
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U?

Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van
vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag alvast dieper in op een aantal krachtlijnen uit de
hoofdstukken ’werkgelegenheid en concurrentievermogen’ en ’pensioenhervorming’, die mogelijk van
belang zijn voor u als ondernemer of voor uw werknemers. In een volgende editie zullen we een aantal
andere belangrijke maatregelen bespreken.

WERKGELEGENHEID EN CONCURRENTIEVERMOGEN

1.  Banenplan

De regering zal een banenplan uitwerken met als belangrijkste doelstelling het op gang brengen van de
economie door het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken en de binnenlandse vraag en de
koopkracht te ondersteunen.

Dit banenplan zal zich o.m. richten op de volgende thema’s: lastenverlaging, levenslang leren,
werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen.

2.  Loonkostenhandicap verminderen

De regering verbindt zich ertoe om de loonhandicap met de buurlanden weg te werken. Hiervoor worden
in 2015-2016 de volgende maatregelen genomen:

1.  Indexsprong in 2015 
2.  Lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact vervroegen 
3.  Verdere periode van loonmatiging in 2015-2016 (of tot zolang de competitiviteit niet hersteld is)

De automatische loonindexering blijft bestaan, maar dit mechanisme kan eventueel wel worden hervormd.

Herziening van de wet van 1996

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen wordt aangepast zodat:

- de loonkostenhandicap bij elk IPA wordt verminderd;
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- bij de bepaling van de maximummarge van de evolutie van de loonkosten niet alleen rekening wordt
gehouden met de vooruitzichten voor de evolutie voor de komende 2 jaar, maar ook met de evolutie van
de loonkosten die werd vastgesteld in de voorbije 2 jaar;

- de loonsubsidies die in aanmerking genomen worden voor het meten van de loonhandicap bepaald
worden bij KB;

- de loonnorm geregeld wordt via een CAO van de NAR. Bij gebrek aan een IPA of een akkoord over het
bemiddelingsvoorstel, wordt de loonnorm bepaald bij KB;

- er een efficiënt toezicht wordt ingevoerd op elke CAO die een hogere loonevolutie dan de loonnorm
voorziet of daarin resulteert;

- er een automatisch correctiemechanisme wordt ingevoerd voor de vastgestelde overschrijdingen.

Vermindering lasten

De regering wil de werkgeversbijdragen verminderen tot 25%. O.a. de verhoging van de forfaitaire
structurele vermindering zal bijdragen tot deze vermindering van het basistarief.

De versterking van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing ten voordele van het ploegen- en/of het
nachtwerk wordt behouden.

De algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 1% wordt omgezet in een extra vermindering van
het basistarief van de werkgeversbijdragen.

Om het scheppen van banen in KMO’s te bevorderen zal de regering de bijdragevermindering voor de
eerste 3 aanwervingen versterken en vereenvoudigen.

3.  Wegwerken van werkloosheidsvallen

Arbeid moet beter beloond worden: het nettoloon van de werknemer zal verhoogd worden door een daling
van de fiscale en sociale lasten die van het brutoloon worden afgehouden.

4.  Modernisering van de arbeidsmarkt / loopbanen

De reglementering over de arbeidsduur wordt verder gemoderniseerd door o.m. een flexibele
arbeidsorganisatie en arbeidstijd (annualisering van de arbeidstijd, deeltijds werken, overuren en glijdende 
arbeidsuren).

Er wordt een nieuw loopbaanmodel ingevoerd dat de bedrijven enerzijds meer soepelheid biedt bij de
arbeidsorganisatie en de werknemer anderzijds een beter evenwicht geeft tussen werk en privéleven.

De loonbarema’s zullen worden herzien om werknemers een loon te kunnen geven dat meer overeenstemt
met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd
en anciënniteit.
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Een ’loopbaanrekening’ moet de werknemers in staat stellen om tijd en/of loon te verzamelen. Deze tijd
en/of dit loon kan gebruikt worden om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen 2
banen te overbruggen of om het wettelijk pensioen aan te vullen. In deze spaarrekening worden de
systemen van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en alle soortgelijke stelsels geïntegreerd.

De CAO over telewerk zal herzien worden.

De harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden wordt verder gezet, rekening houdend met de
financiële impact voor alle betrokken actoren (gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, tijdelijke
werkloosheid en collectief arbeidsrecht).

Om te kunnen genieten van werkloosheidsuitkeringen moeten werknemers zich binnen de maand nadat de
opzeg is ingegaan inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten.

Er wordt bekeken of het krediet van studentenarbeid van 50 dagen in uren berekend kan worden om op die
manier meer soepelheid te bieden aan zowel de studenten als hun werkgevers.

Het regelgevend kader inzake sluiting van ondernemingen en collectief ontslag wet Renault wordt
gemoderniseerd. In geval van een herstructurering kan een sociale bemiddelaar de eerste fase afsluiten.

5.  Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

De verschillende stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking van de privésector, de publieke sector
en de non-profitsector moeten tegen 1 januari 2020 volledig met elkaar gelijkgeschakeld zijn. 

De uitkering voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet zal worden afgeschaft. 

De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 jaar en 54 jaar doven uit en de grens van 55 jaar wordt voor de
eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 op 60 jaar gebracht.

De bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof)
en het gemotiveerd tijdskrediet blijven behouden. De controle op de motieven en de loopbaanvoorwaarden
worden versterkt.

6.  Loopbaaneinde 

Er zullen bijkomende maatregelen worden genomen om het verlaten van de arbeidsmarkt te vertragen:

Enerzijds wordt in overleg met de sociale partners een nieuwe pensioenhervorming opgestart die aan deze
doelstelling moet beantwoorden (zie verder).

Anderzijds wordt het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT verminderd:

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe CAO’s SWT en CAO 17 verhoogd
van 60 jaar naar 62 jaar en voor SWT van de stelsels 33 jaar beroepsverleden (zware beroepen) en 40 jaar
beroepsverleden naar 58 jaar. Werknemers die uiterlijk 31 oktober 2014 reeds in opzeg geplaatst zijn,
kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.
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Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van ondernemingen in
moeilijkheden/herstructurering verhoogd naar 60 jaar. Indien het bedrijf uiterlijk 31 december 2016 een
erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering kreeg, dan kunnen de werknemers nog een
beroep doen op de huidige voorwaarden.

7.  Werkloosheid 

De deelname aan de arbeidsmarkt zal als volgt aangemoedigd worden:

De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wordt voortgezet.

De definitie van ’passende dienstbetrekking’ wordt aangepast om meer rekening te houden met de
competenties van de werkzoekende en zij zal na evaluatie herzien worden om de arbeidsmobiliteit aan te 
moedigen.

In een samenwerkingsakkoord met de gewesten wordt er een federaal kader uitgewerkt voor de invoering
van een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.

De inkomensgarantie-uitkering voor deeltijds werkenden wordt na 2 jaar met 50% verminderd. 

De werkloosheidsreglementering met betrekking tot werkzoekenden die na meer dan 2 jaar werkzoekend
te zijn, prestaties leveren ten dienste van de samenleving met behoud van hun recht op
werkloosheidsuitkeringen of een opleiding volgen in een knelpuntberoep of die een bedrijfsstage
voltooien, zal aangepast worden.

Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de nieuwe instroom onder de leeftijd van 21 jaar het recht op een
inschakelingsuitkering gekoppeld aan een minimale diplomavereiste. Deze extra voorwaarde geldt zolang
de betrokkene de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt. De maximale leeftijd in de inschakelingsuitkering
wordt verlaagd naar 25 jaar.

De actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen voor werk wordt uitgebreid tot 65 jaar.

De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen wordt afgeschaft voor de nieuwe instromers vanaf 1
januari 2015.

8.  Re-integratie van arbeidsongeschikte personen

De regering zal een grondige hervorming doorvoeren van de verzekering arbeidsongeschiktheid, die de
focus legt op het bevorderen van de re-integratie op basis van wat de betrokkene nog kan en niet alleen op
basis van wat hij niet meer kan.

Er wordt een herintegratieprogramma voor de terugkeer naar werk opgezet en specifieke
opleidingsmogelijkheden worden versterkt om zo een snellere herintegratie op de arbeidsmarkt te
bevorderen. 

Ten laatste 3 maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid wordt een re-integratieplan en voor wie
het nodig is tevens een tijdelijk herinschakelingstraject opgemaakt met prioritaire aandacht voor de
(rest)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
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Er wordt bekeken in welke mate de mogelijkheid tot professionele re-integratie kan worden uitgebreid
naar personen met een percentage van arbeidsongeschiktheid dat lager ligt dan 50%.

In het regeerakkoord wordt vermeld dat het gewaarborgd loon betaald moet worden voor 2 maanden i.p.v.
voor 1 maand. Deze maatregel bleek echter niet haalbaar op korte termijn. Daarom besliste de regering om
de betaling van de tweede maand gewaarborgd loon uit te stellen tot 2016.

9.  Arbeidsmarkt inclusief maken

De regering stimuleert de gelijkheid van kansen op de arbeidsmarkt.

10.  KMO’s: ondernemen alle kansen geven

Horecasector

Met het oog op de vermindering van de arbeidskosten zal de regering in overleg met de sector een aantal
maatregelen nemen:

- de korting op de arbeidskosten inzake de overuren wordt in deze arbeidsintensieve sector verhoogd van
180 uren naar 360 uren. De inhaalrustgrens wordt opgetrokken van 143 uren naar 250 uren;

- de grens van 100 dagen voor gelegenheidsarbeid wordt op 200 dagen gebracht;

- werknemers die minstens een 4/5de job hebben bij een andere werkgever krijgen de mogelijkheid om in
de horeca bij te verdienen aan netto + 25% werkgeversbijdragen.

Deze maatregelen worden uitgevoerd in de loop van 2015, zodat de controle via de geregistreerde kassa
kan verlopen.

Er wordt tevens gezorgd voor een administratieve vereenvoudiging voor de sector, o.a. betreffende de
sociale documenten zoals de DIMONA-aangifte.

Tenslotte zal er een charter worden ondertekend tussen de diverse inspectiediensten en de
vertegenwoordigers van de sector. Hierin zal o.a. worden opgenomen dat bij controles de goede werking
van de zaak en de klanten moeten worden gerespecteerd evenals de correcte behandeling van personeel en
eigenaars van de zaak.

PENSIOENHERVORMING

1.  Actief ouder worden

Vervroegd pensioen

In 2015 en 2016 blijft de reeds voorziene pensioenhervorming behouden. Dit betekent dat vervroegd
pensioen in 2015 mogelijk is vanaf 61,5 jaar en in 2016 vanaf 62 jaar mits 40 jaar loopbaan (tenzij er een
lange loopbaan aangetoond kan worden).
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Vervolgens worden de volgende maatregelen genomen:

De loopbaanvoorwaarde stijgt in 2017 naar 41 jaar en naar 42 jaar in 2019.

De leeftijd voor het vervroegd pensioen wordt opgetrokken naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018.

Wettelijk pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en zal in 2030 67 jaar bedragen.

De voortzetting van de beroepsactiviteit na het bereiken van de referentieloopbaan zal toelaten om
bijkomende pensioenrechten op te bouwen. Dit betekent dat het principe van eenheid van loopbaan
progressief wordt afgeschaft zodat wie langer dan 14.040 dagen werkt, pensioenrechten blijft opbouwen.

Toegestane arbeid

Indien er wordt verder gewerkt na de wettelijke pensioenleeftijd of 45 jaar loopbaan zullen er geen
grenzen meer van toepassing zijn.

De beroepsinkomsten die worden ontvangen in cumulatie met een rustpensioen openen geen enkel
bijkomend recht t.a.v. het wettelijk pensioen.

In geval van een vervroegd pensioen blijven de huidige grenzen behouden.

De sanctie voor rust- en overlevingspensioen wordt in verhouding tot de overschrijding gebracht.

Uitzonderingen lange loopbaan

Conform de regeling voor het vervroegd pensioen zullen de loopbaanvoorwaarden voor uitzonderingen
voor zeer lange loopbanen opgetrokken worden om in 2019 nog op 60 of 61 jaar met pensioen te kunnen
gaan. De loopbaanvoorwaarde zal vanaf 2019 44 jaar bedragen om op 60 jaar met pensioen te gaan en 43
jaar om op 61 jaar met pensioen te gaan.

Overgangsperiodes

Wie vóór eind 2016 aan de voorwaarden voldoet om op vervroegd pensioen te gaan, behoudt deze
voorwaarden ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van het pensioen.

De overgangsmaatregelen van de pensioenhervorming van 2011 blijven gelden.

Pensioenberekening 

Ten laatste in het jaar 2030 wordt een puntensysteem voor de pensioenberekening opgesteld. Het aantal
punten hangt af van de verhouding tussen de eigen beroepsinkomsten of het eigen arbeidsloon en het
gemiddelde arbeidsloon van de actieven in het eigen stelsel en van de lengte van de eigen loopbaan t.o.v.
de referentieloopbaan in het eigen stelsel.

- 6 -



2.  Pensioenbonus

De pensioenbonus wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft voor degenen die niet aan de voorwaarden
voldoen om hem op te bouwen. De huidige regels blijven behouden voor degenen die op dezelfde datum
bezig zijn om rechten voor de pensioenbonus op te bouwen.

3.  Zware beroepen

Er zullen specifieke pensioenmaatregelen getroffen worden voor zware beroepen in de privésector.

ANPCB 218: NIEUWE CAO OVER OUTPLACEMENT VOOR DE BEDIENDEN 

Binnen PC 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, hebben de sociale partners
op 10 juli 2014 een nieuwe CAO gesloten in verband met het recht op outplacement.

Deze CAO maakt vanaf 2014 voor het outplacement een onderscheid tussen drie verschillende
categorieën van ontslagen bedienden en voorziet ook nieuwe modeldocumenten voor het
outplacementaanbod via Cevora. U vindt hieronder een samenvatting van de nieuwe regels.

1. Outplacement voor bedienden van minstens 45 jaar met 1 jaar anciënniteit (CAO 82bis). 

Voor de bedienden vanaf 45 jaar met minstens 1 jaar anciënniteit én met een opzeggingstermijn of een
verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken geldt reeds langer een bijzondere outplacementregeling
overeenkomstig CAO 82bis. Voor deze ontslagen bedienden blijft de bestaande outplacementregeling
CAO 82bis ongewijzigd behouden. De werkgever kan hiervoor dus nog steeds beroep doen op Cevora en
de kosten blijven dan ten laste van de sector.

2. Outplacement voor bedienden met een te presteren opzeggingstermijn van minstens 30 weken
(Wet Eenheidsstatuut). 

Voor de bedienden met een te presteren opzeggingstermijn van 30 weken of meer geldt er -ongeacht de
leeftijd- een nieuwe algemene outplacementregeling volgens de wet betreffende het eenheidsstatuut. De
werkgever kan aan deze ontslagen bedienden ook de outplacementregeling via Cevora van de eerste
categorie aanbieden.

3. Outplacement voor bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken (Wet
Eenheidsstatuut). 

Voor de ontslagen bedienden met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer geldt er -ongeacht de
leeftijd- ook een nieuwe algemene outplacementregeling volgens de wet betreffende het eenheidsstatuut.
De werkgever kan voor deze bedienden op vrijwillige basis beroep doen op Cevora. Als de bediende het
outplacementaanbod aanvaardt, dan zal de werkgever een vergoeding van 1/12de van het jaarloon van de
bediende aan het Sociaal Fonds moeten betalen, met een minimum van EUR 1800 en een maximum van
EUR 5500. De werkgever mag in dat geval wel vier weken opzeggingsvergoeding in mindering brengen.

Meer informatie hierover kan u ook terugvinden op de website van het Sociaal Fonds van PC 218
(www.sfonds218.be) en op de website van Cevora (www.cevora.be).
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OOK DIT JAAR RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE BIJ OVERMATIG GEBRUIK VAN
ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

Ondernemingen die te veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan
werk omwille van economische redenen moeten hiervoor een responsabiliseringsbijdrage betalen. De
bedoeling hiervan is het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen terug te dringen.

De responsabiliseringsbijdrage 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. 

Het systeem van een extra bijdrage bij overmatig gebruik van tijdelijke werkloosheid bestaat al langer in
de bouwsector, maar voor alle andere sectoren bestaat dit nog maar een jaar. Ook dit jaar zal de bijdrage
opnieuw geïnd worden. 

In de bouwsector wordt de bijdrage berekend door het totale aantal dagen economische werkloosheid dat
de grens van 110 dagen overschrijdt te vermenigvuldigen met een vast bedrag van EUR 46,31.

In alle andere sectoren wordt de bijdrage berekend aan de hand van de volgende tabel:

Dagen economische werkloosheid per jaar Bijdrage per werkloosheidsdag

111 - 130 EUR 20

131 - 150 EUR 40

151 - 170 EUR 60

171 - 200 EUR 80

201 en meer EUR 100

In de bouwsector werden de debetberichten voor de inning van de responsabiliseringsbijdrage verstuurd in
de loop van de maand september 2014. De bijdrage heeft betrekking op het jaar 2013.

In alle andere sectoren zullen de debetberichten verstuurd worden in de loop van december 2014.

VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ
VOLCONTINUE ARBEID: VERDUIDELIJKING

Zoals we in onze vorige nieuwsberichten reeds meedeelden, kunnen werkgevers die werknemers
tewerkstellen in een systeem van ploegenarbeid en die daarvoor een ploegenpremie betalen, genieten van
een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit houdt in dat deze werkgevers de
normale bedrijfsvoorheffing gewoon inhouden op het loon van de betrokken werknemers, maar 17,80%
hiervan niet moeten doorstorten aan de belastingdienst.

Ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem zijn ondernemingen:
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- waar het werk wordt verricht door werknemers van categorie 1 voor de berekening van de structurele
vermindering, d.w.z. werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid en niet
tewerkgesteld worden bij een werkgever van de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader
van de Sociale Maribel geldt of bij een werkgever van een beschutte werkplaats die behoort tot het paritair
comité voor de beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen; 

- waar het werk wordt verricht in minstens 4 ploegen van minstens 2 werknemers die:

o hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang;

o die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen;

o en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder
dat de overlapping meer bedraagt dan 1/4de van hun dagtaak;

- waar de bedrijfstijd, zijnde de tijd dat het bedrijf functioneert, minstens 160 uur op weekbasis bedraagt.

De vrijstelling kan enkel worden toegepast voor de werknemers die overeenkomstig hun arbeidsregeling
minimum 1/3de van hun tijd ’s nachts en/of in ploegen werken tijdens de betrokken maand.

Onlangs heeft de fiscus op zijn website een verduidelijking over deze definitie gepubliceerd. Zo is het
vereist dat er gewerkt wordt met minstens 4 ploegen. Wanneer een onderneming nu bv. door de week
werkt met 3 ploegen en in het weekend met 2 ploegen, is er voor de fiscus evenzeer voldaan aan de
voorwaarde van 4 ploegen.

Bron: website FOD Financiën

MOGELIJKHEID TOT VERMINDERING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VAN
ZELFSTANDIGEN: AANVRAAGFORMULIER GEPUBLICEERD

Momenteel worden de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, berekend op de inkomsten van
drie jaar geleden. Enkel voor starters geldt er een andere regeling. Zij betalen de eerste drie jaar
voorlopige bijdragen en wanneer de definitieve inkomsten uiteindelijk gekend zijn, volgt een afrekening.

Het huidige systeem zorgt echter voor steeds meer problemen. Hierbij kunnen we bv. denken aan een
zelfstandige die zijn activiteiten vermindert om gezondheidsredenen of omwille van de economische crisis
of een zelfstandige die net bevallen is en momenteel enkel een moederschapsuitkering ontvangt. Hun
bijdragen worden berekend op de inkomsten van drie jaar geleden die hoogstwaarschijnlijk hoger liggen
dan de huidige inkomsten. Dit brengt met zich mee dat de sociale bijdragen niet meer in verhouding staan
tot de inkomsten van het moment. 

Vandaar dat vanaf 1 januari 2015 voor alle zelfstandigen zal gewerkt worden met het systeem van
voorlopige bijdragen waarbij pas later een definitieve afrekening volgt. Het is mogelijk dat de zelfstandige
nog een bedrag moet bijbetalen, maar er kan ook een deel terugbetaald worden. Het bedrag van deze
voorlopige bijdragen zal wel nog steeds op dezelfde manier berekend worden, namelijk op de inkomsten
van drie jaar geleden. Het wordt echter mogelijk om de voorlopige bijdragen te verhogen of te verlagen. 
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Zo kan de zelfstandige vrij extra bijdragen betalen indien hij vermoedt dat zijn huidige inkomsten hoger
liggen dan deze van drie jaar geleden.

Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een verlaging van de bijdragen
indien er voldoende elementen zijn die aantonen dat de huidige inkomsten lager liggen dan deze van drie
jaar geleden. Een eventuele vermindering gebeurt echter wel op eigen verantwoordelijkheid. Indien
achteraf immers blijkt dat de verkregen verlaging onterecht was, kan de zelfstandige onderworpen worden
aan een verhoging van 3 en 7% van het bedrag dat moet bijbetaald worden naar aanleiding van de 
afrekening.

Het formulier waarmee zo’n verlaging kan aangevraagd worden, werd onlangs gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Op dit formulier kan het bedrag aangegeven worden waarnaar de zelfstandige zijn
voorlopige bijdragen wenst te verminderen, alsook moet een uitgebreide motivering hiervoor gegeven
worden. Verder kan de zelfstandige nog allerlei stukken, die zijn aanvraag staven, bijvoegen en hier een
woordje uitleg over geven.

De aanvraag moet aangetekend of tegen afgifte van een ontvangstbewijs ingediend worden bij het sociaal
verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten. De beslissing van het sociaal verzekeringsfonds
om al dan niet in te gaan op de vraag tot verlaging van de voorlopige bijdragen zal eveneens schriftelijk
meegedeeld worden. Een dergelijke aanvraag kan pas vanaf 1 januari 2015 ingediend worden.

Bron: Ministerieel besluit van 9 juli 2014 tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor het
verkrijgen van de toepassing van artikel 11, § 3, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, B.S. 16 september 2014. 

LONEN EN INDEXATIES OKTOBER 2014 - VOORLOPIGE LIJST

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

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT DOOR RUSSISCH
VOEDSELINVOERVERBOD VERLENGD 

De Russische Federatie heeft op 7 augustus 2014 voor een periode van één jaar een verbod uitgevaardigd
om bepaalde Europese voedingsproducten in te voeren in Rusland. Ook België werd door deze
voedselboycot getroffen met name de Belgische fruit- en groentetelers en -handelaars met uitvoer naar 
Rusland.

Zoals vermeld in een vorig nieuwsbericht kan de onderneming een aanvraag indienen om tijdelijke
werkloosheid wegens overmacht toe te mogen passen, indien de onderneming kan aantonen dat het werk
door de Russische voedselboycot volledig onmogelijk is. Deze beslissing van de RVA werd in eerste
instantie beperkt tot 30 september 2014. Recent werd een verlenging toegestaan voor twee maanden, tot 
30 november 2014, indien de onmogelijkheid tot werken aanhoudt. Men moet hiervoor wel een
gemotiveerd dossier indienen. Uit dit dossier moet blijken dat er nog steeds sprake is van een
aanhoudende overmachtsituatie.
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Bron: www.rva.be 

HERINNERING: AANMELDING BESTAANDE PROJECTEN VAN WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

Zoals vermeld in eerdere nieuwsberichten bestaat er ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek
een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor bedrijven die
werknemers tewerkstellen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat u de
normale bedrijfsvoorheffing inhoudt op het loon van de betrokken werknemers, maar dit dan niet volledig
moet doorstorten aan de belastingsdienst.

Bedrijven die gebruik wensen te maken van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
moeten sinds 1 januari 2014 hun nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of programma’s
aanmelden bij de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). De bedrijven
moeten dan aantonen dat hun O&O-activiteiten zich situeren op het terrein van het fundamenteel
onderzoek, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling. Deze aanmelding is verplicht en
moet gebeuren vooraleer de onderneming gebruik kan maken van de vrijstelling van doorstorting van de
bedrijfsvoorheffing. 

Voor de reeds bestaande wetenschappelijke projecten en programma’s waarvoor de vrijstelling al wordt
toegepast vóór 1 januari 2014, geldt er evenwel een overgangsregeling. Voor deze projecten en
programma’s kan de melding nog tot 31 december 2014 gebeuren. Indien deze melding van bestaande
projecten van wetenschappelijk onderzoek nog niet in orde is, kunt u de verplichte melding doen via een
elektronisch aangifteformulier dat beschikbaar is op de website van BELSPO (www.belspo.be). 

UW ONDERNEMING WORDT GETROFFEN DOOR EEN STROOMONDERBREKING?

U hebt zonder twijfel al veel vernomen over de stroomonderbrekingen die zich deze winter omwille van
de mogelijke stroomschaarste in België kunnen voordoen in bepaalde gemeentes. Maar wat betekent dit
voor uw onderneming indien deze gelegen is in een gemeente die volgens het afschakelingsplan kan
worden getroffen door een stroomonderbreking?

Het belang van elektriciteit in een onderneming is niet te onderschatten. Indien de elektriciteit
daadwerkelijk uitvalt, zal niet alleen het licht uitvallen, maar ook de machines, pc’s, verwarming,...

Daarom is het belangrijk om nu al even stil te staan bij de mogelijke maatregelen die u als werkgever kan
nemen om de goede werking van uw onderneming te garanderen. Het is namelijk zo dat u tijdens zo een
onderbreking in principe ook de plicht hebt om arbeid te verstrekken aan de werknemers. U kunt dus best
bij een aangekondigde stroomonderbreking een aantal maatregelen nemen:

- taken geven die zonder elektriciteit kunnen worden uitgevoerd; 

- technische maatregelen treffen zoals een noodgenerator; 
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- werknemers laten werken vanuit een andere plaats (indien mogelijk en mits akkoord van werknemers); 

- werknemers toestaan om afwezig te zijn van het werk zonder loon; 

- akkoord geven dat werknemers een vakantiedag opnemen (werknemers kunnen hiertoe niet verplicht
worden). 

Indien het voor u als werkgever onmogelijk is om in alternatieve maatregelen te voorzien voor de
werknemers, zal u toch het volledige loon moeten betalen voor die dag indien de werknemers buiten hun
wil het werk niet kunnen verderzetten. U kunt zich eventueel wel beroepen op tijdelijke werkloosheid
omwille van overmacht, maar hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo zal de stroomonderbreking
buiten de wil moeten liggen van de werkgever. In deze situatie is dat het geval, omdat de onderbrekingen
worden opgelegd door de overheid. Bovendien moet het onmogelijk zijn voor de werknemers om het werk
verder te zetten en moet deze onmogelijkheid tot werken een volledige dag bedragen. Deze laatste
voorwaarde zal het zeer moeilijk maken om tijdelijke werkloosheid in te roepen, omdat de overheid de
stroomonderbrekingen zal beperken tot enkele uren. 

Verder worden er op de website van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie enkele tips
gegeven om het elektriciteitsverbruik te doen dalen. Zo kan men bijvoorbeeld de verlichting doven in de
ruimtes die niet in gebruik zijn op dat moment, de ramen sluiten om te voorkomen dat warmte naar buiten
gaat, elektrische toestellen uitschakelen die niet in gebruik zijn en na de kantooruren deze volledig
uitschakelen. 

De stroomonderbrekingen zullen, indien ze zich voordoen, meestal tijdens de piekuren (17u tot 20u)
voorkomen of in de late namiddag. Het is dus best mogelijk dat u als onderneming geen of weinig last
gaat ondervinden van deze stroomonderbrekingen. Toch kunt u best al eens nadenken over eventuele
maatregelen in uw onderneming, indien u toch wordt getroffen door zo een stroomonderbreking. 

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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