
NIEUWSBRIEF MEI 2012

BEDRIJFSWAGENS : NIEUWIGHEDEN VANAF 1 MEI 2012

De Programmawet van 29 maart 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, 3de editie,
voorziet de volgende nieuwigheden aan de richtlijnen die sinds 1 januari 2012 gelden om het voordeel van
de bedrijfswagen te berekenen:

1. Het begrip cataloguswaarde van de wagen wordt enigszins gewijzigd : 

enerzijds houdt men enkel rekening met de catalogusprijs aan particulieren voor een nieuw
voertuig 
en anderzijds houdt deze waarde rekening met de werkelijk betaalde btw. 

2. Om rekening te houden met de ouderdom van de wagen, wordt een progressieve waardevermindering
(6%/jaar) toegepast vanaf de eerste inschrijving van het voertuig, en dit met een minimumwaarde
vastgelegd op 70% van de initiële cataloguswaarde.

Berekening voordeel alle aard :

De berekeningsformule voor het voordeel van alle aard geldig vanaf 1 januari 2012,wijzigt niet en is nog
steeds als volgt :

o voor dieselwagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-95) x 0,1]% x 6/7 

o voor benzinewagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-115) x 0,1]% x 6/7 

Cataloguswaarde : 

Vanaf 1 mei 2012 luidt de definitie van cataloguswaarde als volgt: "catalogusprijs van het voertuig in
nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening
te houden met enige korting, vermindering, rabat of ristorno"

Verduidelijking :

"voertuig in nieuwe staat": men zal voor eender welk voertuig (of het nu een nieuwe wagen, een 
2e-handswagen of een leasingswagens betreft) steeds de catalogusprijs van een nieuw exemplaar
moeten gebruiken. Voor tweedehandswagens, en voor de gevallen waar de cataloguswaarde niet
onmiddellijk afleesbaar is op een factuur of contract, is een betrouwbare en voldoende uitgeruste
databank noodzakelijk. Op heden is een dergelijke databank nog niet beschikbaar. In afwachting van
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zo’n databank, kan men voorlopig weinig anders doen dan in eer en geweten de cataloguswaarde zelf
te ramen. Een attest van de garage of dealer waarnaar men kan verwijzen, wordt ten zeerste aangeraden. 
"werkelijke betaalde BTW" : dit betekent dat men geen herberekening moet doen van de BTW.
Indien men in het buitenland een bedrijfswagen koopt, moet men enkel rekening houden met de lokaal
betaalde BTW. 
eigen bijdrage : wanneer een werknemer zelf extra opties aan zijn bedrijfswagen betaald heeft, mag
men dit bedrag nog steeds uit de totale cataloguswaarde halen.

Degressiviteit in functie van de leeftijd van de wagen

Vanaf 1 mei 2012 wordt een bijkomende wijziging voorzien in de berekening. Aangezien alle voertuigen
na verloop van tijd in waarde verminderen, wordt de cataloguswaarde aangepast met een percentage dat
rekening houdt met het aantal maanden die zijn verlopen na de eerste inschrijving van het betrokken
voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. De inschrijvingsdatum wordt vermeld op
het inschrijvingsattest afgeleverd door DIV (de zogenaamde "roze kaart").

Volgende percentages zullen van toepassing zijn:

Periode verstreken sinds de eerste
inschrijving van het voertuig 

(een begonnen maand telt voor een
volledige maand)

Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen
percentage van de cataloguswaarde

Van 0 tot 12 maanden 100 %

Van 13 tot 24 maanden 94 %

Van 25 tot 36 maanden 88 %

Van 37 tot 48 maanden 82 %

Van 49 tot 60 maanden 76 %

Vanaf 61 maanden 70 %

Berekening voordeel op basis van kalenderdagen 

Sinds 1 januari 2012 wenst de fiscus dat het voordeel bedrijfswagen pro rata het aantal kalenderdagen op
jaarbasis(365 of 366 tijdens een schrikkeljaar) wordt toegepast. Het gevolg hiervan is dat er in een maand
met 31 dagen een ander voordeel zal gerekend worden dan in een maand met 29,29 of 30 dagen. 

Inwerkingtreding nieuwe regeling

De nieuwe regeling treedt pas in werking op 1 mei 2012. Tot eind april dienen de voordelen van alle aard
berekend te worden volgens de regeling die vanaf 1 januari 2012 werd ingevoerd. Voor de
loonberekeningen van januari 2012 tem. april 2012 verandert er dus niets. Het verschil voor deze periode
zal rechtgetrokken worden via de aangifte in de personenbelasting.
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IMPULSEO III: FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR HUISARTSEN

Enkele jaren geleden werd er een Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde opgericht. Dit fonds zorgt
voor een financiële ondersteuning van huisartsen en werd opgesplitst in Impulseo I en II.Sinds 1 april
2012 is Impulseo III in werking getreden, waardoor ook individuele huisartsen in bepaalde gevallen een
beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming.

Kort samengevat is het voortaan mogelijk om via Impulseo een financiële tussenkomst te bekomen voor: 

de eerste vestiging van jonge huisartsen in hun praktijk;

de vestiging van huisartsen in drie types zones die extra huisartsen vereisen: 

- ofwel in een huisartsenzone waar relatief weinig huisartsen per inwoner beschikbaar zijn 
- ofwel in een zone afgebakend voor positieve acties in het kader van het grootstedenbeleid 
- ofwel in een specifieke, geografisch afgebakende zone waar extra huisartsen nodig zijn; 

de loonkost van de bediende die een individuele huisarts of een huisartsengroepering bijstaat in het
onthaal en het praktijkbeheer; 

de kosten voor de dienstverlening van een medisch telesecretariaat dat het praktijkbeheer van een
huisarts of een huisartsengroepering ondersteunt. 

Het jaarbedrag van de tegemoetkoming in de loonkost van de ondersteunende bediende is gelijk aan de
helft van de globale loonkost van de werknemer met een maximum van EUR 6047: 

voor een individuele huisarts op voorwaarde dat hij tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan het
kalenderjaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend minstens 150 globale medische dossiers beheert
en minstens één derde voltijds equivalent tewerkstelt;

per huisarts bij een samenwerkingsakkoord tussen verschillende erkende huisartsen, op voorwaarde
dat zij tijdens het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarvoor de aanvraag wordt
ingediend minstens 150 globale medische dossiers beheren en minstens één derde voltijds equivalent
tewerkstellen vermenigvuldigd met het aantal artsen die het samenwerkingsakkoord hebben 
afgesloten.

Deze nieuwe regelgeving biedt de huisartsen tevens de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen
voor de loonkosten die ze gedragen hebben in de jaren 2008, 2009 en 2010. De aanvraag moet dan wel
uiterlijk op 30 juni 2012 ingediend worden bij het Participatiefonds. Meer informatie hieromtrent kunt u
bekomen op www.riziv.be of www.fonds.org (dienstverleningsactiviteiten - wettelijke en reglementaire
opdrachten - Impulseo). Bron: KB van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de
huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan, B.S. 30 maart 2012 en persbericht
van 3 april 2012 van het RIZIV. 

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA’S MEI 2012
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documenten/0512 voorlopig web.doc

STRENGERE SANCTIES BIJ HET NIET-NALEVEN VAN DE FORMALITEITEN VOOR
DEELTIJDSE WERKNEMERS

Als u werknemers deeltijds tewerk stelt, dient u als werkgever rekening te houden met verschillende
verplichtingen: 

- het uurrooster van elke deeltijdse werknemer moet in het arbeidsreglement worden vermeld; - een
afschrift van de deeltijdse arbeidsovereenkomst moet bewaard worden op de plaats waar het
arbeidsreglement wordt bewaard; - werkt u volgens een welbepaalde cyclus binnen uw onderneming, dan
moet het arbeidsreglement alle uurroosters en de volgorde waarin ze elkaar opvolgen vermelden; - als er
gewerkt wordt volgens een variabel uurrooster, dient dit ten minste 5 werkdagen vooraf aangeplakt te
worden, tenzij een andere regeling werd voorzien bij cao. Als u de uurroosters voor uw deeltijdse
werknemers niet openbaar maakt, dan geldt het vermoeden van een voltijdse tewerkstelling. De RSZ kan
bijgevolg sociale zekerheidsbijdragen eisen op een voltijds loon. Als werkgever kan u dit vermoeden
weerleggen door te bewijzen dat uw werknemers werkelijk deeltijds tewerkgesteld zijn. Bewijs wordt
geleverd door voorlegging van de arbeidsovereenkomst dat de deeltijdse arbeidsregeling en het
werkrooster bevat. Het arbeidsreglement geeft eveneens een overzicht van de toepasselijke deeltijdse
arbeidsregelingen. Indien er afwijkingen zijn op het normale deeltijdse uurrooster, moet dit worden
vermeld in het afwijkend register. Als u dit als werkgever tot op heden niet deed, werd vermoed dat de
werknemers werkten volgens het normale uurrooster. Dit zorgde echter voor veel zwartwerk en de
inspectie kon hier weinig tegen doen. Vandaar dat het weerlegbaar vermoeden van voltijdse tewerkstelling
nu ook van toepassing zal zijn als u de afwijkingen op het normale deeltijdse uurrooster niet kenbaar
maakt. Ondernemingen die de verplichtingen inzake deeltijdse tewerkstelling niet naleven, riskeren ook
een administratieve of strafrechtelijke geldboete. Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS van 6
april 2012.

WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR OUDERE WERKNEMERS

Wat?

Vanaf 2013 wordt er een nieuwe verplichting opgelegd aan ondernemingen met meer dan 20 werknemers
in het kader van het aan de slag houden van oudere werknemers. Deze verplichting werd opgenomen in de
Programmawet. De sociale partners krijgen nog de tijd tot 30 juni 2012 om een alternatief voorstel uit te
werken. Gebeurt dit niet, zal het voorstel dat u hierna beschreven vindt in werking treden vanaf 1 juli
2012. Inhoud:  De overheid wil oudere werknemers langer actief houden op de arbeidsmarkt en hiertoe
zullen ondernemingen met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan moeten opstellen
waarin beschreven staat welke maatregelen er in de onderneming genomen worden om het aantal oudere
werknemers (meer dan 45 jaar) te behouden of te verhogen. In de Programmawet worden al een aantal
mogelijke maatregelen opgesomd: 

selectie en rekrutering van nieuwe (oudere) werknemers 
competentieontwikkeling 
loopbaanontwikkeling en - begeleiding 
gezondheid van de werknemer 
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via interne mutaties aangepaste functies creëren 
...

Procedure: 1. uiterlijk op 31 maart moet de werkgever het werkgelegenheidsplan opstellen en voorleggen
ter advies aan de ondernemingsraad. In ondernemingen die geen ondernemingsraad hebben, moet het plan
voorgelegd worden aan het CPBW; bij ontstentenis van een CBPW, aan de vakbondsafvaardiging en
indien er geen vakbondsafvaardiging is aan de werknemers zelf. 2. Deze organen of de werknemers
hebben 4 weken de tijd om opmerkingen te formuleren of advies te geven. 3. De werkgever kan op basis
van deze opmerkingen of het advies het plan eventueel aanpassen. 4. Het plan moet gedurende het lopende
jaar en de vier volgende jaren ter beschikking gehouden worden van de sociale inspectie. Het nieuwe
werkgelegenheidsplan zal uiterlijk op 31 maart moeten worden opgesteld. Zoals reeds vermeld hebben de
sociale partners tijd tot 30 juni 2012 om een alternatieve regeling uit te werken. Gebeurt dit niet, betekent
dit in de praktijk dat ondernemingen met meer dan 20 werknemers tegen 31 maart 2013 hun eerste
werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers zullen moeten opstellen. Bron: Programmawet (I) van 29 maart
2012, B.S. 6 april 2012 , art. 107-112.

ONVOLDOENDE OPLEIDINGSINSPANNINGEN STRENGER GESANCTIONEERD!

Wat?

De sociale balans - dat document dat u jaarlijks samen met de jaarrekening van uw onderneming moet
neerleggen - bevat sinds 1 december 2008 een overzicht van deopleidingen die gevolgd werden door de
werknemers en waarvan de kost geheel of gedeeltelijk ten laste is van de werkgever.

Opleidingsinspanningen? Dit luik in de sociale balans is een rechtstreeks gevolg van de bepalingen van
het Generatiepact en het IPA 2007-2008. Hierin werd immers bepaald dat globaal (alle private sectoren
samen) 1,9% van de bruto loonmassa jaarlijks aan opleidingsinspanningen moet worden besteed. Alle
private sectoren werden inmiddels opgeroepen om hun steentje bij te dragen, door middel van het afsluiten
van een CAO, die voorziet in één van volgende inspanningen: ·Een verhoging van de jaarlijkse
opleidingsinspanningen met 0,1%; ·Een toename van de participatiegraad aan opleidingen met 5%. 
Sanctie? Wanneer de 1,9% norm voor een bepaald jaar niet werd gehaald worden moeten de
ondernemingen in "slecht presterende sectoren" een bijzondere bijdrage betalen, geïnd door de RSZ. Tot
nu toe waren dit enkel de ondernemingen in de sectoren waarvoor geen geldige CAO werd afgesloten, die,
ofwel voorziet in een verhoging van opleidingsinspanningen met 0,1%, ofwel voorziet in een verhoging
van participatiegraad aan opleidingen met 5%. Binnenkort zullen echter ook de ondernemingen
individueel kunnen gesanctioneerd worden indien ze niet voldoende opleidingsinspanningen geleverd
hebben, ook al heeft de sector een CAO voorzien in een opleidings-CAO. Ook zal er een vrijstelling van
de sanctie worden uitgewerkt voor deze ondernemingen die, ondanks het feit dat de sector geen
opleidings-CAO heeft afgesloten, toch voldoende opleidingen gegeven hebben. Verhoging bijdrage
Momenteel bedraagt de bijzondere bijdrage 0,05%. Vanaf 2013 zal deze bijzondere bijdrage worden
verhoogd tot 0,15%. Inwerkingtreding.  Omdat de uitvoeringsmodaliteiten nog moeten worden
vastgesteld, zal ook de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling in een KB moeten worden vastgesteld.

disclaimer
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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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