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

KOSTENVERGOEDINGEN: OMKERING VAN DE BEWIJSLAST

Vanaf 1 januari 2010 moeten werkgevers zelf het reële karakter van hun kostenvergoedingen kunnen
bewijzen aan de RSZ. Indien zij dit niet kunnen, moeten er op de kostenvergoedingen
socialezekerheidsbijdragen worden betaald.

In principe vormen alle betalingen of inkomsten die voortvloeien uit arbeid in dienst van een werkgever,
een belastbaar loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen. Onder bepaalde voorwaarden worden
kostenvergoedingen echter uit het RSZ-loonbegrip gesloten. Dit betekent dat op deze bedragen geen
RSZ-bijdragen moeten worden betaald. Om vrijgesteld te zijn vansocialezekerheidsbijdragen moeten
volgende voorwaarden vervuld zijn: • de vergoeding stemt overeen met werkelijke kosten en vormt geen
verdoken loon • de terugbetaling gebeurt op basis van werkelijke kosten of een forfait dat in verhouding
staat tot de werkelijke omvang van de kosten • het moet gaan om kosten die noodzakelijk zijn om de
arbeidsovereenkomst uit te voeren of om kosten die het gevolg zijn van de tewerkstelling en waartoe de
werkgever zich verbonden heeft om ze te betalen. 
Om te beoordelen of betaalde bedragen gekwalificeerd kunnen worden als vrijgestelde
kostenvergoedingen, moet bewezen kunnen worden dat deze bedragen overeenstemmen met werkelijke
kosten. 
Al enige jaren stelt zich de vraag: wie draagt deze bewijslast? De RSZ of de werkgever? Sinds het
cassatiearrest van 14 januari 2002 ging men er in de rechtspraak steeds meer van uit dat de bal
hoofdzakelijk in het kamp van de RSZ lag. Het was aan de RSZ om te bewijzen dat bedragen betaald als
terugbetaling van kosten ten laste van de werkgever, geen werkelijke kosten vertegenwoordigen en dus
verdoken loon zijn. Er bleef wel een samenwerkingsplicht bestaan voor de werkgever: van de werkgever
werd m.a.w. verwacht dat hij zijn medewerking verleende aan de bewijsvoering. 
Vanaf 1 januari 2010 verandert het karakter van deze bewijsvoering opnieuw. 
De programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30.12.2009) bevat immers een bepaling die de bewijslast
op dit vlak omdraait. Het is voortaan terug aan de werkgever om te bewijzen dat de betaling van de
vergoeding effectief een terugbetaling is van kosten ten laste van de werkgever. Hij kan dit doen aan de
hand van bewijsstukken of, wanneer dit niet mogelijk is, door alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met
uitzondering van de eed. Het is dan ook aangewezen om alle bewijsstukken aangaande de
kostenvergoedingen geruime tijd te bewaren, zodat zowel het bestaan als de omvang van de kosten
bewezen kunnen worden. Indien de werkgever niet of onvoldoende kan aantonen dat de betaalde bedragen
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overeenstemmen met werkelijke kosten, zullen deze vergoedingen (of een gedeelte hiervan) beschouwd
worden als loon en moeten er socialezekerheidsbijdragen op betaald worden. De RSZ zal voortaan
ambtshalve regularisaties doorvoeren waarbij forfaitaire bedragen kunnen worden gebruikt. De
achterliggende bedoeling bij deze omkering van de bewijslast is om het vaak gebruikte systeem van
forfaitaire kostenvergoedingen een halt toe te roepen. 

VLAAMSE JOBKORTING IN 2010

Sinds het inkomstenjaar 2007 heeft de Vlaamse regering een forfaitaire vermindering van de
personenbelasting ingevoerd voor de belastingplichtigen die hun woonplaats in het Vlaamse Gewest
hebben. Deze vermindering, ook wel de Vlaamse jobkorting genoemd, wordt doorgetrokken naar de
bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de maandelijkse bezoldigingen, betaald aan werknemers en
bedrijfsleiders die op 1 januari van het inkomstenjaar hun woonplaats hebben in het Vlaamse Gewest.

In 2009 werd deze Vlaamse bedrijfsvoorheffing éénmalig toegepast op de bezoldiging, genoten in
februari. In 2010 wordt de Vlaamse jobkorting opnieuw maandelijks toegepast waardoor de
belastingplichtigen, die er recht op hebben, een hogere netto-maandbezoldiging genieten. Voor
maandelijkse bezoldigingen, betaald in 2010, is de Vlaamse jobkorting als volgt: 

Jaarbedrag normale brutobezoldigingen
(EUR) 

Vermindering bedrijfsvoorheffing op  
Maandbezoldiging (EUR) 

Werknemers 

< 6.980 0 

>= 6.980 <= 20.765 10,40 

> 20.765 0 

Bedrijfsleiders 

< 5.675 0 

>= 5.675 <= 19.075 10,40 

> 19.075 0 

Het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen is gelijk aan twaalf maal het belastbare normale
maandelijkse brutobedrag van de bezoldigingen. Dit laatste bedrag wordt gevormd door de bezoldigingen
(met uitzondering van de vervangingsinkomsten) van de betrokken maand die aan de bedrijfsvoorheffing
zijn onderworpen, d.w.z. : - de eigenlijke maandbezoldiging; - de commissielonen, vergoedingen,
premies, gratificaties en alle andere vaste of veranderlijke beloningen die periodiek worden betaald en
geen toevallige of buitengewone toelagen zijn; - de voordelen van alle aard. De bezoldigingen of
voordelen waarvoor een jaarlijkse waarde is vastgesteld, worden voor één twaalfde in aanmerking 
genomen.

ROOKVERBOD OP DE WERKVLOER
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Sinds 1 januari 2006 heeft elke werknemer recht op een rookvrije werkomgeving en moet de werkgever
het roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen verbieden. Op 29 december 2009 verscheen in
het Belgisch Staatsblad een wet betreffende het rookverbod in openbare plaatsen en op arbeidsplaatsen
waardoor de wetgeving inzake roken op het werk lichtjes werd gewijzigd.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen inzake het rookverbod op de werkvloer. 
WAAR GELDT HET ROOKVERBOD ? Het rookverbod geldt voor: - elke open of gesloten arbeidsplaats
waar gewerkt wordt, binnen of buiten de onderneming of inrichting (vergaderzalen, hangars,
opslagplaatsen, vrachtwagencabines, dienstwagens, enz.). Enkel de ruimtes in open lucht vallen niet onder
het verbod. - elke open of gesloten ruimte in de onderneming of inrichting die niet noodzakelijk bestemd
is om te werken, maar waar de werknemer toegang tot heeft (trappenhal, lift, gang, enz.) - de sociale
voorzieningen (refter, toiletten, kleedkamers, enz.) Voor een aantal plaatsen geldt het rookverbod niet,
onder meer voor: - de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van instellingen van
maatschappelijke dienstverlening (bv. rusthuizen) en van de gevangenissen, waar mag gerookt worden
onder de vastgelegde voorwaarden - privé-woningen, behalve de ruimten die exclusief bestemd zijn voor
professioneel gebruik en waar werknemers tewerkgesteld worden WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT
U ALS WERKGEVER ? U moet de werknemers verbieden om te roken in de hierboven vermelde
plaatsen. Het rookverbod is algemeen en geldt ook voor de werknemers die over een individuele
werkruimte beschikken. Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken toegestaan
is, is verboden op deze plaatsen. Bovendien moet u de nodige maatregelen nemen opdat derden (bv.
klanten, leveranciers) die zich in uw onderneming bevinden, geïnformeerd zijn over de maatregelen die u
in dit kader heeft genomen. KAN U EEN ROOKLOKAAL VOORZIEN ? U bent als werkgever niet
verplicht om een rooklokaal te voorzien, maar het kan wel. Als u een rooklokaal voorziet, dient u rekening
te houden met de onderstaande elementen: - het lokaal mag uitsluitend voor roken bestemd zijn, het moet
voldoende verlucht worden of voorzien zijn van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert -
u moet voorafgaand het advies inwinnen van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Ook
de regels m.b.t. de toegang tot het rooklokaal tijdens de werkuren mogen pas na voorafgaand advies van
het comité worden vastgelegd. Deze regeling mag geen ongelijke behandeling tussen de werknemers tot
gevolg hebben. U moet de gemaakte afspraken ook opnemen in het arbeidsreglement.

OVERTREDINGEN VAN DE DIMONA-VERPLICHTING

De Programmawet van 23 december 2009, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2009,
voorziet een aantal maatregelen in het kader van de strijd tegen zwartwerk.

Onder zwartwerk wordt verstaan het tewerkstellen van werknemers zonder het vervullen van de
voorafgaande Dimona-verplichting.

De Dimona-verplichting 

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) bestaat uit de verplichting voor alle werkgevers
om aan de RSZ onmiddellijk de begin- en einddatum mee te delen van de tewerkstelling van al hun
personeelsleden die in België of in het buitenland wonen.

Een indienstmelding moet worden verricht uiterlijk op het moment waarop de werknemer begint te 
werken.
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Een uitdienstmelding moet verricht worden ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de datum waarop
de arbeidsprestaties effectief beëindigd worden.

Sancties voor werkgever bij niet uitvoeren van Dimona-verplichting :

Sinds 1 januari 2009 heeft de RSZ de mogelijkheid om, bij het vaststellen van een overtreding van de
Dimona-verplichting, aan de werkgever een solidariteitsbijdrage aan te rekenen. De RSZ zou vanaf
heden technisch klaar zijn om deze sanctionering toe te passen en zou van plan zijn om de
solidariteitsbijdrage effectief aan te rekenen!

De Programmawet van 23 december 2009 voorziet dat vanaf 1 januari 2010, naast de sociale controleurs
of inspecteurs, nu ook de officieren van de gerechtelijke politie het zwartwerk mogen vaststellen en de
RSZ mogen inlichten.

De solidariteitsbijdrage wordt forfaitair berekend en is gelijk aan 3 maal het bedrag van de basisbijdragen
die berekend worden op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen zoals voorzien in de CAO
nr. 43. De bijdrage bedraagt minimum 2.500 EUR.

Dit bedrag kan eventueel verminderd worden wanneer de werkgever de materiële onmogelijkheid om
voltijdse prestaties uit te voeren, inroept en elementen voorlegt die het mogelijk maken de door de
werknemer werkelijk uitgevoerde prestaties vast te stellen. 

De solidariteitsbijdrage wordt verminderd met de bijdragen voor de daadwerkelijk aangegeven
tewerkstelling voor de betrokken werknemer. 

Het bedrag wordt aangerekend op het kwartaal waarin de prestaties van de werknemer werden vastgelegd.

Naast de betaling van de solidariteitsbijdrage (burgerrechtelijke sanctie), stelt de werkgever die geen of
laattijdig een Dimona-aangifte heeft ingediend, zich ook bloot aan strafrechtelijke of administratieve 
sancties.

Nieuw Sociaal Strafwetboek 

Op 4 december 2009 werd het wetsontwerp tot invoering van een Sociaal Strafwetboek goedgekeurd. In
afwachting van de goedkeuring door de Senaat en de publicatie in het Belgisch staatsblad, willen wij er
toch al op wijzen dat het niet-verrichten van de Dimona-verplichting zal beschouwd worden als een heel
zware inbreuk.

Dit betekent dat de werkgever die zijn Dimona-verplichtingen niet nakomt, gestraft zal kunnen worden
met een gevangenisstraf die kan oplopen tot 3 jaar en een maximum geldboete van 33.000 EUR.

Administratieve geldboete ten laste van de werknemer 

De Programmawet van 23 december 2009 voert vanaf 1 april 2010 een nieuwe administratieve 
geldboete in die kan worden opgelegd aan elke persoon die een activiteit in hoofdberoep uitoefent als
werknemer, zelfstandige of ambtenaar en die daarnaast arbeid heeft verricht waarvoor zijn werkgever zijn
Dimona-verplichting niet heeft nageleefd.
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Deze administratieve geldboete bedraagt tussen de 500 en 2.000 EUR en wordt opgelegd aan de 
werknemer.

Opdat deze sanctie kan worden opgelegd, is het vereist dat de werknemer deze niet-aangegeven arbeid
wetens en willens uitoefent en er tegen de betrokken werkgever een proces-verbaal werd opgesteld voor
deze inbreuk. 

Hoe sancties vermijden ?

Om deze sancties te vermijden, is het dus van het grootste belang dat een werkgever zijn verplichting voor
de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling strikt én tijdig naleeft!

Indien de Dimona-aangiftes gebeuren door het Sociaal Secretariaat Wij Helpen, dienen wij minstens 1
werkdag voorafgaand aan de datum van indiensttreding van een nieuwe werknemer de gegevens van u
door te krijgen.

Bij een uitdiensttreding verzoeken wij u om dit aan ons te melden ten laatste op de dag van 
uitdiensttreding. Enkel indien u deze termijnen respecteert, kunnen wij instaan voor de tijdige naleving
van de Dimona-verplichtingen. 

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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