijstelling neemt de vorm aan van 
een vermindering van het bedrag dat vatbaar is voor 
overdracht of beslag.

Voor 2014 werden de bedragen (of inkomensdrem-
pels) voor de berekening van de delen die vatbaar 
zijn voor overdracht of beslag bepaald zoals in de 
onderstaande tabel.

De vrijstelling voor (een) kind(eren) ten laste wordt 
opgetrokken tot € 66.

Deze nieuwe bedragen van het loon die vatbaar zijn 
voor overdracht of beslag moeten toegepast worden 
voor alle betalingen die uitgevoerd worden vanaf 
1 januari 2014, zelfs al hebben ze betrekking op 
inkomsten verschuldigd geacht vóór 1 januari 2014. 
Voor de vergoedingen van januari 2014 die vóór 
1 januari 2014 betaald werden, worden daarentegen 
de begrenzingen van 2013 toegepast. 

Herhaling – Er bestaat geen enkele begrenzing 
wanneer het beslag of de overdracht het resultaat 
is van een vordering tot betaling van onder-
houdsgeld of van een vordering tot betaling van 
het loon in toepassing van artikel 221 Burgerlijk 
Wetboek (loonoverdracht). Het schijvensysteem 
van hierboven is in dat geval dus niet van toepas-
sing. Het volledig bedrag van het loon van de 
werknemer is dan vatbaar voor overdracht of 
beslag. Bovendien heeft het beslag of de over-
dracht in dat geval een absolute voorrang op alle 
andere eventuele beslagen of overdrachten.  

Grenzen voor de beslagen en overdrachten in 2014

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

Memento_1401_NL_v04.indd   15 22/01/14   12:04



16    Memento van de werkgever

Loonaanpassingen

Aanpassingen van de lonen in januari 2014

Indexcijfers van december 2013
Normale basisindex 2004 ➜ 122,84 (+ 0,20)
Gezondheidsindex 2004: ➜ 121,27 (+ 0,15)
Kwartaalgezondheidsindex: ➜ 121,05 (+ 0,10)

Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (niet-limitatief)
CP 218 :  ➜ ongeveer + 0,90 % index in januari 2015
GMMI/Sociale uitkeringen:  ➜ + 2 % in oktober 2014

Loonindexeringen en -aanpassingen in januari 2014

102.6 Bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant:
Verhoging van de premie voor terugroeping naar het werk vanaf 01.10.2013
Aanpassing van de thuiswachtvergoeding en de bestaanszekerheidsvergoedingen vanaf 01.01.2013

102.8 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk: Indexering van de 
bestaanszekerheidsvergoeding

105 Non-ferrometalen: Recurrente premie gelijk aan € 190,11 of 0,80 % van het brutoloon aan 100 % jaarlijks te 
storten in een wettelijkpensioenstelsel ingevoerd in de onderneming (uiterlijk op 30.06.2001)
Terugkerende premie gelijk aan € 328,45 jaarlijks te storten in een wettelijkpensioenstelsel dat in de 
onderneming is ingevoerd.

106.1 Cementfabrieken: + 0,0827 % index enkel op de minimumlonen
Verhoging met 0,50 % van het gemiddelde referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies en 
aanpassing van de ploegenpremies
Toekenning van ecocheques voor een totaal bedrag van € 70 vanaf 31.12.2013
Toekenning van een geschenkcheque van € 75 vanaf 01.07.2013
Vergoedingen voor kosten eigen aan de werkgever van € 350 per jaar vanaf 01.06.2013

110 Textielverzorging: + 1,04 % index op alle lonen.

111.1-2 Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Provincies Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een eenmalige forfaitaire premie 
van € 20 bruto, ongeacht het arbeidsstelsel van de arbeider. Te betalen in januari 2014

113 Ceramiekbedrijf: + € 0,10/u conv. enkel op de minimumlonen, voor de categorieën 4 en 5
Harmonisering van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 (Fabricage en verschillende diensten)

113.4 Pannenbakkerijen: + 0,06 % index op alle lonen

117 Petroleumnijverheid en -handel: + 0,0827 % index enkel op de minimumlonen

118.1 
à 22 
sauf 3

Voedingsnijverheid: ++ 1,04 % index op alle lonen
Aanpassing van de ploegenpremies, behalve de premies uitgedrukt in percenten
Aanpassing van de vergoeding voor arbeidskledij en de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

118.3 Industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen: + 1,04 % index op alle lonen
Aanpassing van de weekendpremie
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Actualiteit

Loonindexeringen en -aanpassingen in januari 2014

102.6 Bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant:
Verhoging van de premie voor terugroeping naar het werk vanaf 01.10.2013
Aanpassing van de thuiswachtvergoeding en de bestaanszekerheidsvergoedingen vanaf 01.01.2013

102.8 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk: Indexering van de 
bestaanszekerheidsvergoeding

105 Non-ferrometalen: Recurrente premie gelijk aan € 190,11 of 0,80 % van het brutoloon aan 100 % jaarlijks te 
storten in een wettelijkpensioenstelsel ingevoerd in de onderneming (uiterlijk op 30.06.2001)
Terugkerende premie gelijk aan € 328,45 jaarlijks te storten in een wettelijkpensioenstelsel dat in de 
onderneming is ingevoerd.

106.1 Cementfabrieken: + 0,0827 % index enkel op de minimumlonen
Verhoging met 0,50 % van het gemiddelde referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies en 
aanpassing van de ploegenpremies
Toekenning van ecocheques voor een totaal bedrag van € 70 vanaf 31.12.2013
Toekenning van een geschenkcheque van € 75 vanaf 01.07.2013
Vergoedingen voor kosten eigen aan de werkgever van € 350 per jaar vanaf 01.06.2013

110 Textielverzorging: + 1,04 % index op alle lonen.

111.1-2 Industriële en ambachtelijke metaalbewerking:
Provincies Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een eenmalige forfaitaire premie 
van € 20 bruto, ongeacht het arbeidsstelsel van de arbeider. Te betalen in januari 2014

113 Ceramiekbedrijf: + € 0,10/u conv. enkel op de minimumlonen, voor de categorieën 4 en 5
Harmonisering van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 (Fabricage en verschillende diensten)

113.4 Pannenbakkerijen: + 0,06 % index op alle lonen

117 Petroleumnijverheid en -handel: + 0,0827 % index enkel op de minimumlonen

118.1 
à 22 
sauf 3

Voedingsnijverheid: ++ 1,04 % index op alle lonen
Aanpassing van de ploegenpremies, behalve de premies uitgedrukt in percenten
Aanpassing van de vergoeding voor arbeidskledij en de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid

118.3 Industriële broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen: + 1,04 % index op alle lonen
Aanpassing van de weekendpremie

Loonindexeringen en -aanpassingen in januari 2014

119.1 
tot 3

Handel in voedingswaren: + 1,02 % index op alle lonen
Enkel in de ondernemingen met 50 werknemers of meer:
Jaarlijkse premie van € 156,77 bruto indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2013. Te berekenen 
volgens de toekenningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie. Pro rata voor deeltijdsen. Niet van toepassing 
indien een gelijkwaardig voordeel wordt toegekend.
Enkel in de ondernemingen met 50 werknemers of meer:
Jaarlijkse premie van € 74,43 bruto indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2013. Te berekenen 
volgens de toekenningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie. Pro rata voor deeltijdsen. Niet van toepassing 
indien een gelijkwaardig voordeel wordt toegekend.

120.2 Vlasbereiding: + € 0,0372/u index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen vanaf 
maandag 6 januari 2014
Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques 

121 Schoonmaak: +0,32 % index op alle lonen
Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding
Arbeiders van de categorieën 8 (industriële schoonmaak) en arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op 
de zetel van de onderneming: jaarlijkse toekenning van ecocheques van € 0,80 per gepresteerde dag, behalve 
indien een akkoord in de onderneming gesloten voor 01.01.2012 in een gelijkwaardig voordeel voorziet.

124 Bouwbedrijf: + 0,045 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag), 
hetzij cat. I: € 13,316/u (+ € 0,006/u); cat. II: € 14,195/u (+ € 0,006/u); cat. III: € 15,097/u (+ € 0,007/u); cat. 
IV: € 16,024/u (+ € 0,007/u)

125.1 Bosontginningen: + 0,04 % index uniquement sur les salaires minimums.

125.2 Zagerijen en aanverwante nijverheden: +0,04 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen 
(voor hetzelfde bedrag)

125.3 Houthandel: + 0,04 % index enkel op de minimumlonen

126 Stoffering en houtbewerking: Verhoging van de vergoeding ‘wet welzijn’

128.1-
2-3-5-6

Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten: + 0,06 % index op alle lonen

129 Voortbrenging van papierpap, papier en karton: + 0,29 % index op alle lonen

130 Drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf: Aanpassing van de maaltijdvergoeding.

133.1 
à 3

Tabaksbedrijf: + 0,06 % index op alle lonen

136 Papier- en kartonbewerking: + 0,29 % index op alle lonen

140.1 Autobussen en autocars: Rijdend personeel VVM: 
Toevoeging van baremalonen, toekenning van een geschenkcheque van € 35 en verhoging van de 
kledijvergoeding
Autobussen en autocars (rijdend personeel): verhoging van de vergoeding voor nachtprestaties

140.3 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: Garagepersoneel, rijdend en niet-rijdend: + 1 % index op 
de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde bedrag)
Aanpassing van de bedragen van de anciënniteitstoeslag, de aanvullende ziekte-uitkering, de nachtpremie en 
de ARAB- en verblijfsvergoedingen.

140.8 Afhandeling op de luchthavens: + 1 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde 
bedrag)
Aanpassing van de loontoeslag voor arbeid op zondag of een feestdag en invoering van een nieuwe 
beroepsclassificatie

142.1 Terugwinning van metalen: + 1 % index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen 

142.4 Terugwinning van allerlei producten: + 1 % index op alle lonen
Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques

144 Landbouw: + 1,04 % index op alle lonen

145.1 
tot 5 

Tuinbouwbedrijf: + 1,04 % index op alle lonen 

148.1 Haarsnijderijen: + 0,06 % index op alle lonen

149.1 Elektriciens: installatie en distributie:  
+ 1 % index op de minimumlonen (+ spanningen) en de reëel betaalde lonen 

216 Notarisbedienden: + 0,18 % index op alle lonen

218 Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden: + 1,02 % index op alle lonen
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Loonindexeringen en -aanpassingen in januari 2014

220 Bedienden uit de voedingsnijverheid: + 1,04 % index op alle lonen
Toekenning van ecocheques van € 250, behalve indien gelijkwaardig voordeel. Referentieperiode van 
01.01.2013 tot 31.12.2013. Pro rata voor deeltijdsen.

221 Bedienden uit de papiernijverheid: + 0,29 % index op alle lonen

222 Bedienden van de papier- en kartonbewerking: + 0,29 % index op alle lonen
Aanpassing van de bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 01.11.2013

224 Bedienden van de non-ferrometalen: Hervorming van de leeftijdsgebonden schalen: verlenging 
overgangsmaatregel tot 30.06.2014

302 Hotelbedrijf: Zevende fase van de inhaalbeweging van de minimumloonschalen ten opzichte van die van 
verwante activiteitensectoren
+ 1,044 % index op alle lonen
Aanpassing van de vergoeding voor arbeidskledij, van de loontoeslag voor nachtwerk en van de 
flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven

303.3 Exploitatie van bioscoopzalen: Aanpassing van het bedrag van de ecocheques en van de jaarlijkse premie 
vanaf 01.12.2013
Aanpassing van de toeslag voor arbeid op een feestdag, voor nachtarbeid en van de jaarlijkse 
anciënniteitspremie vanaf 01.11.2013 

306 Verzekeringswezen: + 1,00125 % index enkel op de minimumlonen

307 Makelarij en verzekeringsagentschappen: Toekenning van ecocheques van € 125 voor alle werknemers die 
minstens 4/5 werken, van € 100 voor werknemers die tussen 3/5 en 4/5 werken, van € 75 voor werknemers 
die tussen 1/2 en 3/5 werken, van € 62,50 voor deeltijdse werknemers die halftijds werken en van € 50 voor 
bedienden die minder dan 1/2 werken. Referentieperiode van 01.12.2012 tot 30.11.2013. Niet van toepassing 
indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel vóór 31.03.2014 (via ondernemings-cao in ondernemingen met 
vakbondsafvaardiging). Betaling in de loop van het eerste kwartaal 2014

308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie: + 0,09 % index enkel op de 
minimumlonen

309 Beursvennootschappen: + 0,09100 % index op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (voor hetzelfde 
bedrag)

310 Banken: + 0,09 % index enkel op de minimumlonen

317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten: Invoering van de ARAB-vergoeding voor arbeiders en operationele 
bedienden van de 8e activiteit (begeleiding van uitzonderlijk vervoer)

320 Begrafenisondernemingen: Aanpassing van de wachtvergoeding.

321 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen: Verhoging van de toeslag voor zaterdagwerk

323 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden:
 + 1,02% index op alle lonen
Afschaffing van de barema’s voor jonge werknemers

324 Diamantnijverheid en –handel: Aanpassing van de anciënniteitspremie.

326 Gas- en elektriciteitsbedrijf: + 0,0827 % index enkel op de minimumlonen

329.1 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap: Invoering van schaallonen (sector beroepsopleiding)
Werknemers van de doelgroepen ‘Wep-Plus’: afschaffing van het forfaitaire bedrag van de eindejaarspremie 2013

329.2 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest: Aanpassing 
van de schaallonen in de organisaties van de socio-culturele sector die geconventioneerd en/of gesubsidieerd 
zijn door een minister van de Duitstalige gemeenschap die bevoegd is voor socio-culturele materie evenals 
voor alle sportclubs

333 Toeristische attracties: + 1,02% index op alle lonen
Ondernemingen met 50 werknemers of meer: verlenging voor de periode 2013-2014 van de 
onderhandelingsenveloppe van maximum € 250 vanaf 01.01.2013

Voor indexverwachtingen in andere activiteitssectoren kunnen de aangesloten klanten van het 
Sociaal Secretariaat een e-mail sturen naar indexprognoses@partena.be.

Olivier Henry, Juridisch adviseur
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Actualiteit

Opleidingen

Datum Opleiding SAM/Level Five Plaats Taal

11/02/2014 Export Word/Excel Luik FR

13/02/2014 Export Word/Excel Brussel NL

14/02/2014 Export Word/Excel Brussel FR

17/02/2014 Plus (Expert Training) Brussel NL

18/02/2014 Plus (Expert Training) Gent NL

18/02/2014 Plus (Expert Training) Brussel FR

20/02/2014 Plus (Expert Training) Luik FR

11/03/2014 Export Word/Excel Gent NL

13/03/2014 Export Word/Excel Charleroi FR

17/03/2014 Export Word/Excel Brussel NL

18/03/2014 Export Word/Excel Brussel FR

20/03/2014 Plus (Expert Training) Charleroi FR

15/04/2014 Export Word/Excel Brussel NL

16/04/2014 Export Word/Excel Brussel FR 

17/04/2014 Plus (Expert Training) Brussel NL

18/04/2014 Plus (Expert Training) Brussel FR

22/04/2014 Plus (Expert Training) Luik FR

24/04/2014 Export Word/Excel Luik FR

13/05/2014 Export Word/Excel Charleroi FR

15/05/2014 Plus (Expert Training) Gent NL

19/05/2014 Export Word/Excel Brussel NL

20/05/2014 Export Word/Excel Brussel FR

22/05/2014 Plus (Expert Training) Charleroi FR

16/06/2014 Export Word/Excel Brussel NL

17/06/2014 Export Word/Excel Gent NL

17/06/2014 Plus (Expert Training) Luik FR

17/06/2014 Export Word/Excel Brussel FR

19/06/2014 Plus (Expert Training) Brussel NL

20/06/2014 Export Word/Excel Luik FR

20/06/2014 Plus (Expert Training) Brussel FR

Advies en opleidingen 
Ontdek onze opleidingen en geniet een aantal voordelen bij uw inschrijving:
• een voordeeltarief;
• een korting vanaf de tweede ingeschreven deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Surf naar www.partenahr.be of www.hdp.be om u in te schrijven. U vindt er ook  
meer informatie over de verschillende opleidingen. Abonneer u op de Newsletter van Partena  
via www.partenahr.be en blijf op de hoogte van de geplande opleidingen.
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Het eenheidsstatuut:
is uw arbeidsreglement al aangepast?

Meer informatie: neem contact op met uw Payroll 
Consultant of surf naar www.uweenheidsstatuut.be

Tim
arbeider

Tom
bediende

Het eenheidsstatuut is een feit. Hoog tijd dus om uw arbeidsreglement aan te passen.
Dankzij Partena is dat gebeurd in een handomdraai!

Wat moet u doen om in regel te zijn?

1   Surf naar www.uweenheidsstatuut.be.

2   Bestel de bijlage met nieuwe opzegtermijnen.

3   Voeg de bijlage toe aan uw arbeidsreglement.

4   Bezorg uw werknemers een kopie van de bijlage.

Nog geen arbeidsreglement? 
Bestel dan meteen het volledige arbeidsreglement, inclusief de nieuwe opzegtermijnen.
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