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JAARVERSLAG INTERNE PREVENTIEDIENST

Jaarverslag interne preventiedienst

Elke werkgever dient een interne dienst voor preventie en bescherming te hebben. De preventieadviseur
wordt gekozen uit de werknemers. De werkgever zelf kan ook optreden als interne preventieadviseur in
bedrijven van minder dan 20 werknemers.

De adviseur dient jaarlijks een verslag op te stellen over de werking van de dienst met gegevens van het
afgelopen jaar over de veiligheid en gezondheid van het personeel. Dit verslag dient voor 2012 ingediend
te worden bij de regionale inspectiedienst van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
binnen de FOD WASO vóór 1 april 2013.

De documenten die moeten ingevuld worden vindt u op de website www.werk.belgie.be (Procedures en
formulieren - rubriek "Welzijn op het werk" - Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk -dienstjaar 2012).

OPLETTEN MET VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERS

Opletten met vergoedingen voor vrijwilligers

Heel wat organisaties werken met vrijwilligers. Een vrijwilliger is elke persoon die gratis en onverplicht
een activiteit verricht ten behoeve van één of meerdere andere personen, van een groep of organisatie of
van de samenleving als geheel. Die activiteit wordt ingericht door een feitelijke vereniging of een private
of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk anders dan het familie- of privé-verband van degene die
de activiteit verricht. Het vrijwilligerswerk mag niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie
verricht worden in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire
aanstelling. 

Zoals aangemerkt is vrijwilligerswerk in principe onbezoldigd. Wanneer het werk bezoldigd zou gebeuren
wordt er een loon toegekend en wordt de persoon in kwestie gekwalificeerd als een werknemer met de
daaraan gekoppelde gevolgen. Wat de organisatie wel mag doen is de kosten verbonden aan het
vrijwilligerswerk terugbetalen aan de vrijwilliger.
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Men kan de vrijwilliger een forfait uitbetalen. Het voordeel daarvan is dat de door de vrijwilliger
gemaakte kosten niet bewezen hoeven te worden. Dit forfait is begrensd tot 32,71 EUR/dag en 1308,38
EUR/jaar (voor 2013). Deze maxima gelden per vrijwilliger, per jaar ongeacht het aantal organisaties
waarvoor de vrijwilliger zich inzet.

De organisatie kan er ook voor opteren om de werkelijke kosten te vergoeden. Het voordeel is dat de
werkgever zich niet moet houden aan bepaalde maxima. Het is echter zo dat de werkgever het bestaan en
de juistheid van werkelijk gemaakte kosten door de vrijwilliger moet bewijzen. Alle bewijsstukken
moeten door de organisatie worden bijgehouden.

Een laatste mogelijkheid is dat het bovenvermelde forfait gecombineerd wordt met de terugbetaling van
werkelijke vervoerskosten. Er mag maximaal 2000 kilometer per jaar in aanmerking worden genomen. 

Wanneer de werkgever zich houdt aan het forfait of wanneer het gaat om een terugbetaling van werkelijke
kosten zullen de toegekende bedragen niet onderworpen zijn aan sociale bijdragen. De vergoeding zal
eveneens vrijgesteld zijn van belastingen. Ze dient niet op de fiscale fiche vermeld te worden.

Wanneer er boven het wettelijk forfait vergoedingen worden betaald en wanneer het surplus boven het
forfait niet te verantwoorden is als een terugbetaling van werkelijke kosten zullen de toegekende bedragen
in hun geheel als loon worden beschouwd. Bijgevolg zal alles dan onderworpen zijn aan sociale
zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

VOORLOPIGE LIJST MET AANPASSINGEN LOONBAREMA?S FEBRUARI 2013

klik hier: documenten/0213 voorlopig ek.doc

DIMONA OOK VOOR INSTAPSTAGES EN BEROEPSOPLEIDINGEN

De Dimona-aangifte verplicht werkgevers om onmiddellijk de begin- en einddatum van de tewerkstelling
van hun werknemers mee te delen aan de RSZ.

Door een KB van 14 januari 2013 wordt deze Dimona-aangifte verder uitgebreid tot alle stelsels van
alternerend leren en werken.

De Dimonamelding was al verplicht voor: - stageovereenkomsten in het kader van de opleiding tot
ondernemingshoofd - leerovereenkomsten voor de middenstand - industriële leerovereenkomsten -
overeenkomsten voor socioprofessionele inschakeling - beroepsinlevingsovereenkomsten Met ingang van
1 januari 2013 moet de Dimona-aangifte eveneens gebeuren voor: - jongeren in instapstages -
overeenkomsten voor individuele beroepsopleidingen (deze IBO’s werden in de praktijk al aangegeven
via Dimona) Voor de instapstages werd een nieuwe code ’type werknemer’ ingevoerd: TRI (TRansition
Internship). Het KB maakt nu ook uitdrukkelijk melding van een aantal uitsluitingen uit het
toepassingsgebied van Dimona. Het gaat meer specifiek om leerlingen, studenten of cursisten voor
stageactiviteiten waarvan: - de bevoegde overheid de duur niet expliciet vastlegt en die uitgevoerd worden
in het kader van een opleiding die zij volgen in een door de bevoegde gemeenschap of het bevoegde
gewest ingerichte, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of opleidingscentrum. De effectieve
stageduur mag dan wel niet langer zijn dan 60 kalenderdagen bij dezelfde werkgever of stagegever tijdens
een school- of academiejaar (voor onderwijsinstellingen) of tijdens een kalenderjaar (voor
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opleidingscentra). - de bevoegde overheid de duur expliciet vastlegt en die uitgevoerd worden bij een
werkgever of stagegever binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma,
getuigschrift of bewijs van beroepsbekwaamheid. De toevoeging van instapstages en IBO’s aan de
Dimonaverplichting kadert ook in de nieuwe globale verplichting voor alle werkgevers uit de privésector
om minstens 1% werkplekleerplaatsen aan te bieden. Via de Dimonamelding kan men een zicht krijgen op
de aanwezigheid van deze jongeren in de ondernemingen uit de privésector. Bron: KB van 14 januari
2013 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering
van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, B.S. 24 januari 2013.

LOONBONUS- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013

Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers bonussen toekennen voor het behalen van collectieve resultaten.
De toekenning van dit voordeel kan onder bepaalde voorwaarden sociaal en fiscaal gunstig worden
behandeld. De Programmawet van 27 december 2012 voorziet echter in twee belangrijke nieuwigheden
aan het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Allereerst wordt het toe te kennen bonusbedrag fors verhoogd voor 2013. Het RSZ vrije bedrag van 2.488
EUR werd opgetrokken naar 3100 EUR.

Opgelet! 

Voorlopig volgt de fiscus hierin de RSZ niet. Tot nader order blijft het maximum fiscaal vrijgesteld
bedrag behouden op 2.488 EUR . 

Daartegenover staat wel dat vanaf 2013 ook de werknemers RSZ zullen moeten betalen op het verkregen
voordeel. Zij zullen vanaf 1 januari een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd zijn op de bonus. 

Nog aantrekkelijk? 

De loonbonus is vrijgesteld van de normale RSZ -bijdragen en van belastingen, voor zover het bedrag van
3100 EUR (2013) niet wordt overschreden. Wordt dit bedrag overschreden, dan moeten er enkel op het
verschil bijdragen en belastingen betaald worden. 

Hoewel er geen gewone RSZ -bijdragen op de loonbonus verschuldigd zijn, is er wel een bijzondere
werkgeversbijdrage van 33% op verschuldigd. Sinds 1 januari komt daar nu ook nog een
solidariteitsbijdrage van 13,07% voor de werknemer bij. 

Wat met loonbonussen betaald in 2013, op basis van een plan voor 2012? 

Aangezien de programmawet geen overgangsbepalingen voorziet, zal de nieuwe solidariteitsbijdrage voor
de werknemer van toepassing zijn op alle loonbonussen betaald in 2013, ook als ze toegekend worden op
basis van een plan voor 2012. De werknemer zal dus een deel van zijn loonbonus moeten inleveren. 

Bijvoorbeeld: indien voor de werknemers een loonbonus 2430 euro werd voorzien, dan moet op dit bedrag
nu 13,07% afgehouden. De werknemer zal netto 2112,40 euro overhouden. 
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Bron: Programmawet 27 december 2012, B.S.31 december 2012 

DE VLAAMSE TEWERKSTELLINGSPREMIE 50+

De bedoeling van de tewerkstellingspremie is de loonkost voor ondernemingen die een 50-plusser willen
aanwerven te verminderen. Op die manier wil men de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers 
verhogen.

Hieronder een overzicht van de nieuwe regeling die geldt voor aanwervingen vanaf 1 januari 2013. De
Vlaamse Regering heeft het systeem van de tewerkstellingspremie op een aantal punten gewijzigd. Er zijn
nu twee situaties mogelijk: 

Heeft men vóór 1 januari 2013 een 50-plusser in dienst genomen en vraagt men in 2013 een 50+
premie voor hem aan? Dan gelden de oude regels. 
Neemt men vanaf 1 januari 2013 een 50-plusser in dienst en wil men een 50+ premie voor hem
aanvragen? Dan gelden de nieuwe regels.

Wat verandert er onder de nieuwe regels? 1) De hoogte en de duur van de premie Men heeft gedurende
1 jaar (4 kwartalen) of twee jaar (8 kwartalen) elk kwartaal recht op een premie. De hoogte en de duur
ervan worden bepaald op basis van: - De leeftijd van de vijftigplusser toen men hem in dienst nam; - De
duurtijd van zijn werkloosheid (niet-werkend werkzoekend) op ogenblik dat men hem in dienst nam; - Het
referteloon = het brutoloon van de werknemer + de werkgeversbijdragen - de verminderingen op de
werkgeversbijdragen. Het referteloon is per kwartaal begrensd tot zes keer het gemiddeld gewaarborgd
minimummaandinkomen (GGMMI). Het GGMMI bedraagt momenteel 1.501,82 euro (1.501,82 x 6 =
9.010,92 euro). 

Leeftijd  
Tussen 50 en 55 
jaar  

Tussen 50 en 55 
jaar  

Ouder dan 55 jaar Ouder dan 50 jaar 

Duur 
werkloosheid 

Minder dan 1 jaar Tussen 1 en 2 jaar Minder dan 2 jaar Meer dan 2 jaar 

Hoogte premie 30% van referteloon 50% van referteloon 
50% van
referteloon 

50% van
referteloon 

Maximum premie 2.703,28 euro 4.505,46 euro 4.505,46 euro 4.505,46 euro 

Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen 

Ter vergelijking, onder de oude regeling kan men gedurende 12 maanden de volgende tegemoetkomingen
krijgen in de loonkost: 

- 4 -



Brutoloon van de 50-plusser per 
kwartaal  

Bedrag dat de werkgever per kwartaal ontvangt van de 
VDAB  

2.400 - 4.200 euro 1.200 euro 

4.200 - 6000 euro 2.100 euro 

6.000 - 10.500 euro 3.000 euro 

> 10.500 euro 4.500 euro 

2) De toekenningsvoorwaarden Onder de oudere regeling mag de 50-plusser gedurende 6 maanden die
de indiensttreding voorafgaan niet bij dezelfde onderneming noch een andere onderneming van dezelfde
technische bedrijfseenheid in dienst geweest zijn. Vanaf 2013 wordt bepaald dat hij daar wel gewerkt mag
hebben zolang zijn loonkost in die 6 voorafgaande maanden 1.000 euro per kwartaal per werknemer niet
overschrijdt. 3) De cumulatiemogelijkheden De tewerkstellingspremie is NIET cumuleerbaar met
dienstencheques voor de erkende dienstenchequeondernemingen. Dit betekent dat 50-plussers met premie
geen prestaties mogen leveren die vergoed worden met dienstencheques. De premie mag ook niet
gecumuleerd worden met de premie betreffende werkervaring, de loon- en omkaderingssubsidie inzake
sociale en beschutte werkplaatsen en de premie voor gesubsidieerde contractuelen in sommige plaatselijke
besturen en in de niet-commerciële sector. Net als voordien is de premie tot op zekere hoogte
cumuleerbaar met andere steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de RSZ-doelgroepenverminderingen eerste
aanwervingen, ACTIVA, ... en ook met de voordelen van de structurele vermindering. 

DE INSTAPSTAGE

Sinds 1 januari 2013 kunnen laaggeschoolde jongeren een instapstage volgen in een onderneming. Op die
manier kunnen ze kennismaken met de arbeidsmarkt.

De stage duurt ten minste drie en ten hoogste zes maanden en moet voltijds zijn. De werkgever betaalt een
maandelijkse premie van 200 euro aan de stagiair, die niet aan sociale bijdragen onderworpen is. De
stagiair ontvangt bovendien een stage-uitkering van de RVA.

De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand van de beroepsinschakelingstijd die de
jongere na zijn studies moet doorlopen alvorens recht te hebben op inschakelingsuitkeringen. Voor deze
werknemers moet er ook een DIMONA-aangifte gebeuren (met de nieuwe code TRI). Bron: Koninklijk
besluit van 10 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering op het stuk van de instapstages, Belgisch Staatsblad 23 november 2012 

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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