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Vanaf  1  april  2014  moeten  alle  personen  die  op  een  tijdelijke  en  mobiele  bouwwerf  werken,  zich  dagelijks  registreren  via  een  identificatiebadge.  Deze  verplichting

geldt  zowel  voor  hoofd-  als  onderaannemers,  en  heeft  betrekking  op  werken  in  onroerende  staat  boven  800.000  euro.

Regels  en  voorwaarden  registratiesysteem

De  registratie  moet  gebeuren  op  de  bouwplaats  via  een  elektronisch  aanwezigheidsregistratiesysteem  of  via  een  alternatieve  automatische  registratiewijze.  

Elektronische  aanwezigheidsregistratie  

Op  de  werven  wordt  een  registratie-apparaat  geplaatst,  dat  gegevens  online  kan  doorsturen  via  informaticatechnieken  of  mobiele  telefoontechnieken.  Er  zijn

alleszins  verschillende  interactieve  elektronische  applicaties  mogelijk  die  door  de  RSZ  ter  beschikking  worden  gesteld.  

De  registratie  gebeurt  via  de  (elektronische)  identiteitskaart,  een  verblijfskaart  of  andere  overheidsdocumenten  die  door  de  RSZ  aanvaard  worden.  Volgende

gegevens  moeten  geregistreerd  worden:

rijksregisternummer  of  nummer  ontvangstbewijs  L1  (Limosa)  voor  buitenlanders

ondernemingsnummer  (wie?)

identificatienummer  werfmelding  (waar?)

tijdstip  registratie  (wanneer?)

Registratie  kan  vooraf  gebeuren  voor  één  of  meerdere  dagen.  De  elektronisch  registratie  “checkinatwork”  zal  toegevoegd  worden  aan  de  "Aangifte  van  werken”.  

Alternatief  systeem  

Een  alternatieve  automatische  registratiewijze  is  eveneens  toegelaten.  Dit  maakt  een  registratie  op  afstand  of  een  voorafgaande  registratie  mogelijk  via  een

interface  die  door  de  RSZ  ter  beschikking  wordt  gesteld.  Uiteraard  moet  dit  alternatief  dezelfde  garanties  bieden.  

Deze  alternatieve  registratiewijze  moet  uitgevoerd  worden  via  beveiligde  applicaties  die  voorafgaande  identificatie  vereisen  op  basis  van  de  identificatieprocedures

van  de  RSZ  of  de  FOD  Informatie-  en  Communicatietechnologie.  Deze  alternatieve  aangifte  mag  vooraf  plaatsgrijpen  voor  maximum  31  kalenderdagen,  en  kan

geannuleerd  worden  tot  op  het  einde  van  de  dag  waarop  ze  betrekking  heeft.  

De  RSZ  zal  de  nodige  instructies  op  haar  website  zal  plaatsen.

Databank

Bij  beide  systemen  worden  de  gegevens  doorgestuurd  naar  een  databank  die  door  de  RSZ  wordt  beheerd.  Zowel  de  RSZ  Inspectiediensten  als  de  Inspecties

Toezicht  Sociale  Wetten  &  Welzijn  op  het  werk  zijn  bevoegd  om  de  naleving  te  controleren.

Werkgevers:  praktische  verplichtingen,  belastingvoordeel  en  sancties

Praktische  verplichtingen  

Deze  nieuwe  registratieplicht  leidt  bij  de  ondernemingen  tot  de  nodige  administratieve  opvolging.  Zo  moet  elke  werkgever,  aannemer,  onderaannemer  of

bouwdirectie  die  actief  is  op  tijdelijke  en  mobiele  bouwplaatsen  zijn  medecontractant  informeren  over  de  registratieplicht  en  de  registratiemiddelen  die  op  de  werf

kunnen  gebruikt  worden.  Zij  kunnen  onderling  wel  voor  een  alternatieve  registratiewijze  opteren.  

Daarnaast  moeten  zij  controleren  of  de  opdrachtgever  van  de  werken,  de  bouwdirectie  en  de  veiligheidscoördinator  voorzien  zijn  van  een  compatibel

registratiemiddel.  Als  dat  niet  het  geval  is,  moet  de  werkgever/aannemer  dergelijk  registratiemiddel  bezorgen  of  contractueel  vastleggen  dat  hij  de

registratieverplichting  zal  uitvoeren  via  een  andere  automatische  registratiewijze.  

De  registratieverantwoordelijke  moet  zo  de  gegevens  kunnen  raadplegen  van  alle  personen  die  op  de  werf  geregistreerd  zijn.  De  RSZ  zal  hiervoor  een  applicatie

voorzien.  Op  die  manier  kan  elke  werkgever/aannemer  de  sociale  persoonsgegevens  van  zijn  eigen  aanwezige  werknemers  controleren.  Voor  uitzendkrachten  ligt

deze  verplichting  bij  de  gebruiker,  en  niet  op  het  uitzendkantoor.  

Belastingvoordeel  

Ondernemingen  die  van  dit  systeem  gebruik  maken,  kunnen  van  een  belastingvoordeel  genieten.  Zo  wordt  de  gedeeltelijke  vrijstelling  van  bedrijfsvoorheffing  op

overuren  verhoogt  van  130  naar  180  overuren.  

Sancties  

Elke  persoon  die  zich  aanbiedt  op  een  tijdelijke  of  mobiele  bouwplaats  en  zijn  aanwezigheid  niet  onmiddellijk  en  dagelijks  registreert,  wordt  beboet  met  een  sanctie

van  niveau  1.  

Werkgevers,  (onder)aannemers  of  de  bouwdirectie  die  is  belast  met  de  uitvoering  worden  bestraft  met  een  sanctie  van  niveau  3  bij  het  niet-naleven  van  de  nieuwe

regels.  

Wanneer  de  inbreuk  leidt  tot  gezondheidsschade  bij  werknemers  of  tot  een  arbeidsongeval  is  sanctie  4  van  toepassing.



Let  op!  
De  sancties  treden  pas  vanaf  1  oktober  2014  in  werking.  

Bron:  Koninklijk  besluit  van  11  februari  2014  tot  uitvoering  van  de  artikelen  31ter  en  31quater  van  de  wet  van  4  augustus  1996  betreffende  het  welzijn  van  de  werknemers  bij  de  uitvoering  van  hun  werk
en  tot  wijziging  van  het  koninklijk  besluit  van  28  augustus  2002  tot  aanwijzing  van  de  ambtenaren  belast  met  het  toezicht  op  de  naleving  van  de  wet  van  4  augustus  1996  betreffende  het  welzijn  van  de
werknemers  bij  de  uitvoering  van  hun  werk  en  de  uitvoeringsbesluiten  ervan,  p.  14395;;  Koninklijk  besluit  van  11  februari  2014  tot  uitvoering  van  de  artikelen  31ter,  §  1,  tweede  lid  en  §  3,  eerste  lid,
31quinquies,  vierde  lid,  31sexies,  §  2,  derde  en  vierde  lid  en  31septies,  derde  lid  van  de  wet  van  4  augustus  1996  betreffende  het  welzijn  van  de  werknemers  bij  de  uitvoering  van  hun  werk  en  van  artikel
13  van  de  wet  van  27  december  2012  tot  invoering  van  de  elektronische  registratie  van  aanwezigheden  op  tijdelijke  of  mobiele  bouwplaatsen,  bl.  14399


