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Dossier

PC 200 – Een loonsverhoging  
voor alle bedienden?
Op 13 juni 2019 sloten de sociale partners van het Aanvullend 

Paritair Comité voor bedienden (PC 200) een ontwerp van 

sectorakkoord af. Dit sectorakkoord regelt de concrete 

invulling van de afspraken die de sociale partners maakten 

in de Groep van Tien: koopkracht, mobiliteit, tijdskrediet, 

opleiding,... Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers 

werden het niet eens over alle elementen. Over één van  

de belangrijkste onderdelen, het verhogen van de koopkracht, 

kwam er een koninklijk besluit dat de loonnorm voor 2019-

2020 vastlegt op 1,1%.(1)  

In 2019-2020 mag de loonkost dus maximum met 1,1%  

stijgen. Binnen het PC 200 concretiseerden werkgevers-  

en werknemersvertegenwoordigers het ontwerp van  

sectorakkoord door middel van een aantal cao’s. Eén van  

die sector-cao’s is de koopkracht-cao van 1 juli 2019.(2)

Deze koopkracht-cao heeft twee onderdelen: 

1 Een algemene regeling: een loonsverhoging van 1,1 %  
of een gelijkwaardig voordeel; en 

2 Een bijzondere regeling: een tijdelijke jaarpremie die later als  
het ware wordt geïnjecteerd in het aanvullend pensioen. 
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Samenvatting - Tijdelijke jaarpremie 

Met de bijzondere regeling willen de sectorale sociale partners 
de huidige koopkrachtverhoging namelijk aanwenden om aan de 
verplichtingen van de wet betreffende de aanvullende pensioenen 
(hierna WAP) tegemoet te komen. Vanaf 1 januari 2025 mag in de 
regel geen onderscheid meer bestaan op het vlak van aanvullende 
pensioenen tussen arbeiders en bedienden die tot eenzelfde onder-
nemingsactiviteit of dezelfde beroepscategorie behoren. Een eenheids-
statuut voor aanvullende pensioenen dus.

De bijzondere regeling is niet op elke onderneming van toepassing. 
De onderneming moet op 1 september 2019 arbeiders en bedienden 
tewerkstellen in specifieke sectoren: zoals de bouwsector, de garage-
sector, de schoonmaaksector en de elektriciteitssector (installatie 
en distributie). In die sectoren is er namelijk een sectorpensioen 
dat voordeliger zou kunnen zijn dan het aanvullend pensioen voor 
bedienden binnen uw onderneming.

Op het eerste zicht lijkt dit behoorlijk ingewikkeld, maar hieronder 
proberen wij het één en andere voor u te verduidelijken. 

De tijdelijke jaarpremie is zeker en vast de moeite waard.  
Op die manier kunt u als onderneming kosten besparen vanaf 
uiterlijk 2025. U kent een jaarpremie toe vanaf 2019, maar 
uiterlijk vanaf 2025 kunt u die stopzetten en het vrijgekomen 
budget gebruiken ter financiering van een werkgeversbijdrage 
voor het aanvullend pensioen voor bedienden binnen uw 
onderneming. De tijdelijke jaarpremie transformeert dan in  
een pensioenbijdrage.

 
Algemene regeling

Een loonsverhoging
De algemene regeling voorziet in een stijging van 1,1 % vanaf  
1 september 2019 van:

■■ de sectorale minimumlonen; en 
■■ de reële brutomaandlonen.

De algemene regeling is sowieso van toepassing op de werk-
gevers die alleen bedienden tewerkstellen. Indien u zowel 
arbeiders als bedienden in dienst heeft, valt u eventueel onder 
de bijzondere regeling. 
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Gelijkwaardig voordeel
De ondernemingen kunnen ervoor kiezen om in plaats van deze 
loonsverhoging van 1,1% een nieuw, gelijkwaardig en recurrent 
voordeel toe te kennen. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van 
maaltijdcheques of het aanbieden van een aanvullende hospitalisatie-
verzekering. De deadline voor de omzetting is september 2019.

U mag de keuze voor een gelijkwaardig voordeel niet zien als een 
manier om een besparing te realiseren. Als werkgever haalt u niet 
onmiddellijk een voordeel uit deze beslissing. Het budget van  
het gelijkwaardig voordeel is gelijk aan de loonkost voor de periode  
van 1 september 2019 tot 31 december 2020 wanneer u de lonen van  
uw werknemers met 1,1 % zou laten stijgen. U zal bij het bepalen van  
het budget dus rekening moeten houden met het brutomaandloon,  
RSZ-werkgeversbijdragen, het (dubbel) vakantiegeld en de eindejaars-
premie. De keuze voor een gelijkwaardig voordeel kan wel een netto-
voordeel opleveren voor de werknemers. En dat is indirect ook weer 
een voordeel voor u.

Voorbeeld

Een bediende klasse D met 9 jaar ervaring heeft recht op  
een sectoraal minimumloon van 2.384,72 EUR. Het maandelijks 
brutoloon van de werknemer bedraagt 2.500 EUR. U heeft dus 
de keuze tussen het verhogen van het maandelijks brutoloon  
of het toekennen van een gelijkwaardig voordeel.  
 
Het budget voor het gelijkwaardig voordeel voor 2019-2020 
bedraagt 653,96 EUR.(3) 
 
Voor 2019 houdt u rekening met het brutomaandloon van 
september tot december, plus de eindejaarspremie.  

2.500 EUR x 5 maanden x 1,27 RSZ-bijdrage x 1,1%  

Totaal voor 2019 = 174,63 EUR 

Voor 2020 houdt u opnieuw rekening met het brutomaandloon 
en de eindejaarspremie, maar vergeet zeker ook het (dubbel) 
vakantiegeld niet.

 
2500 EUR x 13 maanden x 1,27 x 1,1% = 454,03 EUR 

2500 x 0,92 x 1,1% = 25,3 EUR(4) 

Totaal voor 2020 = EUR 479,33 EUR
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Opmerkingen
■■ Ook eenmalige premies die worden toegekend in de periode  

2019-2020 kunnen worden aangerekend op de bruto loons-
verhoging van 1,1 %, op voorwaarde dat er vanaf 1 januari 2021  
een recurrent voordeel wordt toegekend. Denk bijvoorbeeld  
aan individuele prestatiebonussen.

■■ De procedure tot omzetting verschilt naar gelang het gaat  
om een onderneming met of zonder syndicale afvaardiging.  
Als onderneming met een syndicale afvaardiging sluit u  
een bedrijfsakkoord. Als onderneming zonder syndicale afvaar- 
diging informeert u de werknemers schriftelijk en individueel.

■■ De deadline voor de omzetting is september 2019. Op het ogenblik 
van de loonbetaling van september 2019 moet u het bedrijfsakkoord 
hebben gesloten of de werknemers hebben geïnformeerd.

■■ In geval van omzetting moet u ook altijd rekening houden met  
de wetgeving van toepassing op het gekozen voordeel. 

Voorbeeld 

Indien u kiest voor de invoering of verbetering van een bestaand 
aanvullend pensioenplan, mag u, rekening houdend met de 
bepalingen van de WAP, het onderscheid tussen het aanvullend 
pensioenplan voor arbeiders en het aanvullend pensioenplan 
voor bedienden die tot eenzelfde ondernemingsactiviteit of 
dezelfde beroepscategorie behoren niet groter maken.

 

Voorbeeld

Een omzetting naar (een verhoging van) maaltijdcheques 
moet gebeuren voor september 2019. Immers één van de 
voorwaarden opdat maaltijdcheques (en ook ecocheques) 
vrij van sociale socialezekerheidsbijdragen kunnen worden 
toegekend, is dat ze niet mogen worden gegeven ter 
vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen 
in natura of enig ander voordeel waarop al dan niet 
socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Aangezien 
de lonen op 1 september 2019 stijgen met 1,1 % , hebben 
uw werknemers het recht op het hogere loon op dat 
ogenblik verworven. Elke latere omzetting heeft tot gevolg 
dat socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn over de 
maaltijdcheques.
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Wat komt niet in aanmerking? 
Jaarlijkse baremaverhogingen op basis van beroepservaring en/of 
anciënniteit blijven uiteraard gegarandeerd.

Voorbeeld

Een werknemer (klasse B) in dienst sinds 1 oktober 2015, zal op  
1 oktober 2019 het barema krijgen met 4 jaar anciënniteit.  
Hij ziet zijn loon stijgen van 1.911,66 EUR (3 jaar anciënniteit)  
naar 1.926,19 EUR. 

Deze stijging mag niet worden afgetrokken van de bruto loons-
verhoging van 1,1 %.

Loonsverhogingen op basis van prestatiebeoordeling kunnen 
daarentegen wel in mindering worden gebracht. 

Neem de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, 
cao nr. 90) niet mee in aanmerking. De loonbonus hangt namelijk af  
van de verwezenlijking van doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn  
bij de invoering van het bonusplan. Dat staat haaks op de toekenning 
van het gelijkwaardig voordeel, die moet net zeker en recurrent zijn. 

Individueel of collectief aanrekenen? 
De koopkracht-cao voorziet in eerste instantie in een loonsverhoging  
van 1,1 %. Dit impliceert dat het gelijkwaardig voordeel in de regel  
individueel wordt aangerekend. Dit is echter niet altijd even duidelijk,  
bijvoorbeeld in geval van een collectieve omzetting naar maaltijd-
cheques. Communiceer dan transparant met werknemers en werk- 
nemersvertegenwoordigers.

Ander tijdstip
De 1,1 % loonsverhoging kan op een ander moment dan 1 september 
2019 ingaan. Zo kan de loonsverhoging vroeger worden toegekend,  
of pas later. Ook hier moet u er enkel op letten dat voor de periode 
2019-2020 het budget, de loonkost, gelijk is aan een stijging van  
het reële brutomaandloon op 1 september 2019.

Voorbeeld

Een loonsverhoging van 0,5 % die werd toegekend vanaf  
1 januari 2019 kan uiteraard nog in mindering worden gebracht. 
U kunt er vervolgens voor kiezen de ontbrekende 0,6 % pas 
vanaf 1 januari 2020 toe te kennen. Houd er wel rekening mee 
dat u in dat geval niet dezelfde loonkost zal hebben als voorzien 
in de koopkracht-cao. Het ontbrekende gedeelte zal u moeten 
compenseren door bijvoorbeeld een eenmalige premie toe  
te kennen.
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Ook indien u kiest voor een gelijkwaardig voordeel moet dit niet nood-
zakelijk op 1 september 2019 toegekend worden. Zo kan u ervoor kiezen 
om in december, samen met de eindejaarspremie, een bijkomende 
premie toe te kennen.

Maar opgelet bij maaltijdcheques als gelijkwaardig voordeel. De om- 
zetting naar maaltijdcheques of verhoging van de werkgeversbijdrage 
moet ingaan voor 1 september 2019.(5) 

Bijzondere regeling – De tijdelijke jaarpremie

 
Toepassingsgebied
De bijzondere regeling is van toepassing op de bedienden van 
werkgevers die op 1 september 2019 aan alle onderstaande voor-
waarden voldoen:

■■ De onderneming stelt zowel bedienden als arbeiders tewerk in 
dezelfde ondernemingsactiviteit;(6) 
Opmerking: De ondernemingsactiviteit komt in de regel overeen met 
het toepassingsgebied van het paritair (sub)comité van de arbeiders.

■■ De arbeiders genieten van een sectoraal aanvullend pensioen  
of een aanvullend pensioen op ondernemingsvlak op grond van  
een opting-out of een verklaring van buiten toepassing; en

■■ De onderneming heeft geen of een minder gunstige aanvullende 
pensioenregeling voor de bedienden.

Overzicht van de betrokken sectoren
De bijzondere regeling is van toepassing op de werkgevers met 
bedienden in PC 200 en arbeiders in één (of meerdere) van de onder- 
staande spiegel paritaire (sub)comités:

Paritaire (sub)comités

PsC 102.01 voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen 
kalksteen in de provincie Henegouwen

PsC 102.03 voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen 
en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

PsC 102.06 voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht 
geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen,  
Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant

PsC 102.07 voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens  
van het administratief arrondissement Doornik

PsC 102.09 voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen  
en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en –ovens op het gehele 
grondgebied van het Rijk

PsC 106.02 voor de betonindustrie

PC 112 voor het garagebedrijf

PC 113 voor het ceramiekbedrijf

PsC 113.04 voor de pannenbakkerijen

PC 114 voor de steenbakkerij

PC 116 voor de scheikundige nijverheid  
� Enkel voor de groothandel in geneesmiddelen, zoniet is het spiegel-PC 226
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PC 121 voor de schoonmaak 

PC 124 voor het bouwbedrijf

PC 126 voor de stoffering en de houtbewerking

PC 127 voor de handel in brandstoffen

PC 130 voor het drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf

PC 132 voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

PC 139 voor de binnenscheepvaart

PsC 140.01 voor de autobussen en autocars

PsC 140.05 voor de verhuizing

PsC 142.01 voor de terugwinning van metalen

PC 143 voor de zeevisserij

PC 144 voor de landbouw

PC 145 voor het tuinbouwbedrijf

PsC 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie

PsC 149.02 voor het koetswerk

PsC 149.03 voor de edele metalen

PsC 149.04 voor de metaalhandel

Voorbeeld

Op 1 september 2019 stelt een bouwbedrijf een aantal arbeiders 
tewerk in PC 124. Op de hoofdzetel van de onderneming staat 
een administratief medewerker in voor de boekhouding en  
de facturatie. Aangezien het hier om een bediende gaat, valt 
deze werknemer niet onder het PC 124, maar onder het PC 200.  

Hier is het duidelijk dat de werkgever onder het toepassings-
gebied van de bijzondere regeling valt. De onderneming heeft 
geen andere activiteiten zodat de bediende duidelijk kan 
worden verbonden met de ondernemingsactiviteit van PC 124. 

Het wordt echter ingewikkelder wanneer één onderneming 
arbeiders in verschillende paritaire (sub)comités in dienst  
heeft (met elk hun eigen sectoraal aanvullend pensioen) of 
wanneer de bedienden niet direct gelinkt kunnen worden aan 
één ondernemingsactiviteit.
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Tijdelijke jaarpremie
Wanneer u onder de bijzondere regeling valt en uw werknemers 
boven het sectorale minimumloon worden uitbetaald, kent u geen 
loonsverhoging toe. Deze wordt vervangen door een tijdelijke 
jaarpremie vanaf 2020 en een eenmalige premie in 2019.

■■ De tijdelijke jaarpremie is voor het eerst verschuldigd in 
december 2020. 
 
De tijdelijke jaarpremie  
= brutomaandloon van november 2020 x (1,1 % x 13,92). 
 
De tijdelijke jaarpremie wordt toegekend aan de bedienden in dienst 
op 1 september 2019 met een volledige referteperiode (van 1 januari 
tot 31 december). 

■■ Een eenmalige premie is verschuldigd in december 2019. 
 
De eenmalige premie  
= brutomaandloon van november 2019 x (1,1 % x 5). 
 
De eenmalige premie wordt toegekend aan de bedienden in dienst op 
1 september 2019, in verhouding tot de prestaties geleverd geduren- 
de de referteperiode van 1 september 2019 tot 31 december 2019. 
Deze eenmalige premie wordt toegekend om de periode van  
1 september 2019 tot 31 december 2019 te dekken. 

Ondertussen hebben de sociale partners de tijd tot 31 december 2022 
om per ondernemingsactiviteit een cao af te sluiten over het aanvullend 
pensioen voor de bedienden. 

Dankzij de eenmalige premie en de jaarpremie vermijdt u als werk- 
gever dat u bovenop de toegekende loonsverhoging, nog een budget 
dient vrij te maken om te voorzien in een aanvullend pensioen voor  
uw bedienden.

Voorbeeld

Een bediende klasse D met 9 jaar ervaring op 1 september 2019  
heeft recht op een sectoraal minimumloon van 2.384,72 EUR. 
Het brutoloon van de werknemer bedraagt 2.500 EUR in  
de maand november. U stelt ook arbeiders tewerk. U zal dus 
een eenmalige premie (in 2019) en een tijdelijke jaarpremie 
toekennen (vanaf 2020).  

De eenmalige premie 2019 bedraagt 137,5 EUR bruto en de tijde-
lijke jaarpremie 2020 bedraagt 382,75 EUR bruto. Uw budget 
voor de eenmalige premie 2019 en de tijdelijke jaarpremie 2020 
voor 2019-2020 bedraagt 660,72 EUR.(7) 

Dat is een klein verschil met het budget voor het gelijkwaardig 
voordeel. Dit verschil kan worden verklaard doordat er geen RSZ-
werkgeversbijdragen zijn verschuldigd op het dubbel vakantie- 
geld. Voor de jaarpremie wordt deze nuance niet gemaakt.
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Effectieve en gelijkgestelde dagen
De tijdelijke jaarpremie wordt toegekend in verhouding tot de effectieve 
prestaties en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode.

De gelijkgestelde dagen zijn:

■■ Schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald;
■■ De dagen vaderschaps- en moederschapsverlof.

Voorbeeld

Een bediende klasse D met 9 jaar ervaring heeft recht op  
een sectoraal minimumloon van 2.384,72 EUR. Het brutoloon 
van de werknemer bedraagt 2.500 EUR. De bijzondere regeling 
kan dus worden toegepast. De tijdelijke jaarpremie bedraagt 
382,75 EUR (= 2.500 EUR x 15,31%) 

Als de bediende gedurende de referteperiode twee maand 
afwezig is wegens ziekte, dan heeft hij of zij slechts recht op  
een tijdelijke jaarpremie van  350,85 EUR (= 2.500 EUR x 15,31 %  
x 11/12). De eerste maand van ziekte betaalt de werkgever  
het gewone loon. Die maand wordt dus gelijkgesteld. De twee- 
de maand ziekte is niet gedekt door het gewaarborgd loon en 
wordt dus niet gelijkgesteld voor de berekening van de premie.

Mogelijkheid tot omzetting
De koopkracht-cao sluit niet uitdrukkelijk uit dat de tijdelijke jaarpremie 
en de eenmalige premie kunnen worden omgezet. Wij raden u dit 
echter sterk af, aangezien de WAP alle werkgevers sowieso verplicht 
om ten laatste op 1 januari 2025 discriminatie tussen arbeiders en 
bedienden in het kader van het aanvullend pensioen weg te werken. 

Een werkgever zonder aanvullend pensioen voor bedienden of met  
een minderwaardig aanvullend pensioen voor zijn bedienden die kiest 
om maaltijdcheques toe te kennen, in plaats van de tijdelijke jaarpremie 
en de eenmalige premie, zal in 2025 toch verplicht zijn om de negatieve 
verschillen weg te werken. Dit impliceert dan een bijkomende kost die 
de sectorale sociale partners net probeerden te vermijden. 

De enige uitzondering op de regel betreft de werkgever die onmiddellijk 
een gelijkwaardig aanvullend pensioen aan zijn bedienden wenst toe  
te kennen. En die de nieuwe sectorale cao’s dus niet afwacht.

Bedienden betaald aan het minimumbarema
De tijdelijke jaarpremie en de eenmalige premie zijn niet van toepassing 
op de bedienden die op 31 augustus 2019 aan het minimumbarema 
worden betaald. 

Voor de bedienden die op 31 augustus 2019 minder dan 1,1 % boven  
het minimumbarema worden betaald, wordt het brutoloon op  
1 september 2019 verhoogd tot het nieuwe minimumbarema  
en wordt er nog een gedeeltelijke eenmalige premie betaald.
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Sectoraal aanvullend pensioen
Sectoraal onderhandelingen 2021-2022
Ondertussen moeten de sociale partners per ondernemingsactiviteit zo 
snel mogelijk een cao afsluiten over het sectorale aanvullend pensioen 
voor de bedienden. Nadat dit gebeurd is, kan vanaf 1 januari 2021 (en 
ten laatste op 1 januari 2025) de tijdelijke jaarpremie gebruikt worden 
voor het aanvullend pensioenstelsel. Bijgevolg stopt de betaling van de 
tijdelijke jaarpremie van zodra deze cao in werking treedt. 

Indien slechts een deel van de tijdelijke jaarpremie nodig is om 
het verschil met het sectoraal aanvullend pensioenstelsel van de 
arbeiders weg te werken, wordt er nog een saldo tijdelijke jaarpremie 
toegekend. Dit saldo kan indien gewenst nog worden omgezet naar een 
gelijkwaardig voordeel. 

Geen sectoraal aanvullend pensioen
Indien blijkt dat op 31 december 2022 geen cao over sectoraal aan- 
vullend pensioen zou zijn afgesloten voor de betrokken ondernemings-
activiteit, stopt de verplichting voor de werkgever om de tijdelijke  
jaarpremie te betalen vanaf 1 januari 2025. De werkgever kan dan  
het budget van de tijdelijke jaarpremie gebruiken om een aanvullend 
pensioen op ondernemingsniveau te financieren en zo de discriminatie 
van de bedienden weg te werken. 
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Stelt u arbeiders tewerk in één van  
de opgesomde sectoren?*

Neen,  
alleen bedienden

Neen

Neen

Neen

Ja

Ja

* Overzicht betrokken sectoren — Paritaire (sub)comités met een sectoraal pensioenstelsel voor arbeiders: 102.01, 102.03, 102.06, 102.07, 102.09, 106.02, 112, 113, 113.04, 114, 116 
(groothandel in geneesmiddelen), 121, 124, 126, 127, 130, 132, 139, 140.01, 140.05, 142.01, 143, 144, 145, 149.01, 149.02, 149.03, 149.04.

Ja

Ja

Stelt u bedienden en arbeiders  
tewerk op 1/9/2019?

Zijn de bedienden en arbeiders werkzaam  
in dezelfde ondernemingsactiviteit?

Is het aanvullend pensioen voor arbeiders voorde-
liger dan dat voor bedienden?

U kent een “tijdelijke premie” tot de inwerking- 
treding van een sector-cao, uiterlijk tot 31/12/2024.

U kent een loonsverhoging toe van 1,1%  
of een gelijkwaardig voordeel.

U kent een loonsverhoging toe van 1,1%  
of een gelijkwaardig voordeel.

U kent een loonsverhoging toe van 1,1%  
of een gelijkwaardig voordeel.

U kent een loonsverhoging toe van 1,1%  
of een gelijkwaardig voordeel.

Tijdelijke jaarpremie of niet: doe de test

Vanaf 1/1/2025 wendt u het budget van de tijdelijke premie aan  
voor een aanvullend pensioen op niveau van de onderneming.

Stelt u arbeiders tewerk in één van  
de opgesomde sectoren?*
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Tijdslijn

Tijdstip To do

1 september 2019 Evaluatie aanvullend pensioen bedienden in 
vergelijk met sectorpensioen arbeiders

September 2019 Informatie werknemers

December 2019 Betaling eenmalige jaarpremie

December 2020 Betaling tijdelijke jaarpremie

December 2021 Betaling tijdelijke jaarpremie

December 2022 Betaling tijdelijke jaarpremie

2021-2022 Onderhandelingen sector-cao’s

Uiterlijk  
1 januari 2025 

Jaarpremie stopt en transformeert in premie 
aanvullende pensioenen

Conclusie

U moet als werkgever dus niet in alle omstandigheden het brutoloon 
verhogen met 1,1%. Dat moet enkel indien u het sectorale minimumloon 
betaalt. Betaalt u meer, dan kunt u kiezen. U kunt het reële brutoloon 
laten stijgen met 1,1% of een gelijkwaardig voordeel toekennen. Dankzij 
het gelijkwaardig voordeel kunt u een hoger nettovoordeel voor de 
werknemer realiseren. 

Maar opgepast, stelt u op 1 september 2019 ook arbeiders tewerk 
en bent u actief in bijvoorbeeld de bouwsector, de garagesector, de 
schoonmaaksector of de elektriciteitssector (installatie en distributie), 
check dan het aanvullend pensioenplan voor uw bedienden. Is dat 
er niet of is het uw aanvullend pensioenplan voor bedienden minder 
voordelig dan het sectorpensioen voor arbeiders, ken dan een een-
malige premie (in 2019) en een tijdelijke jaarpremie (vanaf 2020) toe.

Twijfelt u of u onder deze bijzondere regeling valt? Dan raden wij u aan 
om alsnog de tijdelijke jaarpremie toe te kennen en niet te opteren voor 
een loonsverhoging of alternatief voordeel.

Leen Lafourt 
Legal Expert

Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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DOS SIER   I   PC 20 0 – EEN LOON SVERHOGING VOOR ALLE B EDIE NDEN?

1 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van  
het concurrentievermogen. 

2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden betreffende de koopkracht in het kader  
van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van art. 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring  
van het concurrentievermogen (reg. nr. 152.849).

3 We houden rekening met een gemiddelde RSZ-werkgeversbijdrage van 27%.

4 Op dubbel vakantiegeld zijn geen RSZ-werkgeversbijdragen verschuldigd.

5 De maaltijdcheques verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura, of enig ander voordeel, al dan niet bijdrageplichtig  
voor de sociale zekerheid, beantwoorden echter steeds aan het RSZ-loonbegrip.

6 art. 14/4 wet aanvullende pensioenen.

7 We houden rekening met een gemiddelde RSZ-werkgeversbijdrage van 27%. 
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Sociale verkiezingen 2020: kalender van de 
procedure en periode van verborgen bescherming 

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11  
en 24 mei 2020.

De wet van 4 april 2019 regelt de organisatie van deze verkiezingen.  
Ze is op 30 april 2019 in werking getreden.1

Zoals u weet worden er om de 4 jaar sociale verkiezingen georgani-
seerd in de ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) 
die in de referentieperiode gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100 
werknemers tewerkstellen. Er worden werknemersvertegenwoordigers 
voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) 
en een ondernemingsraad (OR) verkozen (zie, voor het begrip onder-
neming, het artikel gepubliceerd in de Memento van de werkgever 
van maart 2019 en, voor het berekenen van het aantal werknemers,  
de Infoflash gepubliceerd op 2 mei 2019).  
 
 
 

(Voor)verkiezingsprocedure

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldatums:

■■ dag X:  de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum  
van de verkiezingen aankondigt;

■■ dag Y (= Y - 90): verkiezingsdag.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure 
doorlopen moeten worden. De procedure, die 150 dagen duurt, blijft 
nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de vorige sociale verkiezingen. 
Wel verlopen enkele stappen nu digitaal en is er stemrecht voor uit-
zendkrachten. Hieronder bespreken we de belangrijkste stappen van  
de procedure en de nieuwigheden. 
 
 
 
 

Actualiteit

MEMENTO VAN DE WERKGEVER16

ACTUALITEIT   I    SOCIALE VE RKIE ZING E N 2020: K ALENDER VAN DE PROC EDURE EN PERIODE VAN VERBORG EN B ESC HERMING INHOUD

https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Memento/Memento_Maart19_NL_v03.pdf
https://www.partena-professional.be/sites/default/files/uploads/Memento/Memento_Maart19_NL_v03.pdf
https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/sociale-verkiezingen-2020-wet-gepubliceerd


Van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding  
van de procedure (= voorverkiezingsprocedure)
Uiterlijk op dag X - 60 (tussen 13 en 26 december 2019) moet  
de werkgever de OR, het CPBW of, bij gebrek daaraan, de vakbonds- 
afvaardiging (VA) schriftelijk informeren over:

■■ de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of 
afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit 
of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische 
bedrijfseenheid;  

■■ het aantal personeelsleden per categorie;
■■ de leidinggevende functies (maken deel uit van het leidinggevend 

personeel, de ‘personen belast met het dagelijks beheer 
van de onderneming die gemachtigd zijn de werkgever te 
vertegenwoordigen en te verbinden en de personeelsleden 
onmiddellijk ondergeschikt aan die personen wanneer zij eveneens 
opdrachten van dagelijks beheer vervullen’);

■■ (desgevallend) de kaderfuncties (worden beschouwd als kaderleden, 
de ‘bedienden, uitgezonderd zij die deel uitmaken van het 
leidinggevend personeel, die in de onderneming een hogere functie 
uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder 
van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die  
een evenwaardige beroepservaring heeft’); 

■■ de datum van de aanplakking van het bericht dat de datum van de ver- 
kiezingen aankondigt en de beoogde datum voor de verkiezingen. 
 
 
 

Nieuw! 

Deze inlichtingen moeten worden meegedeeld op een docu- 
ment overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij de wet  
van 4 april 2019 en aangeplakt in de onderneming. Ze moeten 
ook elektronisch worden meegedeeld via de webapplicatie  
die daartoe precies is voorzien op de website van de FOD  
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (bij gebrek 
daaraan wordt een kopie van het aangeplakte document on- 
middellijk naar de zetel van de interprofessionele werknemers- 
organisaties en (eventueel) de representatieve kaderleden- 
organisaties verzonden). 

Tussen dag X - 60 en dag X - 35 (tussen 7 en 20 januari 2020)  
moet de werkgever de OR, het CPBW of, bij gebrek daaraan, de VA 
raadplegen over bepaalde punten waarover werd geïnformeerd.

Uiterlijk op dag X - 35 moet de werkgever zijn beslissing met betrek- 
king tot de punten die het onderwerp waren van de raadpleging, schrif-
telijk meedelen aan de OR, het CPBW of, bij gebrek daaraan, de VA.
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Nieuw! 

Deze inlichtingen moeten worden meegedeeld op een docu- 
ment overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij de wet 
van 4 april 2019 en aangeplakt in de onderneming. Ze moeten 
ook elektronisch worden meegedeeld via de webapplicatie  
die daartoe precies is voorzien op de website van de FOD Werk  
(bij gebrek daaraan wordt een kopie van het aangeplakte docu- 
ment onmiddellijk naar de zetel van de interprofessionele werk-
nemersorganisaties en (eventueel) de representatieve kader- 
ledenorganisaties verzonden). 

Tot uiterlijk op dag X - 28 (tussen 14 en 27 januari 2020) kan be- 
roep worden aangetekend tegen de beslissingen van de werkgever  
of tegen het ontbreken van een beslissing van de werkgever (voor  
de arbeidsrechtbank). 

Op dag X: aanplakking van het bericht  
dat de datum van de verkiezingen aankondigt 
Op dag X (tussen 11 en maandag 24 februari 2020) plakt de OR  
of het CPBW of, bij gebrek daaraan, de werkgever een bericht aan  
dat bepaalde vermeldingen bevat: 

■■ datum en uurregeling van de verkiezingen;
■■ adres en benaming van de technische bedrijfseenheid (de tech-

nische bedrijfseenheden) waarvoor organen (OR of CPBW)  
moeten worden opgericht;

■■ aantal mandaten per orgaan (OR of CPBW) en per categorie; 
 

■■ voorlopige kiezerslijsten of plaatsen waar ze kunnen worden 
geraadpleegd; 

Nieuw! 

De wet van 4 april 2019 kent stemrecht toe aan uitzendwerk-
nemers in de gebruikende ondernemingen. Mits zij aan de ver- 
eiste kiesvoorwaarden voldoen, moeten op de kiezerslijsten bij-
gevolg niet alleen de werknemers van de onderneming worden 
vermeld, maar ook de uitzendkrachten die ter beschikking van 
de gebruiker worden gesteld. De uitzendkrachten moeten wel 
cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. in een referteperiode die aanvangt op 1 augustus 2019  
en eindigt op de datum van dag X moeten ze sedert ten 
minste 3 ononderbroken maanden of, in geval van onder-
broken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedu-
rende 65 arbeidsdagen, tewerkgesteld zijn in de juridische 
entiteit of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker 
gevormd door meerdere juridische entiteiten;

2. in een referteperiode die aanvangt op de datum van dag 
X en eindigt op dag X + 77 (tussen 28 april en 11 mei 2020), 
moeten ze in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen 
tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of in de technische 
bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere 
juridische entiteiten. 
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■■ lijst van de leden van het leidinggevend personeel met 
vermelding van de benaming en de inhoud van de functies of  
de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd;

■■ (eventueel) de lijst van de kaderleden of de plaatsen waar deze 
kan worden geraadpleegd;

■■ datums die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;
■■ persoon (of dienst) die door de werkgever wordt belast met  

het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven voor  
de verkiezingen;

■■  beslissing om langs elektronische weg te stemmen.  

Nieuw! 

De OR, het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever in akkoord 
met de VA, kan beslissen dat de kiezers toegelaten worden om 
hun elektronische stemming vanaf hun gebruikelijke werkpost 
uit te brengen, via een drager die aangesloten is op het be- 
veiligde netwerk van de onderneming, en mits de specifieke 
technische vereisten vervuld worden. Het akkoord legt de bij-
zondere voorwaarden vast voor dit soort stemming (geheim  
van de stemming, enz.).

 
 
 
 

Nieuw! 

Deze inlichtingen moeten worden meegedeeld op een docu- 
ment overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij de wet 
van 4 april 2019. Ze moeten ook elektronisch worden meege-
deeld via de webapplicatie die daartoe precies is voorzien op de 
website van de FOD Werk (bij gebrek daaraan wordt een kopie 
van het aangeplakte document onmiddellijk naar de zetel van 
de interprofessionele werknemersorganisaties en (eventueel)  
de representatieve kaderledenorganisaties verzonden). In som- 
mige gevallen moeten de kiezerslijsten worden bijgevoegd.

Van dag X tot dag Y: verkiezingsprocedure 
Tussen X en X + 21 (tussen 3 en 16 maart 2020) kunnen bepaalde ver-
meldingen in het bericht dat op dag X werd aangeplakt het voorwerp 
uitmaken van een klacht of kan er beroep worden tegen ingesteld  
(voor de arbeidsrechtbank, die uiterlijk op dag X + 28, d.w.z. tussen 10 
en 23 maart 2020, uitspraak moet doen). Indien nodig moet de aan-
plakking worden gecorrigeerd. 

Uiterlijk op dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) worden de lijsten 
van kandidaten in de vereiste vormen voorgelegd aan de werkgever 
door interprofessionele werknemersorganisaties (of hun mandataris- 
sen), de representatieve kaderledenorganisaties of de kaderleden. 
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Nieuw! 

De voornaam van de kandidaten kan worden gevolgd door hun 
gebruikelijke voornaam.

Om als afgevaardigde van het personeel in de OR/het CPBW verkies- 
baar te zijn, moeten de werknemers op de datum van de verkiezingen 
aan specifieke voorwaarden (leeftijd, anciënniteit, onverenigbaarheid, 
enz.) voldoen.  

Uiterlijk op dag X + 40 (tussen 22 maart en 4 april 2020) moet  
de werkgever een bericht aanplakken met vermelding van de namen 
van de kandidaten per werknemerscategorie. Dat bericht wordt op 
dezelfde plaatsen aangeplakt als het bericht dat de datum van de  
verkiezingen aankondigt.

Tussen dag X + 40 en dag X + 61 (tussen 12 en 25 april 2020) kan  
de presentatie van de kandidaten het voorwerp uitmaken van klachten 
en beroep (voor de arbeidsrechtbank). 

Nieuw! 

In geval van een wijziging voorziet de wet van 4 april 2019 met 
name in het gebruik van standaardformulieren.

 
 

Tussen dag X + 40 en dag X + 70 (tussen 21 april en 4 mei 2020) vindt 
de oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stem-
bureaus plaats; er kunnen ook getuigen worden aangeduid. 

Nieuw! 

De lijsten met getuigen worden aan de werkgever meegedeeld 
(eventueel op elektronische wijze via de webapplicatie waarin 
precies daartoe is voorzien op de website van de FOD Werk).

Uiterlijk op dag X + 56 (tussen 7 en 20 april 2020) moet de werkgever 
het akkoord van alle vertegenwoordigers van de representatieve werk-
nemersorganisaties en van de representatieve kaderledenorganisaties 
hebben gekregen over een eventuele stemming per brief.

Uiterlijk op dag X + 77 (tussen 28 april en 11 mei 2020) worden de kies-
lijsten aangepast en de kandidatenlijsten afgesloten. 

Nieuw! 

Bij een beslissing genomen met eenparigheid van stemmen 
schrapt de OR/het CPBW de uitzendkrachten die niet vol- 
doen aan de kiesvoorwaarden van de kiezerslijsten. De wet  
van 4 april 2019 verduidelijkt ook de modaliteiten voor de aan-
plakking van de definitieve kandidatenlijsten.
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Uiterlijk op dag X + 80 (tussen 1 en 14 mei 2020) worden de op- 
roepingsbrieven overhandigd. De kiezer die niet in de onderneming 
aanwezig is op het ogenblik dat de oproepingsbrief wordt overhandigd,  
wordt opgeroepen bij een aangetekende brief of door eender welk 
ander middel voor zover de werkgever een bewijs kan leveren van ver-
zending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de bestem-
meling. Bij gebrek aan een bewijs van ontvangst door de bestemmeling, 
wordt de oproepingsbrief bij aangetekende brief verzonden ten laatste 
8 dagen vóór de dag van de verkiezingen. 

Nieuw! 

Van deze laatste plicht tot verzending per aangetekend schrij- 
ven kan worden afgeweken bij unaniem akkoord gesloten 
binnen de OR/het CPBW. Dit akkoord bepaalt de alternatieve 
wijzen van oproeping en de modaliteiten ervan. De werkgever 
moet vervolgens aan de OR/het CPBW de lijst met de kiezers 
waarop dit akkoord betrekking heeft bezorgen, evenals  
de gegevens die nodig zijn voor deze oproeping. Dit akkoord 
wordt meegedeeld aan de zetels van de interprofessionele 
werknemersorganisaties en (desgevallend) de representatieve 
kaderledenorganisaties.

Op dag Y: verkiezingen
Op dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020) vinden de stemming, de stem- 
opneming, de verdeling van de mandaten, de aanduiding van de ver- 
kozenen en de rangschikking van de niet-verkozen kandidaten plaats.

Na dag Y: aanplakking, beroep  
en eerste vergadering van de OR/het CPBW
Uiterlijk op dag Y + 2 (tussen 13 en 26 mei 2020) moet de werkgever 
op dezelfde plaatsen waar het bericht met de datum van de verkie-
zingen hing, een bericht aanplakken met de uitslag van de stemming  
en de samenstelling van de OR/het CPBW.

Uiterlijk op dag Y + 15 (tussen 26 mei en 8 juni 2020) kan beroep 
worden aangetekend tegen (met name) een verzoek tot verbetering  
van de verkiezingsuitslag (bij de arbeidsrechtbank).

De eerste vergadering van de OR/het CPBW wordt gehouden uiterlijk 
30 dagen na (in principe) het verstrijken van de beroepstermijn (tussen 
25 juni en 8 juli 2020).

Nieuw! 

De werkgever moet na elke sociale verkiezing aan de OR of, bij  
gebrek daaraan, aan de VA, een overzicht overmaken met be- 
trekking tot de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke 
kandidaten die voorkwamen op de definitieve kandidatenlijsten, 
alsook de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke ver-
kozenen die zetelen in de OR of in het CPBW. Dit overzicht wordt 
verstrekt en besproken in de loop van de 6 maanden die volgen 
op de aanplakking van de verkiezingsresultaten.

Wij houden u via infoflashes op de hoogte van de verschillende stappen 
van de procedure. 
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Periode van verborgen bescherming

De (gewone en plaatsvervangende) personeelsafgevaardigden in  
de OR en/of het CPBW en de kandidaat-personeelsafgevaardigden  
die niet werden verkozen, zijn beschermd tegen ontslag. Tijdens  
de beschermingsperiode mogen ze enkel worden ontslagen om  
een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank werd  
erkend of om economische of technische redenen die vooraf als  
dusdanig door het paritair comité werden erkend.2 

Is dat niet het geval, dan zal de werkgever een beschermings- 
vergoeding moeten betalen.

Deze bijzondere ontslagbescherming is echter beperkt in de tijd.

Ongeacht of de kandidaat verkozen werd of niet en ongeacht de  
beschermde categorie, begint de bescherming tegen ontslag op  
de dertigste dag die voorafgaat aan de aanplakking van het bericht  
dat de datum van de verkiezingen aankondigt (X - 30), dus tussen 12  
en 25 januari 2020.

Slechts (uiterlijk) 35 dagen na die datum (X + 35), dus tussen 17  
en 30 maart 2020, worden de kandidatenlijsten officieel aan de werk-
gever voorgesteld.

Er is dus een periode van ‘verborgen bescherming’ (van X - 30 tot X + 35).

Catherine Mairy
Legal Counsel
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1 Wet van 4 april 2019 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,  
B.S. 30 april 2019.

2 Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de OR en in het CPBW alsmede voor de kandidaat- 
personeelsafgevaardigden.
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