
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2009

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN DECEMBER 2009

Voor de indexaties en CAO-verhogingen van december klik hier.

MAANDELIJKSE RSZ-VOORSCHOTTEN ? NIEUWE REGELING VANAF 1 JANUARI 2010

Op 1 januari 2010 werd de RSZ-voorschottenregeling gewijzigd. Het kwartaal dat bepalend is om uit te
maken of er RSZ-voorschotten verschuldigd zijn, veranderde toen van het laatste (kwartaal-1) tot het 
voorlaatste kwartaal (kwartaal-2).

Voor de werkgevers uit de bouw kwam er als nieuwigheid bij dat zij bovenop de procentuele
maandelijkse voorschotten nog een bijkomend voorschot zullen verschuldigd zijn wanneer hun
arbeiderspersoneel aan het einde van een maand met tenminste 3 arbeiders is toegenomen in
vergelijking met het overeenstemmend kwartaal van het vorige kalenderjaar.

1. De wijziging van het refertekwartaal.

Om te bepalen of er RSZ-voorschotten verschuldigd zijn, grijpt men vanaf 1 januari 2010 terug naar het 
voorlaatste kwartaal.

Indien het totaal aan RSZ-bijdragen in het voorlaatste kwartaal (kwartaal-2) 6.197,34 EUR overschrijdt,
zijn er RSZ-voorschotten verschuldigd. Indien het bedrag aan RSZ-bijdragen deze drempel niet
overschrijdt, is de werkgever geen voorschotten verschuldigd en dient hij er zich enkel om te bekommeren
dat de bijdragen uiterlijk op de laatste dag van de maand die op het kwartaal volgt, bij de RSZ toekomen.

De werkgevers die tot de procentuele voorschottenregeling gehouden zijn, moeten volgende provisies 
betalen:

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

% datum % datum % datum % datum 

1ste voorschot 30% 5/2 30% 5/5 30% 5/8 30% 5/11 

2e voorschot 30% 5/3 30% 5/6 30% 5/9 35% 5/12 

3e voorschot 25% 5/4 25% 5/7 25% 5/10 15% 5/1 

Saldo 30/4 31/7 31/10 31/1 
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De basis waarop de procentuele voorschotten berekend worden, wordt gevormd door het bedrag van de
bijdragen, verschuldigd voor het overeenstemmend kwartaal van het vorige kalenderjaar.

Voorbeeld.

Een onderneming diende in het 3de kwartaal 2009 voor 20.000,-EUR aan RSZ-bijdragen te betalen. In
het 1ste kwartaal 2009 was ze 15.000,-EUR aan RSZ-bijdragen verschuldigd. Ten laatste op 5 februari
2010 moet ze een RSZ-voorschot van 30% van 15.000,-EUR betalen, wat met een bedrag van 4.500,-EUR
overeenkomt. De 2de provisie die voor het 1ste kwartaal 2010 tegen 5 maart dient betaald te zijn,
bedraagt eveneens 4.500,-EUR. Uiterlijk op 5 april 2010 dient er 3.750,-EUR betaald te worden (3de

provisie). Op 30 april 2010 moet het saldo van de verschuldigde RSZ-bijdragen betaald zijn.

Als de werkgever in het overeenstemmend kwartaal van het vorig kalenderjaar geen bijdrage verschuldigd
was (wat het geval kan zijn voor nieuwe werkgevers of zij die opnieuw werkgever worden), moet er een
voorschot van 421,42 EUR per tewerkgestelde werknemer betaald worden, indien twee kwartalen geleden
meer dan 6.197,34 EUR aan bijdragen werden aangegeven.

Voor de bouwsector geldt er op dit vlak een specifieke regeling:

indien de bouwonderneming in het overeenstemmend kwartaal van het vorig kalenderjaar geen bijdrage
verschuldigd was, is zij voor elke maand van het lopend kwartaal een voorschot verschuldigd, gelijk aan
700,-EUR per arbeider die in dienst is op het einde van de maand. Voor de eerste 2 arbeiders is er geen
voorschot verschuldigd.

Voor de bedienden moeten de bouwbedrijven geen voorschot betalen, tenzij ze twee kwartalen geleden
voor meer dan 6.197,34 EUR aan RSZ-bijdragen hebben aangegeven. In dit geval is er voor iedere maand
een voorschot van 421,42 EUR per tewerkgestelde bediende verschuldigd.

Het voorschot moet betaald worden uiterlijk de 5de van de maand volgend op deze waarop het voorschot
betrekking heeft (bijvoorbeeld: het voorschot voor de maand januari moet uiterlijk op 5 februari gestort 
worden).

Voorbeeld

Een startende bouwonderneming werft in de loop van januari 2010 drie arbeiders en een bediende aan.
Zij stelde in 2009 geen personeel tewerk en was dus geen bijdragen verschuldigd in het 1ste kwartaal
2009, noch in het 3de kwartaal 2009. Voor de maand januari 2010 moet zij aan de RSZ (uiterlijk op 5
februari) een voorschot op de sociale bijdragen betalen van 700,-EUR voor de 3de arbeider. Voor de
eerste 2 arbeiders en de bediende moet voor die maand geen voorschot betaald worden.

Het niet of onvoldoende betalen van voorschotten kan tot toepassing van forfaitaire vergoedingen door de
RSZ aanleiding geven. De sancties kunnen afhankelijk van het bedrag van de aan te geven bijdragen, van
123,95 EUR tot 12.394,68 EUR oplopen.

2. Bijkomende forfaitaire regeling voor de bouwsector.
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De werkgever die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteert en die procentuele
voorschotten moet storten, moet bovenop deze voorschotten op dezelfde data nog een bijkomend 
voorschot storten wanneer zijn arbeiderspersoneel met tenminste 3 arbeiders is toegenomen in
vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het vorig kalenderjaar. Dit bijkomend voorschot
bedraagt 700 EUR per arbeider vanaf de 3 de  bijkomende arbeider. Voor de eerste twee bijkomende
arbeiders is het bijkomend voorschot niet verschuldigd.

De werkgever moet het aantal arbeiders in dienst op het einde van de maand steeds vergelijken met het
aantal arbeiders in dienst op het einde van het overeenstemmende kwartaal van het vorig kalenderjaar
(bijv. het aantal arbeiders in dienst op 31 januari 2010 moet vergeleken worden met het aantal arbeiders in
dienst op het einde van het 1ste kwartaal 2009). Indien het aantal arbeiders met 3 of meer is toegenomen,
is als bijkomend voorschot de som van 700 EUR voor elke arbeider vanaf de 3de bijkomende arbeider 
verschuldigd.

Voorbeeld:

Op het einde van het 1ste kwartaal 2009 had een onderneming 10 arbeiders in dienst. Op 31 januari 2010
heeft zij 16 arbeiders in dienst (dus + 6 arbeiders). Als voorschot voor de maand januari moet zij uiterlijk
op 5 februari de volgende bedragen storten:

30% van het bedrag van de bijdragen van het 1ste kwartaal 2009 
2.800 EUR (4 x 700 EUR) voor 4 bijkomende arbeiders.

Enkel de aangroei van het arbeiderspersoneel wordt in aanmerking genomen. Het bijkomend forfaitair
voorschot is dus nooit verschuldigd voor bijkomende bedienden.

Voorbeeld:

Op het einde van het 1ste kwartaal 2009 had een onderneming 10 arbeiders in dienst. In de loop van de
maand januari 2010 gaat zij over tot de aanwerving van 2 arbeiders en 1 bediende. Op 31 januari 2010
heeft zij dus 12 arbeiders en 1 bediende in dienst. Omdat het arbeiderspersoneel slechts met 2 is
toegenomen, is er geen bijkomend forfaitair voorschot verschuldigd boven het gewone procentuele
voorschot (30% van het bedrag van de bijdragen van het 1ste kwartaal 2009).

De regel van het bijkomend forfaitair voorschot geldt vanaf het 1ste kwartaal 2010, dus vanaf het
voorschot voor de maand januari 2010 uiterlijk te storten op 5 februari 2010. Ze is enkel van toepassing
voor werkgevers die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteren.

Bouwondernemingen die het bijkomend voorschot niet tijdig aan de RSZ overmaken, zullen met een
negatief attest 30 bis worden weergegeven op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Dit betekent dat ze
met een 35% inhouding kunnen geconfronteerd worden wanneer hun rechtstreekse medecontractant
overgaat tot betaling van hun factuur.

3. Inwerkingtreding van de nieuwe RSZ-provisieregeling

De nieuwe RSZ-provisieregeling trad op 1 januari 2010 in werking. 
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De Serviam+-sociale secretariaten hebben een aantal praktische onvolkomenheden in de nieuwe
reglementering aan de kaak gesteld, vooral dan met betrekking tot de bijkomende voorschottenregeling in
de bouw. Het bepalen of er bijkomende voorschotten moeten worden betaald, het berekenen ervan, de
kennisgeving en de betaling kan moeilijk op een vijftal dagen worden afgerond voor die bouwbedrijven
die hun arbeidersbestand met 3 eenheden zagen toenemen in vergelijking tot vorig jaar !

MOET U SABAM BETALEN VOOR MUZIEK OP DE WERKVLOER?

Ondernemingen die muziek afspelen op de werkvloer, zelfs op plaatsen die uitsluitend toegankelijk zijn
voor personeelsleden zoals werkplaatsen, kantoren of kantines, moeten hiervoor een vergoeding betalen.
De tarieven van deze vergoeding worden in principe eenzijdig vastgesteld door SABAM. 

In februari 2009 sloten het VBO en SABAM een akkoord omtrent een gunstige tariefregeling voor de
ondernemingen. 

Omdat deze regeling aanleiding gaf tot heel wat commotie, zijn de werkgeversorganisaties en SABAM,
onder bemiddeling van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, opnieuw rond de tafel gaan
zitten. 

De partijen hebben nu het volgende compromis-akkoord bereikt : 

Ondernemingen met maximaal 8 werknemers worden vrijgesteld van de heffing voor het afspelen
van muziek op de werkvloer. In het eerdere akkoord dat het VBO sloot met SABAM was die grens
nog vastgelegd op 5 werknemers. 
Ondernemingen die vrijwillig een aangifte doen, genieten een voorkeurstarief voor de eerste 3 jaren. 
Vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging, komt er een eengemaakte inning voor
muziek binnen de onderneming. SABAM zal tegen 1 januari 2010 een website opzetten waardoor
alle ondernemingen - ook die waarvoor al bestaande regelingen gelden - kunnen kiezen voor een
eengemaakte elektronische aangifte. 
De vergoeding zal pas verschuldigd zijn vanaf het laatste trimester 2009 in plaats van vanaf 1 juli 
2009.

In de loop van de volgende weken zal u waarschijnlijk meer informatie en een aangifteformulier
ontvangen vanwege Sabam. Ook als u niet hoeft te betalen, stuurt u dit formulier best terug met de
motivering waarom u vrijgesteld bent. 

U bent trouwens ook niet verplicht om toe te treden tot deze regeling. Het staat u nog steeds vrij om bij
SABAM een bijzondere tariefregeling aan te vragen die beter op uw specifieke situatie afgestemd is. 

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE PK WORDT VERVANGEN DOOR DE CO2-UITSTOOT

Een bedrijfswagen waarmee een werknemer privé-verplaatsingen maakt, vormt een belastbaar voordeel in
natura. Het FOD Financiën heeft een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld waarbij de geldwaarde van
dit voordeel in natura vanaf 1 januari 2010 op een andere manier berekend moet worden.
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Huidige berekening van het voordeel :

De berekening van het voordeel van het privé-gebruik van een bedrijfswagen gebeurt op heden door het 
vermenigvuldigen van de afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden met de bedrijfswagen wordt afgelegd
én de fiscale pk van de wagen

Privé-verplaatsingen

Ter bepaling van het aantal kilometers dat voor privé-doeleinden wordt afgelegd, maakt de administratie
gebruik van een forfaitaire evaluatie. Het aantal privé-kilometers wordt vastgelegd op 5.000 km of op
7.500 km naargelang de enkele afstand tussen de woonplaats en de werkplaats 25 km of meer bedraagt.

Fiscale pk

Het jaarlijks aantal kilometers privé-gebruik wordt vermenigvuldigd met een forfaitair bedrag per
kilometer gekoppeld aan het fiscale vermogen van de bedrijfswagen.

Nieuwe berekening van het voordeel :

In het ontwerp van KB staat dat het voordeel voor de bedrijfswagen vanaf 1 januari 2010 berekend moet
worden door het vermenigvuldigen van de afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden met de
bedrijfswagen wordt afgelegd én de CO2-uitstoot van de wagen per kilometer én de CO2EUR-coëfficiënt

Privé-verplaatsingen

Het forfait van 5.000 of 7.500 km op jaarbasis, afhankelijk van het feit of de enkele afstand tussen de
woon- en werkplaats 25 km of meer bedraagt, blijft behouden

De CO2-uitstoot per kilometer

Het aantal kilometers privé-verplaatsingen wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid uitgestoten CO2
per kilometer. Deze gegeven worden meegedeeld door de Directie Inschrijvingen Voertuigen van de FOD
Financiën. De CO2-uitstootwaarde voor alle voertuigtype kan teruggevonden worden op de volgende
website : www.health.fgov.be. Als de Directie geen gegevens heeft over de CO2-uitstoot van een wagen,
hanteert ze de volgende gelijkstellingen:

voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor is de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk
aan die van een wagen die 205 gr/km uitstoot; 
voor een wagen met een dieselmotor is de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk aan 195 gr/km. 

De CO2EUR-coëfficiënt

Tenslotte worden de op die manier verkregen bedragen vermenigvuldigd met de CO2EUR-coëfficiënt. De
CO2EUR-coëfficiënt zal op 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden en wordt afgerond tot op een
honderdduizendste euro. De CO2EUR-coëfficiënt verschilt naar gelang het motortype van de wagen en
bedraagt op heden:
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voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor : 0,00210 EUR/gram CO2 
voor een wagen met een dieselmotor : 0,0023 EUR/gram CO2.

Is de nieuwe berekening voordeliger of nadeliger voor de werknemer?

Of de nieuwe maatregel al dan niet voordelig voor de werknemer zal zijn, zal afhangen van de technische
kenmerken van de bedrijfswagen. Zo hebben de standaardmodellen van de populaire monovolumes (zoals
bv. de VW Sharan, de Ford Galaxy, de Opel Zafira, ...) een lage PK, maar een hoge CO2-uitstoot. Voor
die wagens zal de werknemersbijdrage verhogen vanaf 1 januari 2010. Hoe milieuvriendelijker de wagen
is, hoe minder belasting de werknemer zal moeten betalen. 

HOSPITALISATIEVERZEKERING ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR

Zoals voorzien in de CAO 2009 - 2010 voor het Paritair Comité 124, zal er vanaf 1 januari 2010 een
hospitalisatieverzekering worden voorzien voor alle bouwvakkers. De verzekering werd door de sociale
partners, in samenwerking met het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf
(FBZ Bouw), afgesloten bij AG Insurance. Zoals steeds het geval is bij nieuwe maatregelen dient er nog
wel één en ander te worden verduidelijkt. We overlopen de onduidelijkheden aan de hand van de volgende
vier vragen. 

1.  Wie is aangesloten? 
2.  Wat wordt er terugbetaald? 
3.  Hoe een schade melden? 
4.  Wat met gezinsleden?

1. Als algemene regel kan gesteld worden dat iedereen die gedurende zes maanden aan de slag is in de
bouwsector, vanaf 1 januari 2010 automatisch is verzekerd. Voor leerjongens, stagiairs en uitzendkrachten
geldt er echter een andere regeling. Zij worden reeds aangesloten nadat ze één kwartaal tewerkgesteld zijn
als arbeider, op voorwaarde dat ze in de 12 maanden voor de aanwerving actief zijn geweest als
leerjongen of uitzendkracht. Het is echter goed mogelijk dat u als werkgever reeds een
hospitalisatieverzekering afsloot voor uw werknemers. Zij gaan dan over naar de sectorale verzekering
tussen 1 augustus 2010 en 31 juli 2011. De juiste overgangsdatum is afhankelijk van de vervaldag van uw
lopende polis. De termijn van zes maanden wordt eveneens gehanteerd bij het verlaten van de bouwsector.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld door het FBZ. In
dit schrijven zal worden vermeld hoe vanaf dan, op eigen kosten, de hospitalisatieverzekering kan worden
voortgezet bij de verzekeraar. 2. Van iedere hospitalisatie wordt het overgrote deel van de kosten betaald
door de verzekering. Er is echter meer. Ook de kosten voor geneesmiddelen en raadplegingen, één maand
voor en drie maanden na de hospitalisatie, worden terugbetaald. De kosten voor de behandeling van 30
zware ziekten worden eveneens terugbetaald. Hiervan vindt u een opsomming op onderstaande link: 
http://www.hospitalisatiebouw.be/nl/wat_is_verzekerd.html Wat interessant is voor ongevallen in het
buitenland, is dat kosten voor een hospitalisatie daar eveneens gedekt worden. Belangrijk om weten is dat
eventuele repatriëring eveneens in het pakket zit. Er zijn echter wel een aantal zaken waarin de
verzekering niet gaat tussenkomen of waarbij er een deel ten laste van de verzekerde blijft. Zo moet men
zelf EUR 200 betalen wanneer gekozen wordt voor een éénpersoonskamer. Ook kosten die medisch niet
noodzakelijk zijn, zuiver esthetische ingrepen en tandartskosten zijn niet verzekerd. 3. Voor het eind van
januari ontvangt elke werknemer in principe zijn Medi - Assistancekaart. Dit is een cruciaal document
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aangezien dit het bewijs is dat u verzekerd bent. Als men een opname wil aangeven, heeft men de
informatie nodig die op de kaart vermeld staat. Wanneer het gaat om een geplande hospitalisatie worden
de werknemers verzocht om dit minstens twee weken op voorhand te melden. Dit kan telefonisch, op het
nummer 078 15 50 30 of elektronisch via www.mediassistance.be . Het is natuurlijk onmogelijk om elke
hospitalisatie te voorzien. Indien het gaat om een spoedopname moet men AG Insurance telefonisch zo
snel mogelijk op de hoogte brengen. Voor de ziekenhuisopname zelf bestaat dus de mogelijkheid dat er
rechtstreeks aan het ziekenhuis wordt betaald door de verzekering. De verzekerde hoeft dus niets voor te
schieten. Voor de medische kosten die worden gemaakt voor en na de hospitalisatieperiode, of door een
ernstige ziekte, gebeurt de terugbetaling achteraf. Deze betaling kan worden teruggevorderd door het
document "Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten" in te vullen en vervolgens samen met de
bewijsstukken (kostennota’s, kopie van de terugbetalingoverzichten van het ziekenfonds) te bezorgen aan:
AG Insurance Health Care, Schadebeheer FBZ E. Jacqmainlaan 53 1000 Brussel De terugbetaling gebeurt
dan ten laatste tien werkdagen na ontvangst. 4. Betreffende de aansluiting van gezinsleden bestaan er twee
mogelijkheden: - De werkgever sluit een bijkomend collectief plan af voor de gezinsleden. De werkgever
kan hiervoor een offerte aanvragen via zijn makelaar. De prijs en eventuele medische formaliteiten zijn op
basis van de leeftijd en medische situatie van de gezinsleden van alle arbeiders. Normaal is er steeds
bepaald dat bij aansluiting van een gezinslid, alle gezinsleden van het personeelslid moeten aansluiten. Op
deze algemene regel is er echter één uitzondering. Dit is als er een gezinslid wordt geweigerd omwille van
medische redenen, de andere gezinsleden nog wel kunnen aansluiten. Bij uitdiensttreding van het
personeelslid kunnen zowel de werknemer, als de overige gezinsleden een individuele voortzetting
aanvragen. - De gezinsleden kunnen ook een individuele verzekering afsluiten. Daarvoor kunnen ze
contact opnemen met een makelaar. Een makelaar uit hun regio kan opgezocht worden op 
www.ebroker.be . Bij individuele verzekeringen is het niet verplicht om alle gezinsleden aan te sluiten.
Het al dan niet aanvaarden van de verzekerde en de kostprijs hiervan is afhankelijk van de medische
achtergrond en de leeftijd op het moment van aansluiting. 

Hopelijk hebben we jullie hiermee duidelijkheid kunnen brengen inzake de hospitalisatieverzekering voor
de bouwarbeiders. Bij vragen kan u ook terecht bij het FBZ Bouw op het nummer 02 209 65 65.

NIEUWE FUNCTIECLASSIFICATIE IN HET PC 218 VANAF JANUARI 2010

Vanaf 01/01/2010 is er een nieuwe functieclassificatie voorzien in het PC 218, het aanvullend nationaal
paritair comité voor bedienden. Deze nieuwe functieclassificatie staat dichter bij de hedendaagse realiteit.
Bijgevolg moet voor elke bediende bekeken worden in welke klasse hij thuishoort. Wat? De functies van
de bedienden worden in 4 klassen ingedeeld. De indeling steunt op niveau-onderscheidende criteria zoals
complexiteit, probleemoplossing, inpact van fouten, bijdrage, autonomie, werkindeling, toezicht kennis,
opleiding, infomatieoverdracht, contacten en kennis van vreemde talen. In bijlage vindt u een lijst met een
overzicht van de klassen met de niveau-onderscheidende criteria en met voorbeeldfuncties. Elke functie
dient beoordeeld te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de onderneming in vergelijking met
de niveau-onderscheidende criteria en de functie-inhoud van de voorbeeldfunctie. Bij het inschalen van de
concrete functie van de bediende in de onderneming in één van de 4 klassen, kunnen zich de volgende
situtaties voordoen: 
1. De functie in de onderneming stemt volledig overeen met of wijkt minimaal af van de functie-inhoud
van een voorbeeldfunctie of van de niveau-onderscheidende criteria uit de sectorale functieclassificatie.
De bediende wordt dan ingeschaald in de sectoraal voorziene klasse. 
2. De functie in de onderneming wijkt in ernstige mate af van de functie-inhoud van een voorbeeldfunctie
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of van de niveau-onderscheidende criteria uit de sectorale functieclassificatie. De bediende wordt dan
ingeschaald in de klasse waarmee de functie de meeste vergelijkingspunten heeft. Gevolgen? De
functieclassificatie is van belang voor het bepalen van de minimumlonen voor de bedienden. 
1. De reële functie wordt in dezelfde klasse ingeschaald als oorspronkelijk. Het brutoloon blijft
ongewijzigd. 
2. De reële functie wordt in een lagere klasse ingeschaald dan oorspronkelijk. De bediende behoudt zijn
bestaande brutoloon. Het brutoloon van de bediende mag niet dalen. 
3. De reële functie wordt ingeschaald in een hogere klasse dan oorspronkelijk. 
De bediende moet voortaan minimum het baremaloon van de hogere klasse krijgen. Wat eventueel een
verhoging van het brutoloon kan betekenen. 
Plicht? De werkgever is er toe gehouden elke bediende schriftelijk mee te delen in welke klasse zijn
functie werd ondergebracht. 

LOONBESLAG IN 2010

LOONBESLAG IN 2010

De drempelbedragen voor beslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Door de
dalende inflatie dalen de drempels in 2010.

Drempelbedragen

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of
overdracht van loon. De drempelbedragen worden elk jaar geïndexeerd. Het referentie-indexcijfer is dat
van november. Door de dalende inflatie liggen de drempelbedragen voor 2010, 3 tot 4 euro lager dan die
voor 2009.

Loongedeelte vatbaar voor beslag of overdracht Beroepsinkomsten 

Vatbaar voor beslag of

overdracht 

Nettomaandinkomen

2009 (in euro) 

Nettomaandinkomen

2010 (in euro) 

0 tot 981 tot 978 

20% 981,01 - 1.054 978,01 - 1.050 

30% 1.054,01 - 1.162 1.050,01 - 1.159 

40% 1.162,01 - 1.271 1.159,01 - 1.268 

100% meer dan 1.271,01 meer dan 1.268,01 

Vervangingsinkomsten
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Vatbaar voor beslag of

overdracht 

Nettomaandinkomen

2009 (in euro) 

Nettomaandinkomen

2010 (in euro) 

0 tot 981 tot 978 

20% 981,01 - 1.054 978,01 - 1.050 

40% 1.054,01 - 1.271 1.050,01 - 1.268 

100% meer dan 1.271,01 meer dan 1.268,01 

Verhoging voor kinderen

Het niet voor beslag of loonoverdracht vatbare gedeelte van het loon mag in 2010 met 60 euro (in 2009:
61 euro) verhoogd worden voor elk kind ten laste.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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