
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

TAX SHIFT: GEVOLGEN VOOR UW ONDERNEMING

Op 10 oktober 2015 bereikte de Federale Regering een akkoord over de concrete maatregelen in het kader
van de veelbesproken tax shift. Met de genomen maatregelen wil de regering de lasten voor de bedrijven
doen dalen, de koopkracht van de werkenden verhogen en de competitiviteit van de economie doen 
stijgen.

Hieronder lichten we een aantal maatregelen op sociaal en fiscaal vlak toe. Opgelet! Al deze maatregelen
moeten nog omgezet worden in wetteksten. De volgende informatie geldt dus onder voorbehoud!

1. Stapsgewijze vermindering van de patronale RSZ-bijdragen

Momenteel betaalt u als werkgever RSZ-bijdragen aan een basistarief van 32,4% (zonder rekening te
houden met de structurele vermindering).

Het basistarief van de werkgeversbijdrage zal de komende jaren geleidelijk dalen:

- in 2016-2017 tot 30% (vanaf 1 april 2016);

- in 2018-2019 tot 25%.

De structurele vermindering ondergaat ook enkele wijzigingen. Vanaf 2018 zullen enkel de lage en
middenlonen nog kunnen genieten van de structurele vermindering:

- De forfaitaire trimestriële vermindering bedraagt momenteel 462,60 EUR per kwartaal. Deze wordt
verlaagd tot 438 EUR in 2016-2017. Vanaf 2018 verdwijnt deze vermindering volledig. 

- Het loonplafond voor de supplementaire korting voor de lage lonen wordt geleidelijk verhoogd.
Momenteel bedraagt dit plafond 5.560,49 EUR per kwartaal. In 2016-2017 wordt de grens verhoogd tot
6.900 EUR, in 2018 tot 8.850 EUR en in 2019-2020 tot 9.035 EUR. Dit betekent dat dit plafond op
termijn ook de middenlonen zal omvatten.

- Het plafond voor de supplementaire korting voor de hoge lonen wordt in 2016-2017 behouden op
13.401,07 EUR per kwartaal. Vanaf 2018 wordt dit plafond afgeschaft. 

Voor de social profitsector (categorie 2 en 3 in de structurele vermindering) wordt een gelijkaardige
lastenverlaging voorzien. Voorlopig is enkel afgesproken dat het beschikbare budget voor deze sector als
volgt zal verdeeld worden: 50% voor de structurele lastenverlaging, 45% voor de Sociale Maribel en 5%
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voor de ziekenhuizen. Meer informatie is voorlopig niet beschikbaar.

Voor de sectoren die af te rekenen hebben met sociale dumping (bv. de bouwsector) zouden er nog
bijkomende verlagingen voorzien worden. 

2. Versterking RSZ-vermindering eerste aanwervingen

Momenteel geldt voor een nieuwe werkgever een doelgroepvermindering voor de eerste vijf werknemers
die hij aanwerft. 

Bij de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zal de nieuwe
werkgever geen werkgeversbijdragen meer moeten betalen en dit voor de gehele tewerkstellingsperiode.

De vermindering die momenteel voorzien is voor de aanwerving van de eerste tot en met de vijfde
werknemer, zal vanaf 2016 gelden voor de tweede tot en met de zesde werknemer die in dienst treedt. 

In 2017 wordt de vermindering nog versterkt voor de derde tot en met de zesde aanwerving.

De werknemers die in 2015 werden aangeworven, zouden ook van deze maatregel kunnen genieten voor
de resterende kwartalen van de vermindering, maar ook dat moet nog bevestigd worden in definitieve 
wetteksten.

3. Bijkomende verlagingen voor ploegenarbeid

Het basispercentage voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid wordt
vervroegd opgetrokken. Meer concreet zal de werkgever vanaf 1 januari 2016 22,80% van de
bedrijfsvoorheffing niet meer moeten doorstorten aan de fiscus ingeval van ploegen- en nachtarbeid. 

Voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren, geldt vanaf 1 januari 2016 een
vrijstellingspercentage van 25%. Het is nog niet duidelijk wat verstaan moet worden onder
’hoogtechnologische producten’. Dit moet nog bij K.B. verduidelijkt worden.

4. Gedeeltelijk afschaffing van de IPA-korting

De algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1% (de IPA-korting) zou vanaf 1
april 2016 afgeschaft worden voor de profitsector. Met een deel van deze opbrengsten wordt de verlaging
van de werkgeversbijdragen gefinancierd. Een ander deel van de opbrengsten zou bestemd zijn voor een
extra verlaging van de loonkosten in de bouwsector. 

Voor de Sociale Maribelsectoren blijft de 1% vrijstelling wel bestaan. Ook de korting van 0,12% voor de
werkgevers die voldoen aan de KMO-definitie zou behouden blijven.

Bron: www.vbo.be; www.voka.be. 

VERHUIS VAN DE PROVINCIALE DIENSTEN VOOR MIGRATIE
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Vanaf 16 november 2015 worden de Provinciale Diensten voor Migratie van Limburg en Vlaams-Brabant
samengevoegd. Ook de diensten van Oost- en West-Vlaanderen worden ondergebracht op één adres.

Vanaf 16 november 2015 zullen er dus geen bezoekers meer ontvangen worden aan de loketten in Brussel,
Hasselt en Brugge.

Voor de volledigheid geven we u hierna de volledige contactgegevens van de diensten Economische
Migratie die vanaf 16 november 2015 gebruikt moeten worden:

Provincies Vlaams-Brabant en Limburg:

VAC Leuven

Diestsepoort 6 bus 62

3000 Leuven

Tel. 016/66 62 10 Fax. 016/66 62 05

E-mail. arbeidskaart.leuven@vlaanderen.be

Provincies Oost- en West-Vlaanderen:

VAC Gent

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60

9000 Gent

Tel. 09/276 18 50 Fax. 09/276 18 55

E-mail. arbeidskaart.gent@vlaanderen.be

Provincie Antwerpen:

VAC Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 21

2018 Antwerpen

Tel. 03/224 95 05 Fax. 03/224 95 00

E-mail. arbeidskaart.antwerpen@vlaanderen.be 

Bron: www.werk.be
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RESTERENDE VAKANTIEDAGEN OPNEMEN VÓÓR 31 DECEMBER 2015!

Nu de eindejaarsperiode weer stilaan dichterbij komt, kan het nuttig zijn om even te bekijken of uw
werknemers hun vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen en compensatiedagen voor overuren reeds
opgenomen hebben.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer is immers verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het
kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar
een volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

Als werkgever heeft u dan ook de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn
vakantiedagen tijdig op te nemen. Indien u de opname ervan belemmert, riskeert u sancties. Om te kunnen
aantonen dat u de opname van de vakantiedagen niet heeft verhinderd, raden wij u aan om uw werknemers
er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen voor het einde van het jaar. U kan dit
doen door hen een overzicht te bezorgen van de nog niet-opgenomen vakantiedagen met het verzoek om
deze vóór 31 december 2015 op te nemen.

Indien een werknemer bepaalde vakantiedagen toch niet heeft opgenomen, is de situatie verschillend
naargelang het gaat om een arbeider of een bediende. Een arbeider heeft voor deze niet-opgenomen dagen
zijn vakantiegeld reeds ontvangen via zijn vakantiekas. Voor een bediende moet er een onderscheid
gemaakt worden naargelang de reden van de niet-opname van de vakantiedagen.

Wanneer het voor de bediende onmogelijk was om zijn vakantiedagen volledig op te nemen door bv.
arbeidsongeschiktheid, verliest hij deze vakantiedagen, maar heeft hij wel recht op een uitbetaling ervan.

Wanneer de bediende wel in de mogelijkheid was om zijn vakantiedagen op te nemen, maar dit niet
gedaan heeft, verliest hij eveneens deze vakantiedagen, maar ook het recht op uitbetaling ervan.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet
deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Indien deze
vervangingsdag niet collectief vastgelegd wordt, dan kan deze opgenomen worden in individueel overleg
tussen de werkgever en de werknemer.

De opname hiervan moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar gebeuren, want anders wordt het recht op 10
feestdagen per jaar (voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

Het is mogelijk dat de wekelijkse arbeidsduur in uw onderneming gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt
door toekenning van inhaalrustdagen. 

Die ADV-dagen moeten ook vóór 31 december 2015 opgenomen worden, want anders wordt de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis niet gerespecteerd.
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Compensatiedagen voor overuren

In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust
en/of overloon.

In de meeste gevallen moet de normale wekelijkse arbeidsduur geëerbiedigd worden over een periode van
één trimester. Deze referteperiode kan in bepaalde gevallen verlengd worden tot maximaal één jaar.

Indien de volledige inhaalrust niet werd toegekend op het einde van de referteperiode, dan is de werkgever
gehouden om het loon te betalen dat overeenstemt met die inhaalrust.

UITBREIDING GELEGENHEIDSARBEID IN DE HORECA 

In het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015 is een KB verschenen met betrekking tot de uitbreiding
van de gelegenheidsarbeid, meer bepaald het werkgeverscontingent, in de horeca. Het
werkgeverscontingent is een maximum aantal dagen waarop een werkgever uit de horecasector gebruik
kan maken van gelegenheidsarbeiders. Een gelegenheidsarbeider is een werknemer die door een
werkgever in de horeca of door een uitzendkantoor bij een gebruiker in de horeca voor een maximumduur
van 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een
arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk.

De uitbreiding van het werkgeverscontingent in de horeca was reeds aangekondigd door de Ministerraad
in een ontwerp-KB en is nu bevestigd door het KB van 23 oktober 2015. Hierin kan men lezen dat het
werkgeverscontingent vanaf 1 juli 2015 is verhoogd van 100 dagen per kalenderjaar naar 200 dagen per
kalenderjaar. 

Door de verhoging van het quotum kunnen werkgevers in de horeca vanaf 1 juli 2015 dus gedurende 200
dagen per kalenderjaar een beroep doen op gelegenheidsarbeiders of extra’s.

Het werknemerscontingent blijft wel ongewijzigd en blijft dus behouden op 50 dagen per kalenderjaar.

Het verhogen van het aantal dagen waarop de werkgever in de horecasector gebruik kan maken van
gelegenheidsarbeid dient in verband te worden gebracht met andere maatregelen zoals de invoering van
flexi-jobs en de verhoging van het aantal overuren. Deze laatste maatregelen dienen wel nog te worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U verneemt meer van ons, zodra ze gepubliceerd zijn. 

Bron: KB van 23 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde
van de werkgever in het hotelbedrijf, B.S. 6 november 2015.

SOLIDARITEITSBIJDRAGE VOOR BEDRIJFSWAGENS: NIEUWE BEDRAGEN VANAF 1
JANUARI 2016

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor
privé-doeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.
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De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type

brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het
gezondheidsindexcijfer van de maand september. 

Vanaf 1 januari 2016 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend: 

Benzinevoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) - 768] : 12 x 1,2267

Dieselvoertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) - 600] : 12 x 1,2267

LPG-voertuigen: [( CO2-uitstoot x 9) - 990] : 12 x 1,2267

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2016 vast op EUR 25,55. De bijdrage voor de
elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens EUR 25,55 per maand.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km

voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2016 een
solidariteitsbijdrage van EUR 88,93 met zich mee voor de benzinevoertuigen en van EUR 90,47 voor de
dieselvoertuigen. 

LOONBEDRAGEN ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET AANGEPAST VANAF 1 JANUARI 
2016

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De
geïndexeerde loongrenzen voor 2016 verschenen op 4 november 2015 in het Belgisch Staatsblad.

Door de wet op het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen niet meer relevant voor het proefbeding, het
sollicitatieverlof en de nieuwe opzeggingstermijnen sinds 1 januari 2014. De geïndexeerde loongrenzen
blijven echter wel relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk 
beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2016 zijn:

Wettelijk bedrag Geïndexeerd bedrag in 2016

EUR 16.100 EUR 33.221

EUR 32.200 EUR 66.441

Het bedrag van EUR 33.221 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding
(laagste grens). De grens van EUR 66.441 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste
grens) en het scheidsrechterlijk beding.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden
(artikel 131), B.S. 4 november 2015.
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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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