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VERMINDERING BEDRIJFSVOORHEFFING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:
WIJZIGINGEN IN ZICHT 

In het relanceplan van de regering Di Rupo werd beslist om het percentage van de gedeeltelijke
vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing op de lonen van wetenschappelijk personeel te verhogen
van 75% naar 80%. De Kamer heeft eindelijk het wetsontwerp aangenomen die deze verhoging regelt. De
publicatie van het ontwerp wordt één van de komende weken verwacht. De verhoging van het percentage
zou dan op 1 juli 2013 in werking kunnen treden. Samen met de optrekking van het percentage voorziet
het wetsontwerp een strengere controle door de invoering van bijkomende administratieve verplichtingen.
Tevens wordt verduidelijkt wat verstaan moet worden onder "onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s"
die aanleiding kunnen geven tot een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Definitie "onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma’s Onder "onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s" worden verstaan de
projecten of programma’s die fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling tot doel hebben. Fundamenteel onderzoek zijn de experimentele of theoretische activiteiten
die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van
verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of
gebruik wordt beoogd. Industrieel onderzoek is het planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten,
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het
omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel
onderzoek, met name voor algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes. 
Experimentele ontwikkeling is het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande
wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen,
schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder
kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten
worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken
van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel
gebruik zijn bestemd. Het ontwikkelen van commercieel bruikbare prototypes valt onder experimentele
ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om
alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te gebruiken. Het routinematig of periodiek wijzigen van
bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden,
zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden, valt in principe niet onder experimentele
ontwikkeling. Controleprocedure De projecten of programma’s komen enkel in aanmerking wanneer ze
bij de POD Wetenschapsbeleid zijn aangemeld. De aanmelding moet o.m. een omschrijving van het
project of programma en de verwachte aanvangs- en einddatum van het project of programma bevatten.
Indien blijkt dat de aangemelde programma’s of projecten niet beantwoorden aan de vooropgestelde
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doelstellingen, zal de al toegepaste vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing teruggevorderd
worden. Om hierover op voorhand zekerheid te krijgen, kan de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing
aan de POD Wetenschapsbeleid vragen of het project of programma voldoet aan de diplomavereisten en
aan de definties van onderzoek en ontwikkeling. De POD geeft dan een bindend advies. De concrete
modaliteiten van de adviesaanvraag en de aanmeldingsprocedure moeten nog verder bij K.B. worden
uitgewerkt. Indien u meent in aanmerking te komen voor deze vermindering, gelieve dan zeker
contact op te nemen met uw dossierbeheerder. Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2014.
Het wetsontwerp voorziet wel een overgangsperiode voor de lopende projecten. Bron: Wetsontwerp
houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, 
www.dekamer.be. 

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN

De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
betaling van lonen in.

Opdrachtgevers en (onder)aannemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de lonen wanneer
de na hen tussenkomende aannemers te weinig loon betalen aan hun werknemers. Er moet wel sprake zijn
van een "zwaarwichtige tekortkoming" op het vlak van de verplichting tot uitbetaling van loon. Wat
hieronder verstaan wordt, is niet gedefinieerd in de wet. Het uitbetalen van een loon dat onder het
minimumloon van de sector ligt, zal wellicht een "zware tekortkoming" uitmaken. 

Zowel de betrokken werknemer als de Inspectie kunnen zich wenden tot de opdrachtgever of
(onder)aannemer om het tekort aan loon te eisen.

De sociale inspectie stelt de opdrachtgever of (onder)aannemer schriftelijk in kennis van de zwaarwichtige
tekortkoming. De betrokken werknemer of Inspectie zelf kan vervolgens de hoofdelijk aansprakelijke
opdrachtgever of aannemer aanmanen tot betaling van het achterstallig loon. 

Op dit loon moeten sociale bijdragen betaald worden. De modaliteiten voor de inning van deze sociale
bijdragen wordt vastgelegd door een K.B. dat op 1 april 2013 in werking is getreden. 

De procedure ziet er als volgt uit:

1.  De Inspectie maakt een overzicht van de betrokken prestaties en lonen van de betrokken
werknemer(s). Indien er geen zekerheid is over de prestaties, baseert de Inspectie zich op een
percentage van een minimumloon dat nog bij K.B. moet worden bepaald. 

2.  De Inspectie bezorgt dit overzicht aan de RSZ (voor de werknemers die onderworpen moeten zijn
aan de Belgische sociale zekerheid) of aan de bevoegde buitenlandse instelling. 

3.  Op basis van dit overzicht berekent de RSZ de kwartalen waarvoor bijdragen verschuldigd zijn en
ook het bedrag van de bijdragen, verhogingen en interesten. De RSZ zendt het bedrag van de
schuldvordering aan de werkgever van de betrokken werknemer(s) en aan de hoofdelijk
aansprakelijke. 

4.  Indien de werkgever niet betaalt, wordt de hoofdelijk aansprakelijke in gebreke gesteld. Indien de
hoofdelijk aansprakelijke niet betaalt binnen de 30 dagen, zal de RSZ zijn schuldvordering bij
dwangbevel vorderen.
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In de praktijk zal deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen nog niet toegepast worden. De sectoren of
werkzaamheden waarvoor de regeling geldt, moeten nog bij K.B. worden vastgelegd.

Bron: K.B. van 23 mei 2013 tot uitvoering van artikel 78 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012,
B.S. 31 mei 2013.

GELEGENHEIDSARBEID IN LAND- EN TUINBOUWSECTOR: VERSOEPELING IN ZICHT 

Op de ministerraad van 3 mei 2013 werd een ontwerp van KB goedgekeurd dat een versoepeling beoogt
van de voorwaarden om als gelegenheidsarbeider te werken in de land- en tuinbouwsector.

De huidige wetgeving zegt dat een werknemer niet als gelegenheidsarbeider kan werken indien hij in de
loop van het huidige kwartaal en de twee daaraan voorafgaande kwartalen reeds in de land- of
tuinbouwsector heeft gewerkt en dit in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider. 

Het ontwerp van KB wil deze regeling versoepelen. In de toekomst zal men enkel nog kijken naar de
voorbije 180 dagen om te oordelen of een werknemer als gelegenheidsarbeider kan tewerkgesteld worden.

Deze nieuwe regeling zal pas in werking treden van zodra het KB wordt gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte.

Bron: Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van artikel 8 bis van het Koninklijk Besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

TEWERKSTELLING VAN KROATISCHE WERKNEMERS

De ministerraad keurde op 17 mei 2013 een ontwerp van KB goed dat voorziet in een overgangsperiode
voor Kroaten die in België komen werken. Op 1 juli 2013 treedt Kroatië immers toe tot de Europese Unie.

De overgangsperiode zal twee jaar duren en er wordt voorzien in de volgende maatregelen:

- De Belgische werkgever moet in het bezit zijn van een arbeidsvergunning.

- De Kroatische werknemer moet in het bezit zijn van een arbeidskaart. Wanneer de werknemer een
knelpuntberoep zal uitoefenen, dan wordt een arbeidskaart B toegekend zonder onderzoek van de
arbeidsmarkt. De werknemer wordt dan weer vrijgesteld van de arbeidskaart wanneer hij gedetacheerd is
door een werkgever die gevestigd is in de Europese Economische ruimte en die in België dienstverlening
aanbiedt. De vrijstelling geldt niet bij uitzendarbeid of bij een andere regelmatige vorm van 
terbeschikkingstelling.

Bron: Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar
aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië.
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STELSELS BRUGPENSIOEN-BOUW VERLENGD TOT EIND 2013

Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf beslist op 13 juni ll om de stelsels van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (brugpensioen) die voorlopig verlengd waren tot 30 juni 2013, nog eens voor een periode
van 6 maanden te verlengen tot 31 december 2013.

Het gaat om de regelingen 58 jaar met een loopbaan van 38 jaar (35 jaar voor vrouwen), 56 jaar met een
loopbaan van 40 jaar en ook de regeling 56 jaar arbeidsongeschikten.

Deze stelsels waren al tot tweemaal toe met 3 maanden verlengd in afwachting van de onderhandelingen
over een nieuwe cao voor 2013-2014. Aangezien deze onderhandelingen intussen nog altijd geen aanvang
hebben genomen, nam het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de beslissing om de regelingen nogmaals
voorlopig te verlengen, dit keer tot eind dit jaar.

Op de website van ons sociaal secretariaat www.dienstbetoon.be wordt eerstdaags een volledig dossier
over het brugpensioen in de bouwsector in 2013 gepubliceerd.

Tegelijk werden ook een aantal andere bestaanszekerheidsstelsels waarvan de CAO eind 2012 afliep
(begeleidende maatregelen, vakantiegeld aan invalide arbeiders...) ongewijzigd verlengd tot 31 december 
2013.

NIEUW BEDRAG FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING VANAF 1 JULI 2013

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een
forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor
dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait
mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast. Het nieuwe geïndexeerde bedrag vanaf 

1 juli 2013 zou EUR 0,3461 per kilometer bedragen. Dit bedrag is geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30
juni 2014. 

Dit bedrag geldt onder voorbehoud van officiële bekendmaking door de fiscus.

HET MAATWERKDECREET VOORZIET EEN GRONDIGE HERVORMING VAN DE
SOCIALE ECONOMIE

Op 24 mei laatstleden keurde de Vlaamse regering het zogenaamde Maatwerkdecreet goed. Door dit
decreet wijzigt de sector van de sociale economie grondig.

Momenteel worden zo’n 22.000 mensen die wegens een handicap of een andere reden (nog) niet klaar zijn
voor de reguliere arbeidsmarkt, tewerkgesteld in beschutte of sociale werkplaatsen of in zgn.
invoegbedrijven. Deze bedrijven krijgen hiervoor financiële tegemoetkomingen. 
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Reguliere bedrijven die mensen met een soort arbeidshandicap willen tewerkstellen kunnen vandaag geen
beroep doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven.

Daarom draait het Maatwerkdecreet de gedachte om. Voortaan is de subsidie verbonden aan de
werknemers in de vorm van een rugzakje bestaande uit een loonpremie en begeleiding die het eventueel
rendementsverlies opvangt. Voor reguliere bedrijven valt de drempel dus weg om hen in dienst te nemen,
aangezien ze beroep kunnen doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven.

De VDAB zal de personen screenen en bepalen hoeveel loonsubsidie de werknemer krijgt, hoeveel
opleiding en begeleiding hij nodig heeft. 

Het onderscheid tussen beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven, verdwijnt. Er zullen enkel
nog maatwerkbedrijven zijn. Deze bedrijven moeten minimum 5 voltijdse equivalenten uit de doelgroep
tewerkstellen. 

Het Maatwerkdecreet moet wel nog gepubliceerd worden. Pas dan weten we wanneer de nieuwe regeling
effectief van kracht wordt. 

Bron: www.werk.be

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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