
NIEUWSBRIEF APRIL 2010

OPNIEUW JOBKORTING IN MEI 2010

Werknemers die hun beroepskosten niet bewijzen, genieten in mei 2010 van een bijkomende
vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten, de zgn. jobkorting. Net zoals vorig jaar
zal de jobkorting voor heel 2010 in één keer in mei verrekend worden via de bedrijfsvoorheffing.. Hoeveel
de korting op de bedrijfsvoorheffing bedraagt, hangt af van het brutomaandloon van mei 2010. Een
koninklijk besluit van 6 april 2010 bevat de nieuwe bedragen voor 2010. De jobkorting in de BV voor
werknemers varieert tussen de 51,36 en 102,84 euro (bedragen ongewijzigd t.o.v. vorig jaar).

De bedrijfsvoorheffing, berekend volgens de nrs. 2.2 tot 2.8 en 5.2. tot 5.7. van de toepassingsregels die
opgenomen zijn in bijlage III bij het KB/WIB 1992, moet worden verminderd met een aanvullend
forfaitair bedrag voor beroepskosten opgenomen in onderstaande tabel: 
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Bruto-inkomen per maand Aanvullende vermindering voor beroepskosten 

Tot 780,00 EUR 51,36 EUR 

Van 780,01 EUR tot 795,00 EUR 56,40 EUR 

Van 795,01 EUR tot 1.020,00 EUR 61,68 EUR 

Van 1.020,01 EUR tot 1.035,00 EUR 70,44 EUR 

Van 1.035,01 EUR tot 1.425,00 EUR 82,20 EUR 

Van 1.425,01 EUR tot 1.440,00 EUR 87,00 EUR 

Van 1.440,01 EUR tot 2.970,00 EUR 92,52 EUR 

Van 2.970,01 EUR tot 2.985,00 EUR 99,00 EUR 

Van 2.985,01 EUR tot 4.890,00 EUR 102,84 EUR 

Van 4.890,01 EUR tot 4.905,00 EUR 101,52 EUR 

Van 4.905,01 EUR tot 4.920,00 EUR 98,64 EUR 

Van 4.920,01 EUR tot 4.935,00 EUR 95,76 EUR 

Van 4.935,01 EUR tot 4.950,00 EUR 92,76 EUR 

Van 4.950,01 EUR tot 4.965,00 EUR 90,00 EUR 

Van 4.965,01 EUR tot 4.980,00 EUR 87,00 EUR 

Van 4.980,01 EUR tot 4.995,00 EUR 84,24 EUR 

Van 4.995,01 EUR tot 5.010,00 EUR 81,24 EUR 

Van 5.010,01 EUR tot 5.025,00 EUR 78,48 EUR 

Van 5.025,01 EUR tot 5.040,00 EUR 75,48 EUR 

Van 5.040,01 EUR tot 5.055,00 EUR 72,60 EUR 

Van 5.055,01 EUR tot 5.070,00 EUR 69,72 EUR 

Boven 5.070,00 EUR 69,48 EUR 

In werking

Het koninklijk  besluit van 6 april 2010 ’tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor
beroepskosten’ is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op de maand mei 2010. 
Zie ook:

Koninklijk besluit van 6 april 2009 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor
beroepsinkomsten, BS 10 april 2010 (ed. 2), bl. 28471. 

RSZ-JAAROVERZICHT VAN DE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

Sinds 1 december 2008 is de inhoud van de sociale balans gewijzigd. Het derde luik, waarop de
werkgevers de tewerkstellingsmaatregelen die ze gedurende het boekjaar hadden toegepast moesten
opnemen, werd geschrapt. In plaats daarvan bezorgt de RSZ nu ieder jaar, tussen 1 februari en 10 maart,
een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen die werden toegepast binnen de onderneming en dit aan
de werkgevers die onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten
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en paritaire comités vallen. De werkgevers ontvangen het overzicht via elektronische post indien ze
gebruik maken van de beveiligde elektronische brievenbus (E-box). Aan de andere werkgevers gebeurt de
verzending op papier. Het RSZ-jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen moet door de werkgever
schriftelijk en binnen de maand na ontvangst meegedeeld worden aan de ondernemingsraad, of bij
ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging. Indien ook deze laatste er niet is,
moet het overzicht door de werknemers geconsulteerd kunnen worden op de plaats waar het
arbeidsreglement moet bewaard worden. De inspecteurs en sociaal controleurs van de Algemene Directie
Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO kunnen hier controle op uitoefenen. 

VAKANTIEGELD ARBEIDERS BOUWSECTOR

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector
gebeurt via overschrijving. De opdracht tot betaling van het vakantiegeld 2010 wordt op dinsdag 22 juni
2010 gegeven. Vanaf woensdag 23 juni 2010 zal het geld dan ook op de rekening van de bouwvakkers 
toekomen.

Arbeiders die hun rekeningnummer nog niet aan het Vakantiefonds Bouw hebben meegedeeld, worden
verzocht dit meteen te doen, door gebruik te maken van het officiële formulier dat hiervoor bestaat. 

Dit formulier kan aanvraagd worden bij het Vakantiefonds Bouw.

Deze aanvraag kan op volgende manieren gebeuren:

per post: Poincarélaan 78 te 1060 Brussel 
per mail: info@vakantiefondsbouw.be 
per telefoon: 02/529.80.11 of 02/529.80.15 of 02/529.80.16 
per fax: 02/529.80.12

Het origineel formulier moet teruggestuurd worden naar het Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78 te
1060 Brussel.

Opgelet! Zendingen per fax of mail worden niet in aanmerking genomen!

Voor de betaling van het vakantiegeld 2010 moet het ingevulde formulier uiterlijk op 7 juni 2010 per post
teruggestuurd zijn. 

DE NIEUWE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN HET BRUGPENSIOEN (DECAVA) VANAF 1
APRIL 2010

Bronnen : Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (B.S. 28 december 2006);
Programmawet van 23 december 2009 (B.S. 30 december 2009); Wet van 30 december 2009 houdende
diverse bepalingen (B.S 31 december 2009).

Vanaf 1/4/2010 worden de werkgeversbijdragen en de werknemersbijdragen in het kader van het
brugpensioen grondig gewijzigd. Het is de bedoeling om het stelsel te vereenvoudigen én om het
brugpensioen te ontmoedigen. 1. Werknemersinhouding De 2 bestaande inhoudingen (RVA en RVP)
worden samengevoegd tot één werknemersinhouding. De werknemersinhouding wordt door de werkgever
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of een Fonds voor Bestaanzekerheid afgehouden op het totale brugpensioen m.a.w. de som van de
werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding. De percentages zijn : 6,5% 4,5% : - indien het
brugpensioen is ingegaan na 30 april 1994 en voor 1 januari 1997; - Indien het brugpensioen is ingegaan
na 31 december 1996 indien de werknemers van hun ontslag op de hoogte zijn gebracht na 31 oktober
1996 en indien de werknemers van hun ontslag op de hoogte zijn gebracht voor 1 november 1996 maar
ontslagen zijn in het kader van het conventioneel brugpensioen voor zover de erkenning als onderneming
in moeilijkheden of herstructurering is afgeleverd voor 1 november 1996. De werknemersinhouding mag
het totale brugpensioen ook niet onder een bepaalde grens doen zakken. Deze grens is afhankelijk van de
gezinslast, een begrip dat is ingevuld volgens de werkloosheidsreglementering. Indien dat wel geval is,
moet de inhouding tot dit minimum worden beperkt. Dit minimum is bij gezinslast : 1505,13 EUR; zonder
gezinslast is dit minimum 1249,57 EUR. De bruggepensioneerde zal met ingang van 1 april 2010 netto
een lagere aanvullende vergoeding krijgen, maar wel een hogere werkloosheidsuitkering. Het totaal
bedrag aan brugpensioen blijft wel gelijk. 2. Werkgeversbijdragen De werkgeversbijdragen worden
voortaan aan de RSZ betaald en geïntegreerd in de DMFA. Het is de werkgever of het Fonds voor
Bestaanszekerheid die de betaling en aangifte doet, per kwartaal. De twee bestaande werkgeversbijdragen,
één voor de RVA en één voor de RVP, worden vervangen door één globale werkgeversbijdrage : de
bijzondere werkgeversbijdrage. Voortaan wordt een procentuele werkgeversbijdrage toegepast op het
bruto maandbedrag van de aanvullende vergoeding. De percentages zijn afhankelijk van de leeftijd van de
bruggepensioneerde, de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de datum van ingang van
het brugpensioen. Er is ook steeds een minimumbijdrage voorzien. 2.1. De lopende brugpensioenen. Voor
de lopende brugpensioenen moeten tot 31 maart 2010 de huidige forfaitaire werkgeversbijdragen
toegepast worden. Vanaf 1 april 2010 wordt de overstap gedaan naar het nieuwe stelsel met de
procentuele bijdragen. Het percentage varieert naargelang de leeftijd op het moment van de betaling van
de aanvullende vergoeding. Dus dit varieert naargelang de leeftijd. De onderstaande percentages zijn ook
van toepassing voor ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructuerring voor 15
oktober 2009 en voor de collectieve ontslagen aangekondigd voor 15 oktober 2009. 

Leeftijd op het ogenblik van het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 30 25 EUR 

52 tem 54 24 25 EUR 

55 tem 57 18 25 EUR 

58 tem 59 12 25 EUR 

60 en meer 6 18,8 EUR 

Voor de non-profitsector, de sociale werkplaatsen en sommige gelijkgestelde werkgevers uit de openbare
sector zijn er afwijkende percentages : 
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Leeftijd op het ogenblik van Het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 5 6,20 EUR 

52 tem 54 4 6,20 EUR 

55 tem 57 3 6,20 EUR 

58 tem 59 2 6,20 EUR 

60 en meer 0 0 EUR 

2.2. De nieuwe brugpensioenen. Voor de nieuwe brugpensioenen, dit zijn de brugpensioenen waarvan de
opzegging of verbreking betekend wordt na 15 oktober 2009 én waarvan het brugpensioen ingaat ten
vroegste op 1 april 2010 zijn de percentages merklijk hoger en worden ze vastgelegd bij het ingaan van
het brugpensioen. Ze blijven onveranderlijk, m.a.w. men sleept het bewust percentage met zich mee tot
aan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Leeftijd op het ogenblik van Het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 50 25 EUR 

52 tem 54 40 25 EUR 

55 tem 57 30 25 EUR 

58 tem 59 20 25 EUR 

60 en meer 10 18,8 EUR 

Er zijn andere percentages voor de non-profit  sector en sommige gelijkgestelde werkgevers uit de
openbare sector. Voor die categorieën gelden lagere percentages die bovendien evolueren met de leeftijd
van de bruggepensioneerde. 

Leeftijd op het ogenblik van het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 5 6,20 EUR 

52 tem 54 4 6,20 EUR 

55 tem 57 3 6,20 EUR 

58 tem 59 2 6,20 EUR 

60 en meer 0 0 EUR 

Voor ondernemingen in herstructurering,  erkend na 15 oktober 2009 of waar een collectief ontslag
aangekondigd werd na 15 oktober 2009, gelden tijdens de erkenning volgende percentages : 
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Leeftijd op het ogenblik van Het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 50 25 EUR 

52 tem 54 30 25 EUR 

55 tem 57 20 25 EUR 

58 tem 59 20 25 EUR 

60 en meer 10 18,8 EUR 

Voor ondernemingen in moeilijkheden, erkend na 15 oktober 2009, gelden tijdens de erkenning volgende
percentages : 

Leeftijd op het ogenblik van Het uitbetalen van de aanvullende vergoeding % Minimum 

Minder dan 52 17,5 8 EUR 

52 tem 54 13,5 8 EUR 

55 tem 57 10 8 EUR 

58 tem 59 6,5 8 EUR 

60 en meer 3,5 6 EUR 

De bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage :   Deze werkgeversbijdrage is vanaf
1 april 2010 enkel verschuldigd voor de lopende brugpensioenen. De nieuwe brugpensioenen ontsnappen
eraan. Deze bijdrage is voorbehouden aan bruggepensioneerden van 56 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan
20 jaar nachtarbeid of die onder de bouwsector vallen en ongeschikt zijn om het beroep voort te zetten.
Deze bijdrage is verschuldigd tot en met de maand waarin de bruggepensioneerde 58 jaar wordt en wordt
berekend op de aanvulende vergoeding met de volgende percentages : 50% 33% indien de
bruggepensioneerde wordt vervangen door een werkloze die sinds 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigd
werkloos is. Meerdere schuldenaars Indien de aanvullende vergoeding door meerder schuldenaars wordt
uitbetaald omdat een Fonds voor Bestaanszekerheid een deel van de aanvullende vergoeding betaalt, dan
is de hoofdschuldenaar verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de inhoudingen en de
bijdragen. De hoofdschuldenaar is deze die de belangrijkste aanvullende vergoeding betaalt. Op niveau
van de bedrijfstak kan via een CAO afgesloten in het paritair comité daarvan worden afgeweken. Indien
de aanvullende vergoeding betaald wordt door meerdere schuldenaars omdat de bruggepensioneerde
deeltijds tewerkgesteld was, en deze elk een aanvullende vergoeding moeten betalen, zal elk van de
werkgevers pro rata verantwoordelijk zijn voor het aangeven en betalen van de bijdragen. 

HEEFT DE WERKNEMER RECHT OP KLEIN VERLET TER GELEGENHEID VAN DE
COMMUNIE VAN ZIJN KIND?

Naar aanleiding van de plechtige communie of van het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de
werknemer of van een kind van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner heeft de
werknemer recht op één dag klein verlet. 

De dag klein verlet valt samen met de dag van de plechtigheid. Indien de dag van de plechtigheid
samenvalt met een zondag, een feestdag of een inactiviteitsdag in de onderneming dan mag de werknemer
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afwezig zijn de dag onmiddellijk voor of onmiddellijk na de gebeurtenis. 
Klein verlet impliceert een afwezigheid van het werk door de werknemer, met behoud van zijn loon. 
Om recht te hebben op klein verlet moet de werknemer zijn werkgever voorafgaandelijk verwittigen en
moet hij het klein verlet gebruiken waarvoor het bestemd is. Het is aangeraden om een bewijsstuk op te
vragen bij de werknemer. 
De deeltijdse werknemer heeft recht om met behoud van loon van het werk afwezig te zijn gedurende de
dagen die samenvallen waarop hij normaal zou gewerkt hebben. 
Bijvoorbeeld : Een werknemer werkt enkel op dinsdag en donderdag. In de onderneming wordt gewerkt
van maandag tot en met vrijdag. De plechtigheid vindt plaats op zondag. De deeltijdse werknemer heeft in
casu geen recht op een dag klein verlet aangezien de werknemer niet werkt op vrijdag (de dag voor de
gebeurtenis) en op maandag (de dag na de gebeurtenis). 
Sommige sectoren voorzien afwijkende bepalingen voor de opname van klein verlet. 
Deze regels inzake klein verlet gelden niet voor de eerste communie of voor het lentefeest. 

INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN APRIL 2010

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

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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