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HOGERE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR
NACHT- EN PLOEGENARBEID 

In het Belgisch staatsblad van 22 mei 2014 verscheen de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van
het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. Deze wet bevat een hoofdstuk: "vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen waarin ploegenarbeid of nachtarbeid wordt 
verricht".

Onder nachtarbeid wordt verstaan, de tewerkstelling tussen 20 uur en 6 uur (tijdens minstens 3 uur van de
arbeidstijd). Medewerkers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur worden uitgesloten van het
toepassingsgebied. Onder ploegenarbeid wordt verstaan, minstens twee ploegen van minstens twee
werknemers die elkaar opvolgen in de loop van de dag zonder dat er een onderbreking is tussen de
opeenvolgende ploegen en de overlapping meer zou bedragen dan 1/4de van hun dagtaak. Het is
noodzakelijk dat de ploegen die elkaar opvolgen hetzelfde werk doen qua omvang en qua inhoud. 

De werkgevers die werknemers tewerkstellen in nacht- en/of ploegenarbeid mogen vanaf 1 januari 2015
18 % van de bedrijfsvoorheffing (die ze inhouden op de lonen van deze werknemers) niet meer
doorstorten aan de schatkist. De werkgever zal dat deel dus zelf mogen houden. Deze gedeeltelijke
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing zal nog verder stijgen vanaf 1 januari 2017 tot 20,4 %. Vanaf 1 januari
2019 zal dit zelfs stijgen tot 22,8 %. Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2015 (18 %), 1
januari 2017 (20,4 %) en 1 januari 2019 (22,8 %). Op dit moment bedraagt de vrijstelling van doorstorting
van de bedrijfsvoorheffing 15,6 %. 

Om te kunnen genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor
nacht- en ploegenarbeid zal men aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Zo geldt dit enkel voor de
werknemers die ook een ploegenpremie of nachttoeslag (waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is)
ontvangen en onderworpen zijn aan de regelingen met betrekking tot sociale zekerheid. Eveneens kan dit
enkel voor werknemers die volgens de arbeidsregeling voor ten minste 1/3de zijn tewerkgesteld in
ploegen- en/of nachtarbeid. Deze voorwaarde moet vervuld zijn in de maand waarvoor de werkgever een
vrijstelling van doorstorting vraagt. Voor het bepalen van de 1/3de grens tellen ook de schorsingen van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst mee, maar enkel waarvoor er loon wordt betaald. Concreet wil dit
zeggen dat periodes van schorsingen waarvoor geen loon wordt betaald ook niet meetellen voor het
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bepalen van de arbeidstijd. De voorwaarde van de grens van 1/3de kan met zich meebrengen dat niet alle
medewerkers in aanmerking komen voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. 

Bron: Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en
relance, BS 22 mei 2014

GRONDIGE WIJZIGING VAN DE ANTIPESTWETGEVING VANAF 1 SEPTEMBER 2014

Op 1 september 2014 treedt een nieuwe regelgeving omtrent psychosociale risico’s op het werk in
werking. De vroegere wetgeving omtrent geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt
hiermee grondig gewijzigd.

1. Definitie psychosociale risico’s

Voortaan spreken we van "psychosociale risico’s" op het werk. Hieronder verstaat men "de kans dat één
of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met
lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de
werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden".

Deze definitie omvat meer dan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Voortaan moet de
preventie zich ook toespitsen op situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-outs, stress, angsten, enz.

2. Risicoanalyse

Net zoals vroeger, moet de werkgever een algemene risicoanalyse uitvoeren die ook de psychosociale
aspecten omvat. Nieuw is dat een lid van de hiërarchische lijn of ten minste 1/3e van de
werknemersvertegenwoordigers in het comité, een specifieke analyse van de psychosociale risico’s kan
vragen op het niveau van een specifieke arbeidssituatie. Op basis van de risicoanalyse moet de werkgever
passende preventiemaatregelen treffen.

3. Actiemogelijkheden voor de werknemers

Indien een werknemer meent psychische schade te ondervinden, kan hij een verzoek tot informele of
formele psychosociale interventie indienen. Voor de informele procedure kan de werknemer terecht bij de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Een verzoek tot formele interventie
kan alleen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten worden ingediend. Enkel de werknemers die
een formele interventie aanvragen die aanvaard wordt door de preventieadviseur, zijn beschermd tegen 
ontslag.

4. Vertrouwenspersoon

Het is nog steeds niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, behalve wanneer alle
werknemersvertegenwoordigers in het comité erom verzoeken. De vertrouwenspersoon moet voortaan
verplicht een opleiding volgen. Hij mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, de
vakbondsafvaardiging of van de werkgevers- of werknemersafvaardiging in het comité of de 
ondernemingsraad.
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5. Arbeidsreglement 

Het arbeidsreglement moet worden aangepast zodat de werknemers op de hoogte zijn van de nieuwe
procedures. 

Bron: Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk
betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, B.S. 28
april 2014.

AANTAL WIJZIGINGEN AAN DE WELZIJNSWETGEVING

Op 23 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit dat een aantal wijzigingen
aanbrengt aan de welzijnswetgeving. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Gezondheidstoezicht

· De werknemer kan zich voortaan rechtstreeks tot de arbeidsgeneesheer wenden voor een spontane
raadpleging of een onderzoek na werkhervatting. Hij moet hiervoor geen voorafgaand verzoek meer
indienen bij de werkgever. De arbeidsgeneesheer brengt de werkgever enkel op de hoogte indien de
werknemer hiermee instemt.

Inwerkingtreding: 23 mei 2014.

· De werkgever krijgt de mogelijkheid om de arbeidsgeneesheer te verwittigen indien een werknemer
klaagt over ongemakken of tekenen van een aandoening vertoont die kunnen worden toegeschreven aan
zijn werkomstandigheden of indien hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een 
werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost verhoogt. De arbeidsgeneesheer oordeelt onafhankelijk
of deze werknemer medisch onderzocht moet worden en of er maatregelen kunnen genomen worden om
de werkomstandigheden aan te passen. Inwerkingtreding: 23 mei 2014.

· Met toestemming van de werknemer kan de arbeidsgeneesheer bij een onderzoek voorafgaand aan of bij
werkhervatting, overleg plegen met de behandelende arts en/of adviserend geneesheer. Inwerkingtreding:
23 mei 2014.

· Het verplicht medisch onderzoek voor werknemers die werken of in contact komen met voedingswaren,
wordt afgeschaft. In de plaats hiervan moet de werkgever een opleiding voorzien voor de werknemers
over de richtsnoeren en procedures i.v.m. voedselhygiëne. Tevens moet hij om de vijf jaar een specifieke
risicoanalyse uitvoeren. Inwerkingtreding: 1 januari 2016.

· Ook het verplicht gezondheidstoezicht voor werknemers die beeldschermwerk verrichten wordt
opgeheven. Ter vervanging moet de werkgever om de vijf jaar een specifieke risicoanalyse uitvoeren.
Deze analyse wordt indien nodig aangevuld met een bevraging of ander instrument dat peilt naar de
werkomstandigheden van de werknemer. Inwerkingtreding: 1 januari 2016.
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2. Informatie aan de werknemers

De werkgever informeert de werknemers over de opdrachten en taken van de interne en/of externe dienst
PBW, evenals van de preventieadviseurs die in deze diensten werken.

Daarnaast vermeldt hij op een voor de werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats de namen en 
contactgegevens van de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en
psychosociale aspecten en desgevallend de naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en de
externe dienst PBW. Inwerkingtreding: 23 mei 2014.

3. Externe diensten en hun tarifering

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt het tariferingssysteem van de externe diensten PBW: 

· De tarieven wordt vanaf dan gekoppeld aan de hoofdactiviteit van de onderneming en hun grootte: er zijn
twee tarieven (een standaardtarief en een verlaagd tarief) voor bedrijven met meer dan 5 werknemers en
twee tarieven voor bedrijven met 5 werknemers of minder. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari
geïndexeerd. De bijdrage wordt berekend per werknemer.

· In ruil voor deze forfaitaire bijdrage, moet de externe dienst een vastgelegd aantal activiteiten voor de
werkgever verrichten. Dit takenpakket hangt af van de grootte van het bedrijf, de aanwezige risico’s en de
vorming van de interne preventieadviseur. In het takenpakket wordt voortaan minder de nadruk gelegd op
het gezondheidstoezicht. De andere welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, ...)
krijgen meer aandacht. Voor prestaties die worden geleverd buiten het forfait en die afzonderlijk moeten
worden aangerekend, bv. prestaties bovenop of buiten het basispakket, wordt eveneens een tarief 
vastgelegd.

· Opdat een werkgever steeds een duidelijk overzicht zou hebben van de prestaties die de externe dienst
gedurende het jaar voor hem heeft geleverd, zal de externe dienst voortaan een elektronische inventaris
moeten bijhouden die door de werkgevers op elk moment online kan worden geraadpleegd.

Bron: K.B. van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk, B.S. 23 mei
2014; K.B. van 24 april 2014 tot wijziging van het K.B. van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering, B.S. 23 mei 2014.

WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID 
GEPUBLICEERD

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014 werd een wet met verschillende maatregelen inzake sociale
zekerheid gepubliceerd. Hierna vindt u een korte samenvatting.

1. Beroepsherscholing

Een arbeidsongeschikte werknemer die een beroepsherscholing volgt, heeft recht op diverse
steunmaatregelen. Hij kan een federale forfaitaire tegemoetkoming krijgen en de gewesten nemen onder
bepaalde voorwaarden de kosten van de opleiding ten laste. 
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Voortaan kunnen deze voordelen niet meer gecombineerd worden. Wel blijven deze werknemers recht
hebben op het minimumbedrag van de federale tegemoetkoming.

2. Moederschapsbescherming 

Zwangere werkneemsters met meerdere deeltijdse contracten, hetzij bij dezelfde werkgever, hetzij bij
verschillende werkgevers, kunnen de ene deeltijdse overeenkomst schorsen (omwille van gevaren voor
hun zwangerschap) terwijl zij in het kader van de andere deeltijdse arbeidsovereenkomst(en) verder
blijven werken omdat de uitvoering van het werk geen risico’s inhoudt voor henzelf en de ongeboren 
baby.

Vanaf 16 juni 2014 kunnen deze zwangere werkneemsters ook hun postnatale rust verlengen met de dagen
die ze vóór hun bevalling gepresteerd hebben in het kader van de deeltijdse overeenkomst waarvoor ze
wel aan het werk zijn gebleven.

3. Arbeidsongevallen 

Ongevallen tussen de woonplaats van de werknemer en het kabinet van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een spontane raadpleging en ongevallen op de plaats
van het medisch onderzoek zelf, worden vanaf nu ook beschouwd als arbeidsongevallen van en op weg
naar het werk.

4. Werkbonus

De maximale vermindering van de werkbonus wordt vanaf 1 januari 2014 gekoppeld aan de evolutie van
het gemiddelde minimum maandinkomen (GMMI). Het verminderingsbedrag wordt vervangen door
12,25% van het GMMI dat momenteel 1.5201,82 EUR bedraagt. Het nieuwe verminderingsbedrag is dus
183,97 EUR.

Brutomaandloon (S) van

de werknemer (à 100%)

Verminderingsbedrag (R) per maand
voor de arbeiders

Verminderingsbedrag (R) per maand
voor de bedienden

S <= 1.501,82 EUR 198,69 EUR 183,97 EUR
1.501,82 EUR < S < =
2.385,41 EUR

198,69 EUR - (0,2249 x (S - 1.501,82 
EUR)

183,97 EUR - (0,2082 x (S - 1.501,82 
EUR))

S > 2.385,41 EUR 0 EUR 0 EUR

5. Jaarlijkse vakantie

Bij aanvatting of hervatting van het werk hebben werknemers recht op 4 weken aanvullende vakantie. Bij
de invoering van de aanvullende vakantie op 1 april 2012 waren er een aantal onduidelijkheden. Deze
worden nu rechtgezet door een wijziging van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie. 

6. Aanpassing patronale RSZ-bijdragen t.g.v. zesde staatshervorming
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Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de percentages van de patronale RSZ-bijdragen. Deze maatregel kadert in
de zesde staatshervorming, waardoor de doelgroepverminderingen worden overgeheveld naar de
gewesten. In één van de komende nieuwsbrieven zullen wij deze maatregel verder toelichten.

7. Werkgeversgroeperingen - co-sourcing

Terbeschikkingstelling van werknemers is in principe verboden. Een uitzondering op dit principe zijn de
zogenaamde werkgeversgroeperingen. Een aantal ondernemingen groepeert zich in een autonome
juridische structuur en werft werknemers aan die dan ter beschikking worden gesteld van de leden van de
groepering. Tot op heden was de doelgroep echter beperkt: enkel bijzonder langdurig niet-werkende
werkzoekenden, bestaansminimumtrekkers en gerechtigden van financiële steun kwamen in aanmerking.

De doelgroep voor werkgeversgroeperingen wordt nu volledig opengetrokken en wordt toegankelijk voor
alle beroepen. De werkgeversgroepering kan voortaan ook de vorm aannemen van een VZW en niet enkel
meer van een economisch samenwerkingsverband. Voor de oprichting van een werkgeversgroepering is
de toelating van de Minister van Werk vereist.

Vooraleer de nieuwe maatregel in de praktijk kan worden omgezet, dient evenwel nog een
uitvoeringsK.B. gepubliceerd te worden. 

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, B.S. 6 juni 2014.

GEEN WERKBONUS MEER VOOR BETAALDE SPORTBEOEFENAARS

Voor bij de RSZ aan te geven sportbeoefenaars worden de RSZ-bijdragen berekend op basis van een
forfaitair bedrag dat gelijk is aan het maximumbedrag dat als basis dient voor de berekening van de
werkloosheidsuitkering (2.148,27 EUR sinds 1 april 2013).

Indien het brutomaandloon van de sportbeoefenaar ten minste 2.148,27 EUR bedraagt, worden de
RSZ-bijdragen op dit bedrag berekend, ongeacht het reëel verdiende loon. Bedraagt het brutomaandloon
minder dan 2.148,27 EUR, wordt het werkelijke loon in aanmerking genomen als berekeningsbasis.

De werkbonus is een RSZ-vermindering op werknemersbijdragen voor de werknemers met een laag loon (
= 2.385,41 EUR sedert 1 januari 2014). Door het feit dat de RSZ-bijdragen van betaalde sportbeoefenaars
berekend worden op het hiervoor vermeld forfait, hadden zij ook recht op een werkbonus, ook al
verdienden zij in werkelijkheid veel meer dan 2.148,27 EUR.

Aan deze praktijk is een einde gesteld door een K.B. van 8 mei 2014. Betaalde sportbeoefenaars met een
reëel loon hoger dan 2.148,27 EUR hebben geen recht meer op een werkbonus.

Deze maatregel treedt in werking op 1 april. Door de laattijdige publicatie van het K.B. heeft de RSZ laten
weten dat de maatregel pas moet toegepast worden op de lonen die betrekking hebben op een periode
vanaf 1 juni 2014.

Bron: K.B. van 8 mei 2014 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 K.B. van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van
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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. 26 mei 2014.

RSZ VERSOEPELT RICHTLIJNEN CO2-BIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS

De RSZ heeft zijn richtlijnen voor de toepassing van de patronale CO2-bijdrage op bedrijfsvoertuigen

verregaand versoepeld vanaf het 2e kwartaal 2014. Hiermee komt de RSZ hiermee in ruime mate
tegemoet aan de jarenlange vraag van de Confederatie Bouw om de toepassing te herzien, gelet op de
specifieke situatie van de bouwsector. Voor heel wat bouwbedrijven kan dit zowel financieel als
administratief neerkomen op een aanzienlijke lastenverlaging wat hun bedrijfswagens betreft.

Voortaan maakt de RSZ voortaan een onderscheid tussen de zogenaamde utilitaire  en andere voertuigen.
Utilitaire voertuigen zijn voertuigen die de fiscus als lichte vracht kwalificeert. De fiscus belast hier het
voordeel in hoofde van de werknemer op basis van de werkelijk waarde en niet forfaitair. Voor deze
voertuigen is de CO2-bijdrage enkel nog verschuldigd indien de werknemer er pure 
privé-verplaatsingen mee doet (’s avonds, in het weekend, tijdens de vakantie, ...). Het gebruik van
utilitaire voertuigen door werknemers om zich van hun woonplaats naar het werk te begeven en
omgekeerd is dus niet langer aan de CO2-bijdrage onderworpen. Bovendien wordt voor utilitaire
voertuigen het privé-gebruik niet langer verondersteld. Dit betekent dat de werkgever niet meer moet
bewijzen dat er geen privé-gebruik is. Het is aan de inspectiediensten om dit vast te stellen.

Ook voor de andere voertuigen is er een belangrijke wijziging. Hier zijn de 
woon-werkverplaatsingen slechts aan de CO2-bijdrage onderworpen als het gaat om verplaatsingen naar

een vaste plaats van tewerkstelling. Er is sprake van een vaste plaats van tewerkstelling wanneer aan de
twee volgende voorwaarden is voldaan: de werknemer levert er effectief prestaties van enige omvang en
hij rijdt tijdens het jaar minstens 40 dagen (al dan niet opeenvolgend) naar die plaats. Is er geen vaste
plaats van tewerkstelling, dan is de CO2-bijdrage enkel verschuldigd als het voertuig puur privé gebruikt

wordt (’s avonds, in het weekend, ...). De bewijslast dat er geen dergelijk privé-gebruik is, blijft wel bij de
werkgever liggen. Is er wel een vaste plaats van tewerkstelling, dan is de CO2-bijdrage verschuldigd

tenzij voldaan is aan de voorwaarden van collectief vervoer, die niet gewijzigd zijn.

Een laatste versoepeling betreft het zeer occasioneel privé-gebruik (bijvoorbeeld een werknemer die in
een weekend uitzonderlijk een voertuig mag gebruiken om te verhuizen). Dit geeft geen aanleiding tot
aanrekening van de CO2-bijdrage. 

De nieuwe RSZ-instructies zijn consulteerbaar via volgende link.

ZOMERREGELING SOCIAAL SECRETARIAAT

Beste klant,

Voor de periode vanaf maandag 4 augustus t.e.m. vrijdag 15 augustus zullen onze kantoren enkel open
zijn in de voormiddag.
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Wij wensen u alvast een aangenaam zomerverlof toe!

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. 

- 8 -


