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JURIDISCHE ACTUA augustus 2016

INHOUD 
• ALGEMENE INFO

– Tax shift : verhoging sociale maribel
– RESQ : bonus voor diensten aan huis
– Wendbaar werkbaar werken
– Varia :

• Vlaamse doelgroepvermindering jongeren : elektronisch dossier
• Detachering naar Frankrijk

INHOUD
• SECTOR NIEUWS

– PC 302
– PC 322.01
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Tax shift

Tax shift : non-profit sector
• Verhoging bedrag sociale maribel (KB 01/06/2016 – BS 17/06/2016)

– Voor wie ? Alle ondernemingen die ressorteren onder PC 318 – PC 319 – PC 327 – PC 329 – PC 330 (behalve tandprothese) – PC 331 – PC 332
– Vanaf wanneer? Met ingang vanaf 2de kwartaal 2016

Tax shift : non-profit sector
• De forfaitaire vermindering per WN en per kwartaal

Vanaf Verhoging Forfaitaire vermindering Forfaitaire vermindering PC 330 (behalve tandprothese)
01/01/2014 395,45 € 398,83 €
01/01/2016 13,92 € 409,37 € 412,75 €
01/04/2016 34,49 € 443,86 € 447,24 €
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Tax shift
• Cumul met IPA-korting

– De IPA-korting van 1 % op de bedrijfsvoorheffing blijft behouden voor de non-profit sector.

ResQ : bonus voor diensten aan huis

ResQ : bonus voor diensten aan huis
• Nieuwe vorm van alternatieve verloning

“Nieuw en uniek digitaal bonussysteem waarmee werkgevers hun werknemers op een (para)fiscaal interessante manier kunnen belonen in de vorm van diensten aan huis.”
www.resqonline.com
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Welke diensten :

ResQ : bonus voor diensten aan huis 

• De ResQ bonus kan niet gebruikt worden voor de aankoop van materialen en goederen, leveringen, etc.  Deze kosten zullen door de uitvoerder rechtstreeks gefactureerd worden aan de begunstigde.

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Hoe werkt het :

– WG wil een extra bonus toekennen aan zijn WN (=begunstigde) : WG kent een budget toe aan zijn WN waarmee de WN uit verschillende huishoudelijke diensten kan kiezen.
– WG sluit kaderovereenkomst af met ResQ voor de duur van twee jaar en verbindt er zich toe gedurende de looptijd van de overeenkomst minimum 6.000 € (excl. BTW) aan werkuren af te nemen van één of meerdere begunstigden.
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
– Bonus kan individueel toegewezen worden.
– Per begunstigde bepaalt de WG het te besteden budget.
– Eénmaal dat budget toegewezen, krijgt de begunstigde een mail met de melding dat hij kan inloggen op www.resqonline.com en dat hij de opdracht die hij wil laten uitvoeren, kan ingeven.

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
– Verplichte vermelding bij ingave opdracht :

• keuze uitvoerder : ResQ uitvoerder of eigen uitvoerder
– ResQ uitvoerder : ResQ heeft zelf afspraken gemaakt met de uitvoerder 
– Eigen uitvoerder : vrije keuze van begunstigde die zelf prijsafspraken maakt met uitvoerder (opgelet : ResQ kan weigeren)

• Aard van de uit te voeren werken
• Gewenste uitvoeringsdatum (welke minimum 5 werkdagen na de bestelling dient te vallen)
• Dagdeel (voor en/of namiddag)

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
- Annulatie opdracht : mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor het 
afgesproken dagdeel (weekends en feestdagen niet
meegeteld)

• bij annulatie binnen de 48 uur : annulatievergoedingt.b.v. 1 werkuur
• Ingeval de uitvoerder ter plaatse komt maar de werken niet kan aanvatten : annulatievergoeding t.b.v. 2 werkuren
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
– De uitvoerder voert de prestatie uit.
– Na uitvoering keurt de begunstigde de uitgevoerde werken en het aantal gepresteerde werkuren goed (elektronisch binnen de 24 uur).
– Via de website kan de begunstigde nagaan hoeveel zijn nog te besteden budget bedraagt.
– WG ontvangt 1 factuur per maand voor alle voor zijn medewerkers uitgevoerde prestaties.

ResQ : bonus voor diensten aan huis 

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Voor welke prijs :

– De uurtarieven variëren van 30 € tot 70 € per uur afhankelijk van de opdracht.
Prijs/uur

Excl. BTW Incl. BTW
Poets- en schoonmaakdienst 29,80 € 36,06 €
Huispersoneel 33,80 € 40,90 €
Tuinman onderhoud 35,00 € 42,35 €
Tuin aanleg / herinrichting 40,00 € 48,40 €
Het uitvoeren van kleine herstellingen of onderhoud 54,12 € 65,49 €
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
– De prijzen zijn indicatief : variëren afhankelijk van de marktprijzen van de uitvoerders
– Aanpassing aan de index : jaarlijks op 01/01
– Pro rata tarieven worden aangerekend per aangevangen kwartier
– Voor werken buiten de normale kantooruren mag de uitvoerder een supplement aanrekenen.

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
– Verplaatsingsvergoeding : per kwartier wordt een forfait verrekend afhankelijk van de afstand die de uitvoerder moet afleggen
– Coördinatietijd : voor elke opdracht rekent ResQ een coördinatiekost voor zijn rol als coördinator tussen de begunstigde en de uitvoerder.

• Voor een standaard opdracht (uitvoerbaar ten vroegste 5 werkdagen na aanvraag) : ½ werkuur
• Voor dringend opdrachten (uitvoerbaar binnen de 5 werkdagen) : 1 werkuur

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Hoe kijken RSZ en fiscus ernaar?

– Door de onrechtstreekse terbeschikkingstelling van hulp voor huishoudelijk werk door de werkgever, ontstaat een voordeel in natura voor de begunstigde.
– Voordelen in natura moeten in principe gewaardeerd worden volgens de werkelijke waarde voor de verkrijger ervan.
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Hoe kijken RSZ en fiscus ernaar?

– ResQ bekwam evenwel een uitzondering op dit principe van zowel de RSZ als de fiscus
– Het voordeel wordt forfaitair gewaardeerd aan :

• 8,54 euro per uur voor RSZ
• 3,50 euro per uur voor fiscaliteit.

• Simulatie voorbeeld 1: werkgeverskost +/- 1000 €

normale verloning
Waardering 
RESQ

Waardering 
RESQ

Prijs /uur 40 € 60 €
Aantal uur 23,27 15,88

WERKGEVER
Werkgeverskost € 1 000,35 € 1 000,35 € 1 000,27

€ 741,00 € 930,80 € 952,80
Werkgeversbijdrage / Sociale bijdrage 35% € 259,35 69,55 € 47,47

WERKNEMER
brutoloon € 741,00
Forfaitaire fiscale waardering - aantal uren aan € 3,5 3,5 € € 81,45 € 55,58
Forfaitaire RSZ waardering - aantal uren aan € 8,54 8,54 € € 198,73 € 135,62

Werknemers Sociale bijdrage (13,07%) -€ 96,85 -€ 25,97 -€ 17,72

Belgische belastingen (53,5%)(berekend aan marginaal tarief + 7% 
gemeentebelasting) 53,50% -€ 344,62 -€ 29,68 -€ 20,25

Totale bedrag soc.zek.. + belastingen -€ 441,47 -€ 55,65 -€ 37,98
nettoloon € 299,53

• Simulatie voorbeeld 2:
– Stap 1 : vergelijking kost prestaties wanneer betaald via netto loon of via ResQ
– Stap 2 : vergelijking werkgeverskost voor zelfde koopkracht via ResQ

Simulatie Tuinman
2 tuinman (36€/u) 1dag van 7u € 504,00
Voorrijkost 12,5
Coordinatietijd 22,71

Totaal Ex BTW € 539,21
Totaal inc BTW € 652,44

Betaling via loon 
Waardering 
RESQ

Waardering 
RESQ

36 € 36 €
14 55,88

WERKGEVER
Werkgeverskost € 2 178,90 € 727,85 € 2 178,71

€ 1 614,00 € 686,00 € 2 011,68
Werkgeversbijdrage / Sociale bijdrage 35% € 564,90 € 41,85 € 167,03

WERKNEMER
Voordeel in natura werkelijke waarde € 1 614,00
Forfaitaire fiscale waardering - aantal uren aan € 3,5 € 49,00 € 195,58
Forfaitaire RSZ waardering - aantal uren aan € 8,54 € 119,56 € 477,22

Werknemers Sociale bijdrage (13,07%) -€ 210,95 -€ 15,63 -€ 62,37

Belgische belastingen (53,5%)(berekend aan marginaal tarief + 7% gemeentebelasting) -€ 750,63 -€ 17,85 -€ 71,27

Totale bedrag RSZ + belastingen (begunstigde) -€ 961,58 -€ 33,48 -€ 133,64
nettoloon € 652,42 € 652,52

STAP 2

STAP1
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• Simulatie voorbeeld 3:
– Stap 1 : vergelijking kost prestaties wanneer betaald via netto loon of via ResQ
– Stap 2 : vergelijking werkgeverskost voor zelfde koopkracht via ResQ

Simulatie Poetshulp (wekelijkse opdracht - 50 weken/ jaar) 
1 poetsvrouw (29,8€/u) 5u € 149,00

Coordinatietijd  (22,71 / 50 weken) 0,4542
Totaal Ex BTW € 149,45
Totaal inc BTW € 180,84

Betaling via loon 
Waardering 
RESQ

Waardering 
RESQ

29,8 € 29,8 €
5 18,4

WERKGEVER
Werkgeverskost € 603,86 € 207,75 € 603,32

€ 447,30 € 192,80 € 548,32
Werkgeversbijdrage / Sociale bijdrage 35% € 156,56 € 14,95 € 55,00
WERKNEMER
Voordeel in natura werkelijke waarde € 447,30
Forfaitaire fiscale waardering - aantal uren aan € 3,5 € 17,50 € 64,40
Forfaitaire RSZ waardering - aantal uren aan € 8,54 € 42,70 € 157,14
Werknemers Sociale bijdrage (13,07%) -€ 58,46 -€ 5,58 -€ 20,54

Belgische belastingen (53,5%)(berekend aan marginaal tarief + 7% gemeentebelasting) -€ 208,03 -€ 6,38 -€ 23,47
totaal bedrag RSZ + belastingen (begunstigde) -€ 266,49 -€ 11,96 -€ 44,00
nettoloon € 180,81 € 180,84

ResQ : bonus voor diensten aan huis 

• Het voordeel in natura dient vermeld te worden op 
– de loonbrief 
– individuele rekening
– Fiscale fiche 281

ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Algemene bemerkingen

– Geen vervanging bestaand voordeel : de bonus mag niet ter vervanging komen van een bestaande bezoldigingscomponent.
– Onderdeel loonpakket : de loonbeschermingswet voorziet verschillende dwingende bepalingen :

• Het voordeel in natura moet op zijn werkelijke waarde geschat worden (ten laatste bij invoering van het voordeel)
• Voordeel in natura moet beperkt zijn nl. maximum een vijfde van het totale brutoloon
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ResQ : bonus voor diensten aan huis 
• Algemene bemerkingen

– Vakantiegeld : verschuldigd, voor de berekening wordt de forfaitaire waardering inzake RSZ (= 8,54 €/uur) genomen. 
– Antimisbruikbepalingen : de terbeschikkingstelling mag niet louter een ontwijking van sociale zekerheidsbijdragen of belastingen tot doel hebben, omdat dit strijdig kan bevonden worden met de sociale en fiscale antimisbruikbepalingen.  Het is raadzaam om een redelijke verhouding te hanteren tussen het toegekende voordeel enerzijds en de bezoldiging van de werknemer anderzijds.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Volgende topics liggen op tafel

– Uitbreiding zorgverlof
– Wettelijk kader occasioneel telewerk
– Schenking verlofdagen
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Palliatief verlof
• Wordt uitgebreid met 1 maand
• De periode van 1 maand kan twee keer verlengd worden met 1 maand, zodat het totaal op 3 maanden komt. 
• Uitbreiding recht is van toepassing op aanvragen ingediendvanaf 1 januari 2017

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Tijdskrediet met motief - Huidige situatie (sedert 01/01/2015)
Recht op afwezigheid ?CAO 103 Recht op uitkeringen?KB 30/12/2014

Opleiding : 36 mnd Opleiding : 36 mnd
Zorg voor kind (jonger dan 8 jaar) : 36 maand Zorg voor kind (jonger dan 8 jaar) : 48 maand
Palliatieve verzorging : 36 maand Palliatieve verzorging : 48 maand
Medische bijstand aan een zwaar ziek gezins-of familielid : 36 maand

Medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid : 48 maand
Zorg voor gehandicapt kind/zwaar ziek minderjarig kind : 48 maand Zorg voor gehandicapt kind/zwaar ziek minderjarig kind : 48 maand

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Tijdskrediet met motief - Huidige situatie (sedert 01/01/2015)

CAO 103 werd nog niet aangepast, zodat er een discrepantie bestaat tussen het recht op TK en het recht op uitkeringen.
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Tijdskrediet met motief - wetsontwerp
het recht op TK wordt nu gekoppeld aan het recht op uitkeringen en bijgevolg uitbreiding met 12 maanden voor zorg kind (jonger dan 8 jaar), palliatieve verzorging en verzorging zwaar ziekte gezins- of familielid.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Tijdskrediet met motief – wetsontwerp
Enplus bijkomend recht op TK met motief van 3 maanden :

 Zorg voor kind (jonger dan 8 jaar)
 Palliatieve verzorging
Medisch bijstand voor zwaar ziek gezins- of familielid
 Verzorging gehandicapt kind (tot de leeftijd van 21 jaar)
Medisch bijstand voor zwaar ziek minderjarig kind

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Uitbreiding zorgverlof

– Tijdskrediet met motief – wetsontwerp
• Uitbreiding recht is van toepassing op aanvragen ingediendvanaf 1 januari 2017
• recht op uitkeringen voor die bijkomende 3 maanden : 

GROOT VRAAGTEKEN ??
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wettelijk kader occasioneel telewerk

– Definitie : incidenteel en niet op regelmatige basis.
– Recht voor de WN om occasioneel telewerk te vragen bij overmacht of persoonlijke omstandigheden
– Aanvraag : mondeling door WN met opgave reden. (telefonisch “verwittigen” mag)

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wettelijk kader occasioneel telewerk

– WG kan weigeren:
• Bij weigering : 

– Schriftelijke mededeling van de gegronde redenen

– Verbod op occasioneel telewerk ingeval van (erkende) staking in het bedrijf !

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wettelijk kader occasioneel telewerk

– Dezelfde rechten inzake collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden als een vergelijkbare werknemer in de onderneming.
– Afspraken maken rond

• Bereikbaarheid WN
• Onkostenvergoeding WN
• Terbeschikkingstelling van materiaal (laptop, GSM, …)
• Technische ondersteuning
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wettelijk kader occasioneel telewerk

– de afspraken vastleggen in een kader : kan via CAO of in AR
• Voor welke functies (niet) mogelijk
• De terbeschikkingstelling van apparatuur en technische ondersteuning
• De bereikbaarheid van WN
• De onkostenvergoeding
• De procedure om telewerk aan te vragen en toe te staan

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Wettelijk kader occasioneel telewerk

– Een NAR-cao gesloten ten laatste op 31/12/2016 kan de wet vervangen op voorwaarde dat :
• De doelstelling van de wet bereikt
• Minstens afspraken over bovenvermelde elementen.

Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Schenking conventioneel verlof

– Wettelijk kader opdat WN verlof kan schenken aan collega met zwaar ziek kind 
– Conventioneel verlof : bijkomende vakantiedagen of dagen arbeidsduurvermindering
– Motief : 

• zorg voor ziek of gehandicapt kind jonger dan 21 jaar (1ste
graad)

• voortdurende aanwezigheid verplicht
• Zorgverstrekking vereist (gedetailleerd medisch attest)
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Wet Werkbaar Wendbaar Werk
• Schenking conventioneel verlof

– WG moet akkoord gaan
– Schenking dagen gebeurt anoniem en vrijwillig
– De schenking gebeurt door een sector-CAO  of ondernemings-CAO (aanhangig maken binnen de 6 maanden bij voorzitter PC)
– WN kan pas gebruik maken van geschonken dagen voor zover hij eerst al zijn vakantiedagen en rustdagen heeft opgenomen
– Recht op 2 weken, verlengbaar

VARIA

Vlaams doelgroepenbeleid
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Vlaams doelgroepenbeleid
• Jongeren

– Verplicht elektronisch dossier bij VDAB
• Een schoolverlater moet zich bij de VDAB inschrijven om zijn beroepsinschakelingstijd te laten starten.  Wanneer een schoolverlater zich inschrijft als werkzoekende bij de VDAB maakt hij meteen een loopbaanportfolio aan.  Dit gebeurt via “Mijn Loopbaan”.  Het inschrijvingsbewijs bij de VDAB is niet voldoende.
• Voorbeeld elektronisch dossier : \\Socserver\sdclonen\Intranet\Juridische actua\opleiding\voorbeeld elektronisch dossier.pdf

Detachering naar Frankrijk

Detachering naar Frankrijk
• Algemene detachering

– Voorafgaande verklaring  : 
• Drie modeldocumenten : naargelang de situatie
• vóór aanvang detachering
• in het Frans 
• Te bezorgen aan de sociale inspectie van de plaats van tewerkstelling of de plaats van aanvang van de prestaties in Frankrijk.



22-8-2016

17

Detachering naar Frankrijk
– Aanduiding van een vertegenwoordiger

• Vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in Frankrijk
• Functie vertegenwoordiger : als contactpersoon tussen de verschillende instanties (sociale inspectie, douanes, belastingautoriteiten, …)
• Aanstelling vertegenwoordiger : schriftelijk en in het Frans met volgende vermeldingen :

– naam en voornaam
– Geboortedatum en –plaats
– Verblijfadres en e-mailadres
– Handelsnaam en telefonische coördinaten van de vertegenwoordiger
– Aanvaarding van zijn aanstelling
– Datum waarop de aanstelling ingaat en de duur van die aanstelling
– Aanduiding van de plaats waar documenten bewaard worden

Detachering naar Frankrijk
– Bijhouden van sociale documenten

• Door vertegenwoordiger of op plaats van tewerkstelling :
– Loonbrief gedetacheerde werknemer
– Bewijs van betaling loon
– Kopie van de aanstelling van de vertegenwoordiger
– Een opgave van de werkuren met begin- en einduur, en de dagelijkse duur van de arbeid van de gedetacheerde werknemer
– Documenten die aantonen dat de onderneming in regel is met de sociale verplichtingen indien het een onderneming betreft die buiten de Europese Unie gevestigd is
– Documenten die aangeven hoeveel contracten en omzet gerealiseerd wordt in het land waar de onderneming gevestigd is en in Frankrijk.

• Deze documenten moeten in het Frans opgemaakt worden en de bedragen moeten omgezet zijn in euro.

SECTOR 
NIEUWS
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PC 302
• Vermeldingen op fiscale fiche vanaf 01/01/2016

– Bezoldiging nav flexi-jobarbeidsovereenkomst
– Bezoldiging mbt de eerste 360 overuren (bruto = netto)
Moeten vermeld worden op de fiscale fiche 281.10 
Aanpassing fiscale fiche : nieuw(e) rubriek(en).

PC 302
• Bruto-netto overuren 

– Verschenen Belgisch Staatsblad van 16/08/2016
– Wettelijke basis voor de netto-overuren is volledig in orde

PC 322.01
• Terugbetaling opleiding nieuwe medewerker

– Verplichting om nieuwe medewerkers een opleiding te laten volgen
– Voor welke werknemers ?

• Werknemers die 6 maanden vóór de aanwerving niet gewerkt hebben met een arbeidsovereenkomst PC 322.01

– Opleiding ?
• Opleiding van minimaal 9 uur
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PC 322.01

• Werkgevers kunnen een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten bij het sectorale vormingsfonds VormDC voor een opleiding van minimaal 9 uur tot maximaal 18 uur. (www.vormingdienstencheques.be)

PC 322.01

• Vanaf 01/09/2016 komen enkel de medewerkers die nog nooit in PC 322.01 tewerkgesteld werden in aanmerking voor de opleidingssubsidies.

VRAGEN ?


