
NIEUWSBRIEF JANUARI 2014

WERKGEVERS MOETEN VOORTAAN SNELLER VOORSCHOTTEN BETALEN AAN DE 
RSZ

Een werkgever zal voortaan sneller voorschotten moeten betalen op de verschuldigde sociale bijdragen.
De drempel daalt van 6.197 euro naar 4.000 euro sociale bijdragen per kwartaal. De praktijk wijst uit dat
werkgevers die voorschotten betalen minder schulden maken op de lange termijn. De lagere
voorschotdrempels worden van kracht op 5 februari 2014, voor het eerste voorschot voor het eerste
kwartaal 2014. De maatregel is de laatste van een aantal ingrepen die de betaling van voorschotten moeten
bevorderen. 

JAARLIJKSE VAKANTIE BEDIENDEN: DECEMBERAFREKENING WORDT AFGESCHAFT

Sinds 2007 is iedere werkgever verplicht om op het einde van het jaar een voorafbetaling te doen van het
vakantiegeld aan elke bediende waarvan de gemiddelde arbeidsduur tijdens het afgelopen jaar verminderd
of tijdelijk vermeerderd is. Deze afrekening geldt dus ook bij een vrijwillige vermindering van uren of bij
tijdelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof.

Deze decemberafrekening zal dit jaar een laatste keer in de huidige vorm voor u uitgevoerd worden.

Een Koninklijk Besluit van 7 november 2013 wijzigt de decemberafrekening vanaf 1 januari 2014.
Wanneer een bediende zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bij dezelfde werkgever vermindert, dan
moet de werkgever op het ogenblik dat de bediende zijn vakantie opneemt, het enkel en dubbel
vakantiegeld berekenen aan het (lagere) arbeidsregime. In de maand december van het vakantiejaar waarin
de vermindering plaatsvindt moet een afrekening gebeuren voor de nog niet genoten vakantierechten op
basis van het loon en de prestaties van het vakantiedienstjaar. Het vervroegd vakantiegeld of de
voorafbetaling van het vakantiegeld voor opgebouwde rechten voor het volgende vakantiejaar wordt
afgeschaft. De berekening gebeurt als volgt:

1. De werkgever betaalt de bediende het enkel vakantiegeld m.b.t. de niet-opgenomen vakantiedagen. Dit
enkel vakantiegeld is gelijk aan 7,67% van de bij deze werkgever gedurende het vakantiedienstjaar
verdiende brutowedden. De brutowedden worden eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met
dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking. Het enkel vakantiegeld
wordt verminderd met het enkel vakantiegeld dat de bediende reeds ontvangen heeft en dat berekend werd
op basis van het arbeidsregime waarin de bediende is tewerkgesteld op het ogenblik dat hij zijn vakantie 
opneemt.
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2.  De werkgever betaalt eveneens met de uitbetaling van de maand december van het vakantiejaar, het
dubbel vakantiegeld. Dit dubbel vakantiegeld is gelijk aan 7,67% van de bij de werkgever gedurende
het vakantiedienstjaar verdiende brutowedden. De brutowedden worden eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen en verminderd met
het dubbel vakantiegeld dat de bediende reeds ontvangen heeft en dat berekend werd op basis van het
arbeidsregime waarin de bediende is tewerkgesteld op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt.

De vaste eindejaarspremies moeten niet in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het
brutoloon dat verdiend werd in het vakantiedienstjaar. 

Het vakantierecht voor het jaar na het jaar waarin de bediende de arbeidsduur verminderde, wordt
berekend en betaald op basis van het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn
vakantie opneemt. Hierdoor is het mogelijk dat er ook in het tweede jaar een decemberafrekening moet
gebeuren voor de nog niet genoten vakantierechten.

Bron: KB dd. 7 november 2013 tot wijziging van artikel 46, § 3 van het KB van 30 maart 1967 tot betaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, B.S. 21 november 2013. 

HORECAMAATREGELEN EINDELIJK GEPUBLICEERD 

Sinds 1 oktober 2013 gelden nieuwe regels voor gelegenheidsarbeiders in de horecasector. Vorige week
woensdag, op 27 november 2013, is deze regelgeving ook officieel gepubliceerd.

Kort samengevat werd op sociaal vlak de Dimona-aangifte gewijzigd en werden er contingenten
ingevoerd voor werknemer en werkgever. Vanaf 1 januari 2014 zal de teller horeca@work ook op de
RSZ-website beschikbaar zijn.

Fiscaal werd er een gunstiger tarief van 33% in de personenbelasting vastgelegd. Dit tarief wordt enkel
toegepast als de belastingplichtige er voordeel bij heeft. Het progressieve tarief blijft gelden als dit
voordeliger is. Voor het specifieke percentage dat in de bedrijfsvoorheffing zal voorzien worden, en dat
vermoedelijk 33,31% zal bedragen, blijft het nog wachten op een aanpassing van bijlage III.

De nieuwe vermindering van RSZ-bijdragen, die vanaf 1 januari 2014 van kracht wordt voor de vaste
werknemers in de horecasector, verscheen diezelfde dag ook in het Belgisch Staatsblad. Er moeten echter
nog een heel aantal punten verder uitgewerkt worden per Koninklijk Besluit. 

Wat alvast vaststaat, is dat de werkgevers die hiervoor in aanmerking komen gemiddeld maximum 49
werknemers mogen tewerkstellen gedurende een bepaalde referteperiode. De werkgevers moeten tevens
gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem. De doelgroepvermindering bedraagt EUR 500 per
kwartaal en geldt voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze. 

Bronnen: Wet van 11 november 2013 houdende diverse wijzingen tot invoering van een nieuwe sociale en
fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (1), B.S. 27 november 2013.
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KB van 12 november 2013 inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector, B.S.
27 november 2013.

Wet van 11 november 2013 tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet
(I) van 24 december 2002 (1), B.S. 27 november 2013.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: PROCEDURE VRIJSTELLING DOORSTORTING
BEDRIJFSVOORHEFFING WORDT GEWIJZIGD

Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek werd enige tijd geleden een specifieke vrijstelling
van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor bedrijven die werknemers tewerkstellen in het
kader van wetenschappelijk onderzoek.

Als onderdeel van de relancestrategie van de regering Di Rupo werd deze steunmaatregel dit jaar
aangepast. De wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame
ontwikkeling voert een aantal wijzigingen door. Zo werd het vrijstellingspercentage al verhoogd van 75%
naar 80% en zullen de procedureregels om van deze steunmaatregel te kunnen genieten vanaf 1 januari
2014 grondig gewijzigd worden. 

1. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Het voordeel bestaat er in dat de werkgever onder bepaalde voorwaarden een percentage van de
verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van wetenschappelijk
onderzoek niet moet doorstorten aan de fiscus. Voor de bezoldigingen toegekend vanaf 1 juli 2013
bedraagt het vrijstellingspercentage 80%. 

Deze vrijstelling mag toegepast worden in verhouding tot de tijd die de betrokken werknemers effectief
besteed hebben aan wetenschappelijk onderzoek of aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of 
-programma’s.

2. Nieuwe definitie van wetenschappelijk onderzoek

De overheid wil dat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk
onderzoek eenduidiger toegepast kan worden. Daarom bevat de wet een aantal nieuwe definities.

Onder onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s wordt verstaan de projecten of
programma’s die tot doel hebben:

a) fundamenteel onderzoek: 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;

b) industrieel onderzoek: 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 de
validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes;
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c) experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande
wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere 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. De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder
experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en de
productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt. Onder
experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande
producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien
deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

3. Nieuwe verplichting tot aanmelden van projecten of programma’s

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor
wetenschappelijk onderzoek moeten de projecten of programma’s met ingang van 1 januari 2014 door de
werkgever aangemeld worden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Bij deze aanmelding zal de werkgever minstens de volgende gegevens moeten meegeven:

de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing; 
de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel
onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft; 
de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of het programma.

Met ingang van 1 januari 2014 zullen alle werkgevers die van de gedeeltelijke vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek willen genieten voor een nieuw
onderzoeksproject of een nieuw onderzoeksprogramma deze melding aan de Programmatorische
Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid moeten doen. 

Voor de reeds bestaande wetenschappelijke projecten of programma’s waarvoor de vrijstelling al
wordt toegepast, geldt er wel een overgangsregeling. Voor deze projecten en programma’s kan de melding
nog tot 31 december 2014 gebeuren. Vanaf 1 januari 2015 moeten ook deze projecten of programma’s
aan de nieuwe voorwaarden voldoen.

4. Bindend advies van de overheid

Vanaf 1 januari 2014 kan de onderneming aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid vragen of de voorgelegde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten vallen binnen het
toepassingsgebied van deze reglementering. De Overheidsdienst Wetenschapsbeleid zal de werkgever dan
een bindend advies verlenen.

Bovendien voorziet de wetgeving dat de Overheidsdienst Wetenschapsbeleid vanaf volgend jaar ook op
verzoek van de FOD Financiën een bindend advies zal kunnen verlenen over de toepassing van de
opgelegde voorwaarden. De onderneming zal nadien ook een kopie van dit advies ontvangen.
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De procedure en de modaliteiten van deze adviesverstrekkingen moeten nog bij Koninklijk Besluit
vastgelegd worden. Wij zullen u verder op de hoogte houden zodra dit KB gepubliceerd is.

Meer informatie over deze fiscale steunmaatregel en over de Overheidsdienst Wetenschapsbeleid kunt u
ook terugvinden via www.belspo.be/fisc.

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de
duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013.

HORECASECTOR VOERT NIEUWE OVERURENREGELING IN

Deze week verschenen er verschillende berichten in de media waarbij vermeld werd dat in de horecasector
de 41 urenweek ingevoerd werd.

Ter verduidelijking hiervan willen wij dit bericht enigzins nuanceren en u laten weten dat het hierbij gaat
om een sectorale uitwerking in het kader van de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering
van het arbeidsrecht en van het Koninklijk Besluit van 11 september 2013, zoals uiteengezet in ons CLB
weeknieuws nr. 115 van 26 september 2013. 

De horecasector gaat over tot de verhoging van de interne overurengrens en van het overurenkrediet dat
toelaat om de inhaalrust wegens overuren niet op te nemen maar wel op verzoek van de werknemer uit te
betalen. Vanaf 1 januari 2014 worden de grenzen opgetrokken naar 130 uren en vanaf 1 juli 2014 naar 143 
uren.

In geval van uitbreiding van de wettelijke interne grens moet de onderneming het gebruik van het systeem
aan het paritair comité melden. In ondernemingen vanaf 50 werknemers met een syndicale afvaardiging
moeten deze wijzigingen ingevoerd worden bij ondernemingscao.

VERGOEDINGEN VOOR BUITENLANDSE DIENSTREIZEN: RSZ VOLGT FISCUS 

Wanneer een onderneming aan haar werknemers die in opdracht van de werkgever buitenlandse
dienstreizen maken forfaitaire verblijfsvergoedingen toekent, dan kunnen deze vergoedingen onder
bepaalde voorwaarden beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de 
werkgever.

Hierover bestonden reeds verschillende fiscale circulaires.

Intussen heeft de RSZ in de administratieve instructies voor het vierde kwartaal van 2013 laten weten dat
deze terugbetalingen van kosten die gemaakt worden als gevolg van dienstreizen naar het buitenland in
opdracht van de werkgever uitgesloten worden uit het loonbegrip. Als de voorwaarden vervuld zijn, zijn
deze kostenvergoedingen dus ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Zowel voor de dienstreizen in opdracht van de werkgever van maximum 30 kalenderdagen als voor de
dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen verwijst de RSZ in de instructies naar de forfaitaire
verblijfsvergoedingen die ook aanvaard worden door de fiscus.
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De RSZ aanvaardt dus voortaan dat er voor de terugbetaling van deze kosten gebruik wordt gemaakt van
de forfaire verblijfsvergoedingen die geldig zijn op fiscaal vlak op voorwaarde dat de werknemer in
België belast wordt en dat er geen dubbele terugbetaling van deze kosten gebeurt.

Net als voor de fiscus geldt voor de RSZ ook de regel dat de forfaitaire verblijfsvergoedingen verminderd
moeten worden wanneer de werkgever bepaalde kosten voor maaltijden of kleine uitgaven betaalt. Deze
vermindering wordt als volgt vastgelegd:

- 15% voor het ontbijt;

- 35% voor het middagmaal;

- 45% voor het avondmaal;

- 5% voor de kleine uitgaven.

Bron: RSZ - administratieve instructies 4/2013.

HALVERING VAN DE RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE BIJ OVERMATIG GEBRUIK
VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 

Sinds kort moeten alle werkgevers die tijdens het voorgaande kalenderjaar te veel gebruik hebben
gemaakt van het stelsel van economische werkloosheid een extra responsabiliseringsbijdrage betalen aan
de RSZ. Deze bijdrage is verschuldigd voor elke arbeider met meer dan 110 dagen economische
werkloosheid in het voorgaande kalenderjaar. Naarmate het aantal dagen economische werkloosheid
oploopt, verhoogt het bedrag van de bijdrage ook.

De RSZ laat weten dat de debetberichten voor de referteperiode 2012 in december 2013 verstuurd werden.
De bijdragen moeten ten laatste op 31 januari 2014 betaald zijn.

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen een halvering van deze bijdrage bekomen indien zij aan de
volgende omschrijving voldoen: "de onderneming die in de jaarrekeningen van de 2 boekjaren (2012 en
2011) die de periode voor dewelke de erkenning wordt gevraagd voorafgaan (2013), een verlies boekt uit
de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen, wanneer voor het laatste boekjaar dit verlies het bedrag
van de afschrijvingen en de waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa overschrijdt."

Om zo’n halvering van de bijdrage te bekomen moet de onderneming wel een gemotiveerde, schriftelijke
aanvraag indienen bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO -
Directie van de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering - Ernest
Blerotstraat 1 - 1070 Brussel. Uit de aanvraag moet blijken dat de onderneming kan erkend worden als een
onderneming in moeilijkheden. Bij de aanvraag moet gevoegd worden: 

§ de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren (2011 en 2012) die voorafgaan aan de periode waarvoor de
erkenning wordt gevraagd (2013);
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§ het debetbericht van de RSZ.

De Commissie die over deze aanvragen oordeelt, komt slechts 1 keer per maand samen. Daarom is het
mogelijk dat ondernemingen die zo’n aanvraag indienden hun bijdrage toch eerst volledig moeten betalen
omdat de vervaldag nadert. Indien de onderneming achteraf toch een goedkeuring van het dossier krijgt,
kunnen zij nadien de helft wel terugvorderen van de RSZ.

Bron: RSZ-instructies 4e kwartaal 2013

GEEN ARBEIDSKAART MEER VOOR ROEMENEN EN BULGAREN 

Als gevolg van een overgangsmaatregel is het principe van het voorafgaand verkrijgen van een
arbeidsvergunning en een arbeidskaart van toepassing gebleven voor de Bulgaarse en Roemeense
onderdanen en dit tot 31 december 2013.

Vanaf 1 januari 2014 zal deze overgangsmaatregel definitief afgelopen zijn. Dit betekent concreet dat de
werkgever die na 1 januari 2014 werknemers met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit wil
tewerkstellen, hiervoor op voorhand geen arbeidskaart of arbeidsvergunning meer moet aanvragen.

Voor onderdanen uit Kroatië geldt wel nog een overgangsregeling en dit in principe tot 

30 juni 2015. Dit impliceert dat een eventuele tewerkstelling in België van een werknemer met de
Kroatische nationaliteit tot 30 juni 2015 dus wel nog steeds onderworpen is aan de verplichting van het
voorafgaand bekomen van een arbeidskaart.

Bron: FOD WASO, www.werk.belgie.be

WERKBONUS: MAXIMUM-JAARGRENS WORDT OPGETROKKEN VANAF 1 APRIL 2013

De vermindering van de werknemersbijdragen t.b.v. RSZ voor werknemers met lage lonen werd
ingevoerd teneinde een groter onderscheid te hebben tussen de inkomsten van een persoon die een
werkloosheidsuitkering geniet en de netto-inkomsten van een werknemer met een laag loon.

Sinds 1 april 2013 werd de werkbonus als volgt versterkt:

BEDIENDEN

Bruto refertemaandloon (S) Vermindering persoonlijke bijdragen 

<= EUR 1.501,82 EUR 184,00

> EUR 1.501,82 en <= EUR 2.385,41 EUR 184,00 - [0,2082 x (S - EUR 1.501,82)]

> EUR 2.385,41 EUR 0
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ARBEIDERS

Bruto refertemaandloon (S) Vermindering persoonlijke bijdragen 

<= EUR 1.501,82 EUR 198,72

> EUR 1.501,82 en <= EUR 2.385,41 EUR 198,72 - [0,2249 x (S - EUR 1.501,82)]

> EUR 2.385,41 EUR 0

Het refertemaandloon S en het bedrag van de vermindering gelden voor voltijdse werknemers met
volledige prestaties. Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties worden

specifieke berekeningsregels gebruikt.

Op 23 december 2013 werd in het Belgisch Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat bepaalt dat het totaal van
de vermindering per werknemer niet meer mag bedragen dan 2.181 euro (i.p.v. 2.100 euro).

Bron: KB van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december
1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke
bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het
slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000
tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de
vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage
lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, B.S. 23 december 
2013.

NIEUWE GRENZEN VOOR LOONBESLAG VANAF 1 JANUARI 2014

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 23
december 2013 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuwe

grenzen zullen gelden vanaf 1 januari 2014.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een
statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een
andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in
toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1069 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1069,01 - EUR 1149 20% EUR 16,00

EUR 1149,01 - EUR 1267 30% EUR 35,40

EUR 1267,01 - EUR 1386 40 % EUR 47,60

Boven EUR 1386 Onbeperkt Onbeperkt

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan vanaf 1 januari 2014 verminderd worden met EUR 66
per kind ten laste. 
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Bron: KB van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (1) ,
B.S. 23 december 2013.

NIEUWE SCHALEN BEDRIJFSVOORHEFFING VANAF 1 JANUARI 2014

De zogenaamde ’bijlage III’ is op 18 december 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze ’bijlage
III’ bevat de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen, pensioenen en

brugpensioenen, die betaald of toegekend worden vanaf 

1 januari 2014.

Het gaat om 3 verschillende schalen waarop u de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen:

- schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende 2-verdieners

- schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende 1-verdieners

- schaal III voor de niet-inwoners die niet gedurende het volledig belastbare tijdperk een tehuis in België
hebben gehouden.

Voor het grootste gedeelte zijn deze berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.
De bedragen werden wel geïndexeerd.

Daarnaast bevat deze bijlage III wel nog één belangrijke wijziging, met name het gunstig afzonderlijk
tarief van 33,31% in de bedrijfsvoorheffing voor de extra’s in de horeca voor wie het voordelige

forfaitaire RSZ-statuut van toepassing is.

Bron: KB van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing,
B.S. 18 december 2013.

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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