
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

STUDENTENARBEID

Beste klant,

Wanneer u studenten dimona gemeld heeft in 2014 voor een heel jaar (periode tewerkstelling 1 januari
2014- 31 december 2014) met bijhorende studentenovereenkomst, vergeet dan niet een nieuwe dimona en
nieuwe studentenovereenkomst af te sluiten wanneer u in 2015 ook op deze student nog wenst een beroep
te doen.

VERHOGING VAN DE DOELGROEPVERMINDERING EERSTE AANWERVINGEN

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen is een maatregel waardoor werkgevers uit de
privésector voor hun eerste vijf aanwervingen gedurende een bepaalde periode minder sociale
zekerheidsbijdragen moeten betalen. Het bedrag van de vermindering en de periode gedurende dewelke
deze kan genoten worden is verschillend naar gelang het gaat om een eerste, tweede, derde, vierde of
vijfde werknemer. Momenteel zien deze bijdrageverminderingen er als volgt uit:

- eerste werknemer:

· EUR 1.500 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 1.000 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen en vervolgens;

· EUR 400 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen;

- tweede werknemer:

· EUR 1.000 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 400 per kwartaal gedurende maximum 8 kwartalen;

- derde, vierde en vijfde werknemer:

· EUR 1.000 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;
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· EUR 400 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen.

De nieuwe regering heeft nu aangekondigd de bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen
te zullen verhogen met EUR 50 per kwartaal en dit vanaf 1 januari 2015. De verminderingen voor een
vierde en vijfde werknemer wijzigen niet. Dit zou resulteren in de volgende bedragen:

- eerste werknemer:

· EUR 1.550 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 1.050 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen en vervolgens;

· EUR 450 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen;

- tweede werknemer:

· EUR 1.050 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 450 per kwartaal gedurende maximum 8 kwartalen;

- derde werknemer:

· EUR 1.050 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 450 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen;

- vierde en vijfde werknemer:

· EUR 1.000 per kwartaal gedurende maximum 5 kwartalen en vervolgens;

· EUR 400 per kwartaal gedurende maximum 4 kwartalen.

Ook dit staat te lezen in het ontwerp van programmawet en zal pas definitief worden na publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

Bron: Ontwerp van programmawet

LONEN EN INDEXATIES DECEMBER 2014 - VOORLOPIGE LIJST

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

WIJZIGING IN GEPLANDE VERHOGING VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING
VOOR NACHT- EN PLOEGENARBEID

Werkgevers die werknemers tewerkstellen in een systeem van nacht- en/of ploegenarbeid kunnen onder
bepaalde voorwaarden 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 een bepaald percentage hiervan niet moeten doorstorten aan de
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belastingdienst. Momenteel bedraagt dit percentage 15,6%. Indien er sprake is van een volcontinu
arbeidssysteem wordt dit percentage verhoogd tot 17,8%.

De regering Di Rupo had aangekondigd dat deze vrijstelling als volgt zou verhoogd worden:

- nacht- en/of ploegenarbeid:

· momenteel: 15,6%;

· vanaf 1 januari 2015: 18%;

· vanaf 1 januari 2017: 20,4%;

· vanaf 1 januari 2019: 22,8%;

- volcontinu arbeidssysteem:

· momenteel: 17,8%;

· vanaf 1 januari 2015: 20,2%;

· vanaf 1 januari 2017: 22,6%;

· vanaf 1 januari 2019: 25%.

De regering Michel ziet dit liever anders en voorziet in zijn ontwerp van programmawet de volgende 
verhogingen:

- nacht- en/of ploegenarbeid:

· momenteel: 15,6%;

· vanaf 1 januari 2016: 20,4%;

· vanaf 1 januari 2019: 22,8%;

- volcontinu arbeidssysteem:

· momenteel: 17,8%;

· vanaf 1 januari 2016: 22,6%;

· vanaf 1 januari 2019: 25%.

In 2015 zal er dus geen verhoging komen, maar de verhoging die voorzien werd vanaf 2017 wordt dan
weer vervroegd.

Bovenstaande informatie vinden we terug in het ontwerp van programmawet. Deze programmawet moet
wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad alvorens de wijzigingen definitief van kracht 
worden.
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Bron: Ontwerp van programmawet

AANMELDING ONDERZOEKSPROJECTEN VOOR VRIJSTELLING
BEDRIJFSVOORHEFFING UITERLIJK TEGEN 31 DECEMBER 2014

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 deze gedeeltelijke
vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. 

Voor de reeds bestaande wetenschappelijke projecten en programma’s waarvoor de vrijstelling al werd
toegepast vóór 1 januari 2014, is er een overgangsregeling van toepassing. Voor deze projecten en
programma’s is er tijd tot 31 december 2014 om aan de aanmeldingsverplichting te voldoen. 

De verplichte aanmeldingen dienen te gebeuren via een elektronisch aangifteformulier dat beschikbaar is
op de portaalsite van BELSPO (www.belspo.be). 

Bijkomend deelt BELSPO nu via de website nog mee dat voor de bedrijven die uiterlijk op 

31 december 2014 via mail een afspraak vragen om hun structurele of recurrente O&O-programma’s bij
BELSPO toe te lichten, doch hiervoor wegens tijdsgebrek pas begin 2015 een onderhoud verkrijgen, op
basis van de conclusies van dit onderhoud toch nog de toestemming kan gegeven worden om deze
programma’s retroactief met aanvangsdatum van 1 januari 2014 aan te melden.

Bron: Website Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid www.belspo.be.

LOONBONUS: BEDRAGEN VOOR 2015 

Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers een loonbonus of een zogenaamd niet-recurrent
resultaatsgebonden voordeel toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve
doelstellingen behaald worden.

De werkgever is hierop een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Sedert 1 januari 2013 is er ook
een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd.

Voor de betaling van de loonbonus in 2015 is een maximumbedrag van 3130 euro vrijgesteld van sociale
zekerheidsbijdragen en dit ongeacht op welke periode het plan betrekking heeft. 

Bij het bepalen van het fiscale maximumbedrag wordt rekening gehouden met de
RSZ-werknemersbijdragen. Voor 2015 bedraagt het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag 
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2722 euro.

OVERGANGSREGELINGEN REGEERAKKOORD

De regering heeft meegedeeld dat er nog enkele overgangsregelingen worden ingevoerd voor aanvragen 
tijdskrediet.

Eerste aanvragen voor tijdskrediet blijven onder de oude voorwaarden vallen wanneer de schriftelijke
kennisgeving aan de werkgever uiterlijk op 31/12/2014 is gebeurd. Bovendien moet het tijdskrediet op
30/06/2015 aanvangen en de RVA moet de uitkeringsaanvraag uiterlijk op 31/3/2015 ontvangen hebben.

De uitzondering geldend voor ondernemingen in herstructurering (landingsbaan vanaf 50 jaar) blijft van
toepassing voor een eerste aanvraag uitkering landingsbaan wanneer de betreffende onderneming reeds als
onderneming in moeilijkheden/herstructurering werd erkend vóór 9 oktober 2014.

Werknemers van minstens 50 jaar die in het kader van een landingsbaan reeds in 2014 uitkering genoten
en waarvan het tijdskrediet tijdelijk werd onderbroken, zouden misschien nog kunnen vallen onder de
oude regeling wanneer zij na 31 december 2014 een nieuwe aanvraag indienen. Maar omtrent deze
maatregel bestaat er nog heel wat onduidelijkheid. In dergelijk geval dient het lokaal RVA-kantoor van
betrokken werknemer te worden gecontacteerd.

NIEUWE SCHALEN BEDRIJFSVOORHEFFING VANAF 1 JANUARI 2015

Op 16 december 2014 is de zogenaamde "bijlage III" in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze "bijlage
III" bevat de schalen die nodig zijn voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen,
pensioenen en vergoedingen die worden uitbetaald in het kader van SWT (het vroegere brugpensioen). De
nieuwe schalen zullen van toepassing zijn op bedragen die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 
2015.

De bijlage bestaat uit 3 verschillende schalen waarop u de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen:

- schaal I is van toepassing voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende 2-verdieners;

- schaal II is van toepassing voor gehuwde/wettelijk samenwonende 1-verdieners;

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

Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De
bedragen werden wel geïndexeerd. Er is slechts één belangrijke wijziging.

In het kader van de personenbelasting heeft elke werknemer steeds recht op een forfaitaire
beroepskostenaftrek, tenzij deze uiteraard zijn werkelijke beroepskosten bewijst. Dit is een forfaitair
bedrag dat van de beroepsinkomsten mag afgetrokken worden voor de kosten die een werknemer maakt in
het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit. Op die manier moeten er minder belastingen
betaald worden.
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De nieuwe regering Michel heeft onlangs aangekondigd het bedrag van dit forfait te zullen optrekken.
Deze maatregel kadert in het voornemen van de nieuwe regering om de belasting op arbeid te verschuiven
naar andere inkomsten. Verder werd er ook nog aangekondigd dat de verhoging van de forfaitaire
beroepskostenaftrek onmiddellijk zou verwerkt worden in de schalen van de bedrijfsvoorheffing, wat in
feite een voorafbetaling is op de personenbelasting. Op die manier is het verschil onmiddellijk voelbaar en
dus niet enkel bij de eindafrekening van de personenbelasting. Door het publiceren van de "bijlage III"
zijn de aangekondigde wijzigingen nu officieel doorgevoerd. Concreet zal dit tot gevolg hebben dat een
werknemer vanaf 1 januari 2015 een hoger nettoloon zal overhouden.

De nieuwe regering heeft ook nog een tweede verhoging van het beroepskostenforfait aangekondigd vanaf
2016, maar dit moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden alvorens ook deze wijziging
definitief wordt.

Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de
bedrijfsvoorheffing, B.S. 16 december 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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