
NIEUWSBRIEF APRIL 2014

BIJZONDERE COMPENSERENDE BIJDRAGE OP VERBREKINGSVERGOEDINGEN:
UITVOERINGSBESLUIT GEPUBLICEERD

Ingevolge de Wet op het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is de werkgever sinds 1 januari
2014 een bijzondere compenserende bijdrage verschuldigd op de verbrekingsvergoedingen die hij moet 
uitbetalen:

- wanneer hij de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur beëindigt zonder een opzegging of met een
onvoldoende opzegging;

- wanneer hij de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur vroegtijdig verbreekt;

- wanneer hij de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk verbreekt vóór de beëindiging
van het werk;

- wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt in wederzijds akkoord.

Deze bijzondere bijdrage wordt geïnd door de RSZ en is bestemd voor het Fonds voor Sluiting
Ondernemingen •Sluitingsfonds‚. Ze zal gebruikt worden om de bijdragen aan het Sluitingsfonds voor
ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen te verlagen.

De bijzondere compenserende bijdrage is enkel verschuldigd op het deel van de verbrekingsvergoeding
dat is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014.

Het bijdragepercentage dat wordt geheven is afhankelijk van het jaarloon van de betrokken werknemer en
bedraagt: 

- 1% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon tussen 44 509 euro en 54 508 euro;

- 2% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon tussen 54 509 euro en 64 508 euro;

- 3% op de verbrekingsvergoeding voor werknemers met een jaarloon hoger dan 

64 508 euro.

Het jaarloon wordt berekend op basis van de loon- en prestatiegegevens van het laatste kwartaal waarin
prestaties werden aangegeven volgens de volgende formule:
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Voltijders: • A / B ‚ * 260

Deeltijders: [• A / C‚ x D / 5 ‚] * 260

A = bedrag van het loon • x 1,08 voor arbeiders‚

B = aantal dagen

C = aantal uren

D = aantal uren van de maatpersoon / week

Een K.B. van 9 maart 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014, omschrijft de
factoren waaruit de formule is opgebouwd:

'Loon' = het loon dat betrekking heeft op de tijdens het kwartaal geleverde prestaties, met uitzondering
van de vergoedingen vastgesteld door een CAO gesloten in een paritair orgaan vóór 1 januari 1994 en
algemeen bindend verklaard bij K.B., voor uren die geen arbeidsuren zijn in de zin van de arbeidswet van
16 maart 1971.

'Dag' = periode zoals voorzien in het K.B. van 10 juni 2001 dat een aantal begrippen met betrekking tot
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid definieert, voor zover deze gedekt is door een
loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

'Uur' = periode zoals voorzien in het K.B. van 10 juni 2001 dat een aantal begrippen met betrekking tot
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid definieert, voor zover deze gedekt is door een
loon waarop bijdragen verschuldigd zijn.

De begripsomschrijvingen treden in werking vanaf 1 januari 2014.

Bron: K.B. dd. 9 maart 2014 tot uitvoering van artikel 38, § 3 quindecies van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 20 maart 2014.

VOORLOPIGE OVERZICHT AANPASSINGEN BAREMA'S 04/2014

klik hier: documenten/Lonen en indexaties april 2014_voorlopig.pdf

VERHOOGDE STRUCTURELE LASTENVERMINDERING OFFICIEEL BEKEND

De structurele lastenvermindering is een maatregel tot vermindering van de patronale basisbijdragen van
de sociale zekerheid. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de
werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

Gisteren werd het nieuwe forfaitaire verminderingsbedrag van de structurele lastenvermindering voor de
werknemers uit categorie 1 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 verhoogt het
bedrag tot EUR 462,60 per kwartaal voor werknemers die aan alle takken van de sociale zekerheid
onderworpen zijn met uitzondering van de non-profitsector.
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Deze verhoging werd doorgevoerd om de toenemende werkgeverskost ten gevolge van afschaffing van de
carenzdag en de harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden te milderen. 

Bron: KB van 14 maart 2014 tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002,
B.S. 2 april 2014.

MELDING EERSTE EFFECTIEVE WERKLOOSHEIDSDAG RVA

Op de portaalsite van de RVA werd de module voor de melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag 
aangepast.

Indien men een melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische redenen wenst te
doen, moet het tewerkstellingsadres bij alle aangiftes toegevoegd worden. Voorheen was dit enkel vereist
voor de bouwsector, maar vanaf nu is dit een verplicht veld voor alle sectoren. 

Gelieve hier rekening mee te houden indien u een melding aan de RVA wenst te verrichten.

VANAF 1 APRIL 2014 NIEUWE BEDRAGEN VOOR BUITENLANDSE DIENSTREIZEN

Op 27 maart 2014 verscheen de lijst met bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, die
worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking die in opdracht naar het buitenland gezonden worden, in het Belgisch
Staatsblad. Het gaat om een landenlijst die jaarlijks aangepast wordt.

U mag deze bedragen ook toepassen voor uw werknemers die u voor het werk tijdelijk naar het buitenland
stuurt. De kosten die zij daar maken, mag u op forfaitaire wijze terugbetalen. U moet dus geen
bewijsstukken voorleggen voor de gemaakte kosten, op voorwaarde dat u niet meer terugbetaalt dan de in
de landenlijst opgenomen bedragen. Zowel de RSZ als de fiscus beschouwen de forfaitaire bedragen als
een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, waardoor deze vrij van sociale zekerheidsbijdragen
en belastingen kunnen toegekend worden.

De bedragen uit deze lijst dekken enkel maaltijdkosten en kleine uitgaven. Overnachtings- en
verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen. Deze kosten moet u steeds bewijzen. Wanneer u de
overnachtingskosten ook terugbetaalt en deze ook uitgaven voor maaltijden of kleine kosten omvatten,
moet het forfaitair bedrag als volgt verminderd worden:

- 15% als het ontbijt in de overnachtingskosten inbegrepen is;

- 35% voor het middagmaal;

- 45% voor het avondmaal;

- 5% voor de kleine uitgaven. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dienstreizen die korter of langer dan 30 kalenderdagen duren.
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1. Dienstreizen van maximaal 30 kalenderdagen

De vergoedingen van categorie 1 kunnen toegekend worden voor een dienstreis waarbij het gaat om een
opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of
vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is. Hieronder wordt verstaan een dienstreis van
minimaal 10 uur en maximum 30 kalenderdagen.

Het algemeen forfaitair bedrag van EUR 37,18 geldt als minimum. Dit bedrag mag dus steeds toegepast
worden voor landen waarvoor op basis van de landenlijst een lager bedrag van toepassing zou zijn. 

Het moet gaan om werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid
uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig dienstreizen naar het
buitenland maken. De werknemers of bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland
deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit vallen bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied.

De forfaitaire bedragen kunnen enkel worden gebruikt ter vergoeding van de kosten van werknemers en
bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de
ambtenaren van de 'carrière hoofdbestuur' van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. 

2. Dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen

De RSZ en de fiscus aanvaarden onder de volgende voorwaarden dat de forfaitaire vergoedingen van 
categorie 2 toegepast kunnen worden voor buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 opeenvolgende 
kalenderdagen:

- de toekenning of betaling van de forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht wordt beperkt tot
maximaal 24 maanden;

- de toekenning of betaling wordt onderbroken in geval van definitieve vestiging van de werknemer •of
bedrijfsleider‚ in het buitenland.

Indien u het juiste bedrag van de dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen wil kennen, kan u steeds
contact opnemen met onze diensten.

Bron: MB van 13 maart 2014 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan
afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland 

MELDING EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG BIJ GEBREK AAN WERK:
VERDUIDELIJKINGEN RVA

De mededeling aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet onder
meer het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt
hebben, bevatten.
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Indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt u dit aan en wordt
automatisch het adres van de exploitatiezetel ingevuld.

Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan moet u het werfadres
invullen. 

De RVA geeft nu ook een antwoord op een aantal specifieke gevallen:

1. Indien er door een gebrek aan opdrachten geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen, dan
wordt de laatste tewerkstellingsplaats vermeld •vb. indien werknemers uit de bouw na het afwerken van
een werf niet onmiddellijk aan een nieuwe werf kunnen beginnen, moet het adres van de laatste bouwwerf
worden meegedeeld‚.

2. Indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn •vb. bij dienstencheque-ondernemingen,
cateringbedrijven, ...‚ dan wordt de plaats van tewerkstelling vermeld waar de betrokken werknemer in de
beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld •vb. voor een
dienstencheque-werknemer valt een klant tijdelijk weg omdat deze met verlof is‚. Als
tewerkstellingsplaats wordt het adres vermeld waar de werknemer normaal die dag zou tewerkgesteld zijn.
Uitzonderlijk kan het adres van de exploitatiezetel worden meegedeeld indien er tijdelijk niet genoeg
klanten/opdrachten meer zijn •vb. een dienstencheque-onderneming heeft tijdelijk niet genoeg klanten om
een werknemer tewerk te stellen voor de totaliteit van de contractueel overeengekomen uren‚. In dergelijk
geval mag het adres van de exploitatiezetel worden opgegeven. 

3. Indien de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats•en‚ hebben, wordt de exploitatiezetel opgegeven
als tewerkstellingsplaats. Dit is bv. het geval voor werknemers uit de transportsector of werknemers
tewerkgesteld in vlinderploegen •werknemers die inspringen om afwezige werknemers te vervangen‚ of
vliegende ploegen.

Bron: www.rva.be 

VRIJSTELLING BV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: MODALITEITEN
ADVIESAANVRAAG ZIJN BEKEND

Ondernemingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten, moeten een gedeelte van de
bedrijfsvoorheffing op de lonen van de betrokken werknemers niet doorstorten aan de fiscus.

Op 1 juli 2013 werd het percentage van de niet door te storten bedrijfsvoorheffing opgetrokken van 75%
naar 80%. Tegelijkertijd werd beslist om de controles op deze maatregel te verscherpen. Daarom werd er
o.m. een bijkomende administratieve procedure ingevoerd: nieuwe projecten en programma's moeten
voortaan worden aangemeld aan de POD Wetenschapsbeleid. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de
site http://www.belspo.be/belspo/organisation/fisc_nl.stm.

Ondernemingen met lopende programma's en projecten hebben tijd tot 31 december 2014 om deze
aanmelding te doen.
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Om de rechtszekerheid te verhogen, krijgen de ondernemingen ook de mogelijkheid om aan de POD
Wetenschapsbeleid een voorafgaand advies te vragen of de projecten of programma's voldoen aan de
diplomavereisten en aan de nieuwe definities van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of programma's.
Een K.B. van 23 maart 2014 bepaalt hoe zo'n advies moet worden aangevraagd. 

De aanvraag kan zowel schriftelijk als elektronisch gebeuren en moet verplicht een aantal gegevens
bevatten: identiteit van de aanvrager, beschrijving van de projecten of programma's, elementen die
kunnen aantonen dat het project of programma fundamenteel of industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling tot doel heeft, enz.

De POD Wetenschapsbeleid controleert binnen de maand of de aanvraag volledig is. Het bindend advies
wordt binnen de drie maanden meegedeeld. 

De nieuwe procedures en modaliteiten treden in werking vanaf 1 januari 2014. 

Bron: K.B. van 23 maart 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275³, §§2 en 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, B.S. 31 maart 2014.

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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