
Week van de boekhouding



Webinar : Trucs & tips sociale 
wetgeving voor boekhouders



Hoe efficiënt deze soms ingewikkelde materie beheren?

Welke vragen moeten we ons stellen?  Hoe de juiste vragen stellen? Eventuele valkuilen?

Waar vinden we de juiste info en hoe gaan we om met de voortdurende wijzigingen? 

▪ Initiatie in het Sociaal Recht en leer als werkgever de juiste reflexen aan.

▪ Voorstelling van schema’s, samenvattingen en tools om julie te helpen in het administratieve
beheer vanaf de in- tot de uitdiensttreding van een werknemer.

OBJECTIEVEN



Overzicht van de verplichtingen bij een aanwerving

Overzicht van de verplichtingen en formaliteiten bij een
uitdiensttreding

Overzicht van de verplichtingen tijdens een tewerkstelling van
personeel

Soorten schorsing van de arbeidsovereenkomst

Beheer van de loonadministratie, vergoedingen en kosten

Update Covid, telewerk

Vragen en Antwoorden

AGENDA



Sociaal Recht : Takken en Bronnen van het recht

Sociale Wetgeving

Sociale Zekerheid

Voordelen voor 
werknemers en hun familie

(werknemers, zelfstandigen 
en overheidspersoneel) 

Arbeidswetgeving

Regels ivm de 
arbeidsverhoudingen 

(alleen voor werknemers)

Individueel recht

Relaties tussen 2 personen
Arbeidscontract

Collectief Recht

Relaties tussen werkgevers 

en 
werknemersvertegenwoordi

gers VBO
&  ACV, ABVV, ACLVB

Wet van 28/12/1948

Wet van 03/07/1978



NOTIES SOCIALE ZEKERHEID : BRONNEN

Nationaal

NAR – Nationale Arbeidsraad

Sectoraal Niveau

PC – Paritaire Comités

Ondernemingsniveau

3 organen : OR – CPBW - SD

Loonbarema’s en functieclassificaties
Transportkosten, Eindejaarspremies, Sectorale
premies, Eco-cheques
Arbeidsduur, nacht- en ploegenpremies, 
premies zondagwerk enz.
Anciënniteitsverlof, eindeloopbaanverlof
Klein verlet en Verlof familiale redenen
Tijdelijke Werkloosheid
Tijdskrediet en thematische verloven



TIPS & TRICS

1) Bepaal het wettelijk kader

3) Stop niet met je de juiste vragen te stellen

2) Informeer je!

Abbonneer je op infoflashes, Hr alert: https://www.hralert.be/nl

Knowledge Center : sectorale informatie, sociale gidsen, …

Bijkomende opleidingen, webinars,…

Waar? Sites van de verschillende sociale secretariaten maar ook:

RSZ : https://www.rsz.fgov.be/nl
SOCIALE ZEKERHEID : https://www.socialsecurity.be/
MIN VAN TEWERKSTELLING : https://werk.belgie.be/nl
RVA : https://www.onem.be/nl
MIN.VAN FINANCIEN : https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen

https://www.hralert.be/nl
https://www.rsz.fgov.be/fr
https://www.socialsecurity.be/
https://www.onem.be/nl
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen


VERPLICHTINGEN BIJ AANWERVING

ARBEIDSOVEREENKOMST

Overeenkomst waarbij  de werknemer zich akkoord 

verklaart arbeid uit te voeren voor een werkgever en 

dit tegen betaling van een vergoeding en onder het 

toezicht en gezag van de werkgever

DIMONA
Onmiddellijke aangifte

Verplicht voor alle werkgevers uit de privé en publieke 

sectoren  ten laatste op de dag van aanwerving voor alle 

werknemers met een contract of een gelijkaardige 

overeenkomst (leerjongens, ) =PERSONEELSREGISTER

Types : OTH, STU,..

Verplichte vermeldingen: OTH, STU – Datum in,…

ARBEIDSREGLEMENT

- Verplichting voor alle werkgevers(behalve 

uitzionderingen   zoals vb huispersoneel) 

- Verplichte vermeldingen : uurroosters, modaliteiten 

ivm de   betalingen, opzegtermijnen…

- Bijkomende facultatieve bepalingen nodig voor het 

goed functioneren van de onderneming: controle bij 

ziekte, regels in verband met het aanvragen van 

afwezigheden ,extra-legale voordelen voor het 

personeel en de voorwaarden,…

TAALGEBRUIK

Uitbatingszetel is doorslaggevend

Vlaanderen : NL

Wallonië : FR

Duitstalig België : Duits

Brussel hoofdstad (19 gemeenten) : taal van de 

werknemer

In de faciliteitengemeentes :

- Vlaamstalige gewest  & periferie Brussel :NL 

- Franstalige gewest : FR



VERPLICHTINGEN BIJ AANWERVING
De  Arbeidsovereenkomst

Wie kan een contract afsluiten?

Wettelijke voorwaarde :18 jaar of ouder ; 

Minderjarigen <18 jaar (akkoord van de ouders of 

voogd)

Studenten : Voltijds vanaf 15 jaar. Deeltijds : 

vanaf 16 jaar of vanaf 15 jaar indien 1ste en 2de 

secundair OK

Buitenlandse werknemers : 

https://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/k

omen_werken_in_belgie/arbeidskaart

Schriftelijk?

« Neen »  is niet verplicht voor een contract van 

onbepaalde duur

Wel verplicht voor alle andere contracten:

(2 exemplaren getekend voor aanvang vh contract)

- Contracten bepaalde duur, 

vervangingsovereenkomst…

- Deeltijdse contracten (verplicht : het regime, 

uurroster…) + MIN 1/3 van een Full Time & 3u/dag 

(behoudens afwijkingen) 

Verplichte vermeldingen? 

- Begindatum , soort: Bepaalde duur of onbepaalde           

duur,vervanging…)

- Omschrijving werk (taken, functie,….)

- Plaats van uitvoering

- Professionele categorie (!!! PC)

- Uurrooster en arbeidsduur (!!! PC)

- Bezoldiging & andere voordelen (!!! PC)

- Andere arbeidsvoorwaarden 

Welke soort Arbeidsovereenkomst?

- Arbeider # Bediende (cfr uit te voeren taken)

- Gewone bezoldiging # student # andere..  

- Onbep. # Bepaald # Vervanging 



VERPLICHTINGEN BIJ AANWERVING
Welk  Statuut – welke impact?

ARBEIDER # BEDIENDE
Hoofdzakelijk handen-of hoofdarbeid? Welke taken?

STUDENTEN
Met een contract als ARB of BED

▪ Paritair Comité 

1xx.xx voor arbeiders

2xx.xx voor bedienden

3xx.xx Gemengd

=> min. loon barema,Eindej.premie, enz

▪ Percentage van de RSZ bijdragen(13,07%), bij arbeiders op 108% 

van het brutoloon

▪ Jaarlijkse Vakantie : RJV voor arbeiders

▪ Tijdelijke Werkloosheid : Economische, Slecht Weer, Overmacht 

+ Awijkingen en bijpassingen voorzien in het PC

▪ Gewaarborgd loon : ziekte = ongeval gemeen recht & , 

arbeidsongeval

▪ Beëindiging van het contract: opzegtermijnen tot en met 

31/12/2013 – foto opzegtermijn 

VERPLICHTINGEN
« Student » in de ruime zin , geen max. leeftijd
Contract MAX 12 maanden + Tijdige aangifte DIMONA als « STU »
Schriftelijk en verplichte vermeldingen (vb: uurrooster,plaats van tewerkstelling)
Maximum 475 uren in een kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers - Teller vd uren 
consulteerbaar door de student op : www.student@work.be

GEVOLGEN
▪ 3 eerste dagen = proefperiode + speciale opzegtermijn
▪ Zelfde rechten als gewone Arb of Bed : Min barema’s  (% volgens leeftijd 

mogelijk), ziekte, FD
▪ Speciale bepalingen ivm arbeidsduurl (18 jaar en  +  #  15 jaar tot  < 18 jaar)
▪ Geen afhouding van bedrijfsvoorheffing
▪ Geen afhouding RSZ maar solidariteitsbijdrage van 8,14 % (2,71% student en 5,43% 

werkgever)

!!!! COVID : Quota van 475 uren, behoud van recht op kinderbijslag en voorwaarden om 
fiscaal ten laste te blijven
https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/generalites/covid19.html

!!! NIET VERWARREN : Stage overeenkomst ; Leerovereenkomst (industiële 
leerovereenkomst, deeltijds leren deeltijds werken, …)

http://www.student@work.be


VERPLICHTINGEN BIJ AANWERVING
Welk Type – welke impact?

Contract onbepaalde duur

Eigenschappen
Geen beperking in de tijd
Er bestaat geen « contract voor het leven »

Beëindiging
Mogelijk op elk ogenblik
Wettelijke bepalingen ivm opzeg of verbreking respecteren

Contract bepaalde duur

Eigenschappen
De duur van het contract ligt vast op voorhand.Geen 
minimale of maximale duur.Schriftelijk met einddatum

Beëindiging
Stopt op de voorziene einddatum
Schorsingen hebben geen invloed 
Geen eerdere stopzetting mogelijk behalve wanneer er 
een verbrekingsvergoeding  betaald wordt voor de 
resterende termijn vh contract, met een max van 2X 
van de de normaleopzegtermijn.    
UITZONDERING : gepresteerde opzeg tijdens de eerste 
helft vh contract 

Vervangingsovereenkomst

Eigenschappen
Schriftelijk met het motief vd vervanging, 
identietit vd werknemer die vervangen wordt en 
de voorwaarden . 
Geldt voor alle VOLLEDIGE schorsingen behalve
4 : economische werkloosheid, werkloosheid 
slecht weer, staking, lock-out
Maximum duur = 2 jaar (>2 j. =>onbep) 
Uitzondering : vervanging van een werknemer in 
tijdskrediet of oudersch.verlof

Beëindiging indien bepaalde duur : Dezelfde 
regels als bij bepaalde duur: exacte einddatum vd 
gebeurtenis

Beëindiging indien  onbepaalde duur :
Einde van een gebeurtenis met geen vaste 
einddatum 
- Beëindiging met beperkte opzeg (vb : 1 dag) 

bij het einde van de AO
- Normale opzegtermijnen bij vroegtijdige 

beëindiging

Contract voor een bepaald werk
Eigenschappen
Contract dat omschrijft welk werk en welke taken er 
moeten uitgevoerd worden 
Schriftelijk  met taakbeschrijving
Geen mimimum of maximum duur  
Beëindiging
Stopt automatisch bij het einde vh werk zonder opzeg 
of vergoeding

Wordt Onbepaald indien 
opeenvolgende contracten van 
Bep.Duur niet Ok. 
- Maximum 4 
- Min duur elk 3 maanden
- Totale duur < dan = 2 jaar
3 maanden =
van 01/01/20 tot 31/03/20
van 01/12/19 tot 28/02/20
van 15/01/20 toto14/04/20
OF
- Min duur elk 6 maanden 
- Max duur < of = 3 jaar
- Toelating Soc Inspectie



VERPLICHTINGEN BIJ DE BEEINDIGING VAN HET
CONTRACT

Motivatie van het ontslag? 

De werkgever kan op eigen initiatief een motivatie vh ontslag 
geven maar hij is het niet verplicht ( wel op C4). 

Als de werknemer het vraagt(!!! Termijn) , moet de werkgever 
antwoorden binnen de 2 weken na ontvangst van het 
schrijven.

Gevolg : Boete = 2 weken loon en de bewijslast ligt bij de 
wkg indien er een klacht wegens « kennelijk onredelijk 
ontslag is ».

UItzondering: < 6 mnd anciënniteit, zware fout,sluiting,…

Outplacement? 

Diensten om de werknemer te begeleiden naar een          
nieuw werk.

Ofwel algemeen outplacement indien de opzeg            
minimum 30 weken of meer bedraagt. 
Ofwel outplacement voor bedienden van 45 jaar of
ouder met min.1 jaar anciënniteit.

Uitzondering : dringende redenen, herstructurering enz
Hulp mogelijk in bepaalde sectoren: vb PC 200 (Cevora)

Welke mogelijkheden? 
!!! Taalwetgeving

Het presteren van een opzegtermijn 
• Interimperiodes ?
• Verlenging opzeg bij bepaalde schorsingen vb 

ziekte,verlof (!!! Berekening in kalenderdagen)

Beëindiging via een verbrekingsvergoeding

Speciale verbrekingen :
▪ Verbreking in onderling akkoord
▪ Verbreking wegens werkverlating
▪ Verbreking wegens overmacht
▪ Verbreking wegens een dringende reden
▪ Verbreking van een contract van bep. 
▪ Verbreking van een vervangingscontract

Pensioen : 
▪ Geen automatisch einde bij pensioenleeftijd => of zelf 

ontslag, of onderling akkoord, of ontslag
▪ Opzeg van max 26 weken onder voorwaarden



VERPLICHTINGEN OP HET OGENBLIK VAN HET 
ONTSLAG

ONTSLAG MET EEN OPZEGPERIODE 

❑ Kennisgeving

Verplicht schriftelijk met de vermelding van :

- begindatum van de opzegperiode

- duur van de opzegtermijn

- Datum en handtekening werkgever

❑ Begin opzegperiode : MAANDAG

ONTSLAG MET BETALING VAN EEN 
VERBREKINGSVERGOEDING

❑ Kennisgeving

Geen wettelijke verplichtingen (maar schriftelijk wordt 
aangeraden)

❑ Begin van de verbreking : Onmiddellijk

❑ Verbrekingsvergoeding te betalen

stemt overeen met de wettelijke opzegtermijn en op 
basis van het huidige brutoloon 

❑ Modaliteiten 

Via aangetekend schrijven :  Uitwerking ten 
vroegste de dag volgend op de 3de werkdag 

Dus: versturen op woensdag om maandag in te gaan

Met deurwaardersexploot  of door overhandiging 
(Alleen bij ontslag door WN ) : Begin opzeg: ten 
vroegste de volgende dag



VERPLICHTINGEN OP HET OGENBLIK VAN HET
ONTSLAG

DIMONA
Déclaration immédiate Onmiddellijke aangifte

Ten laatste de 1ste werkdag na uit diensttreding
(Werkdag = alle dagen behalve zondagen en Feestdagen)

Datum einde contract= laatste dag gedekt door een 
contract
=> Niet verwarren met laatst gewerkte dag (vb : vrijdag en 
einde contract is zondag)
=> De verbreking maakt geen deel uit van het contract

Verplichte uitbetalingen? 

- Vergoedingen: Verbreking, Bescherming, Nt Concurrentie                                                   
beding enz..

- Betaling van de prestaties vd lopende maand en de                                                   
voordelen (proratiseren indien nodig!)

- Vakantiegeld uit dienst (bediende)

- Feestdagen binnen de 14 of 30 dagen na het                       
contract behalve indien hij zelf ontslag neemt, zware fout
of indien ander werk gevonden 

- Saldo Adv dagen ,overuren

- Saldo extra legale dagen betalen 

- Eindejaarspremie  &  Eco cheques(indien voorzien in PC) 

Op het moment vd verbreking of ten laatste op 
de normale uitbetalingsdatum

Welke dokumenten Afleveren?

- C4 Werkloosheidsbewijs, Bijlage C4 Arbeidsbewijs, 
Bijlage C4 generatiepact 

- Tewerkstellingsattest
- Vakantie attesten uit dienst (bedienden)
- Loonbrief met de laatste prestaties vergoedingen
- In 2021: Indiv.Rekening 2020 en fiscale fiche 281.10



Welk statuut ? (Arb of Bed.) Bepaal de opzegperiode (Foto 31/12/2013 & Sectorale Bepalingen)

Soort contract ? Bepaald, onbepaald, speciale regels bij Bep.Duur, Vervangingsovereenkomsten
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/einde-van-de-arbeidsovereenkomst-voor
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/eenzijdige-beeindiging-van-de

Gepresteerde Opzeg of Verbreking?

Motivatie van het ontslag ? 
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/ontslagmotivering/ontslagmotivering

Tip : Verstuur schriftelijke vermaningen (functioneren, evaluaties…) en hou deze bij in het dossier, 
Zorg ervoor dat de motivatie op de C4 overeenkomt met degene die aan de werknemer wordt meegedeeld, op eigen initiatief of op zijn vraag.

Outplacement 
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/outplacement

Bescherming tegen ontslag ?
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/bescherming-tegen-ontslag

Speciale clausules in het contract?  Andere vergoedingen? Pensioen of SWT (brugpensioen)?

Sluiting of collectief ontslag ? aantal ontslagen # aantal werknemers en de gevolgen
https://werk.belgie.be/nl/themas/herstructurering/collectief-ontslag

Gesprek met de werknemer: goed voorbereiden en de redenen voor ontslag uitleggen en ook de administratieve verplichtingen

VERPLICHTINGEN BIJ ONTSLAG
Welke vragen te stellen voor het ontslag?

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/einde-van-de-arbeidsovereenkomst-voor
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/eenzijdige-beeindiging-van-de
https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/motivation-du-licenciement/motivation-du
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/outplacement
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/bescherming-tegen-ontslag
https://werk.belgie.be/nl/themas/herstructurering/collectief-ontslag


Verplichtingen tijdens de tewerkstelling

Ministerie van Financiën
Bedrijfsvoorheffing & uitstel van 

betaling

!!! COVID : Maatregelen, afbetalingsplannen

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-
rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-
maatregelen-voor-werkgevers/minnelijke-afbetalingsplannen

!!! COVID :  Steunmaatregelen, uitstel van betaling
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatrege
len-betreffende-het-coronavirus-covid-19

UITSTEL BV : 
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/coronavirushttps:/
/eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet?_ga=2.63644140.292922118.1604303583-
2064972858.1604303583#!/document/9c789104-a017-4549-af32-
1394a25ace9c

RSZ
Werkgevers en 

werknemersbijdragen, Dimona, 
DMFA, ARS, …

Arbeidsongevallen
Arbeidsongeval

Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst

Externe dienst voor Preventie 
en Bescherming op het werk

https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/coronavirus
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?_ga=2.63644140.292922118.1604303583-2064972858.1604303583#!/document/9c789104-a017-4549-af32-1394a25ace9c


BEHEER VAN SCHORSINGEN

Schorsing? 

Elke gebeurtenis  tijdens de uitvoering vh contract
&

die de AO schorst met of zonder betaling van een loon

- Wat te doen en welke administratieve verplichtingen?  

Instanties : Mutualiteit, RVA, Verzekeringsmaatschappij
enz.. 
Termijn? Door wie (werkgever en/of werknemer)?
Welke dokumenten en/of welk informatiekanaal ? 

- Wat zijn de verplichtingen voor werknemer en werkgever 
? 
Duur van de schorsing ? Verwittiging en/of attest als 
bewijs?  Betaling door de werkgever en voor welke periode? 

Welke schorsingen ?

- Ziekte  & ongeval gemeen recht

- Arbeidsongeval

- Klein Verlet (betaald) # Familiaal verlof (onbetaald)

- Bevallingsrust

- Te laat komen, afwezigheden, verloren uren

- Betaalde Feestdagen (10 BF : vervangende FD, ..) 

- Jaarlijkse vakantie # Extra legaal verlof, Anciënn.verlof
Tijdskrediet & thematische verloven

- Tijdelijke werkloosheid : Economisch, Overmacht,      
slecht weer



BEHEER VAN SCHORSINGEN

Ziekte :
De wet voorziet 3 verplichtingen voor de werknemer die ziek wordt: onmiddellijke verwittiging werkgever, een attest bezorgen 
aan de werkgever indien deze dit eist; zich onderwerpen aan een eventuele controle door een  controle arts. 
Tussenkomst mutualiteit  : de werknemer moet de mutualiteit verwittigen en de werkgever maakt een ASR op : 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/index.htm
Opgelet: verwar niet een ziekte attest met een quarantaine attest Corona(=werkloosheid), attest doktersbezoek, attest ziekte 
kind(=Familiaal verlof)

Arbeidsongeval :
« elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een 
letsel veroorzaakt. »
!!! Aangifte werknemer en omschrijving feiten
Gelijkstelling :   « Arbeidsongeval van en naar het werk » 
Verzekeringsmaatschappij : verplichte gedetailleerde aangifte binnen de 8 dagen door de werkgever  + medisch attest met de 
letsels

Bevallingsrust :
De zwangere werkneemster moet de werkgever onmiddellijk mondeling of schriftelijk verwittigen => Recht op medische 
onderzoeken met behoud van loon + bescherming tegen ontslag + beschermende maatregelen op de werkvloer ( verbod op 
overuren enz..)
Tussenkomst mutualiteit: de werkneemster moet de mutualiteit verwittigen, de wergever maakt een ASR op : 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/index.htm
Niet vergeten de werknemersgegevens aan te passen  : kind fiscaal ten laste of niet

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/index.htm


BEHEER VAN SCHORSINGEN

Ziekte & ongeval gemeen recht
Herval binnen 14 dagen !! 1e

➔ 7e d. 8e
➔ 14e d. 15e

➔ 30e d. 31e
➔ 365e > 365d.

Arb  < 1maand in dienst geen Gew.Loon
Mutualiteit

geen Gew.Loon
Mutualiteit

geen Gew.Loon
Mutualiteit

Mutualiteit Mutualiteit

Arb  > 1 maand in dienst 100 %
BRUTO (RSZ & BV)

85,88 %
BELASTBAAR (BV)

25,88<= plafond + 
85,88%> plafond
BELASTBAAR (BV)

+ Mutualiteit

Mutualiteit Mutualiteit

Bed < 1 maand in dienst en 
Bep.Duur < 3 maanden

geen Gew.Mndln
Mutualiteit

geen Gew.Mndln
Mutualiteit

Geen Gew.Mndln
Mutualiteit

Mutualiteit Mutualiteit

Bed > 1 maand in dienst en 
Bep.Duur > 3 maanden

100 %
BRUTO (RSZ & BV)

86,93 %
BELASTBAAR (BV)

26,93<= plafond + 
86,93%> plafond

BELASTBAAR (BV)
+ Mutualiteit

Mutualiteit Mutualiteit

Bed. Onbep. Duur of
→ Bep.Duur van 3 mnd en >

100 %
BRUTO (ONSS & PP)

Mutualiteit Mutualiteit

Gewaarborgd loon wordt geteld in kalenderdagen + herval + Betaling FD tijdens  ziekte eerste 30 kalenderdagen
Mutualiteit : 1ste jaar ongeschiktheid :  60% op een geplafonneerd loon van 3821,40€/mnd op 01/03/2020
Na 1 jaar (=invaliditeit) 40, 55 of 65% op een brutovergoeding (met minima en maxima)



BEHEER VAN SCHORSINGEN

Arbeidsongeval 1e
➔ 7e d. 8e

➔ 14e d. 15e
➔ 30e d. 31e

➔ 365e d. > 365d.

Arbeider 100 %
BRUTO (RSZ & BV)

85,88 %
BELASTBAAR (BV)

De verzekering betaalt 
rechtstreeks aan de 

werknemer = 90% van een 
gemiddeld loon

Bediende of AO Bepaalde duur van <3 
maanden

100 %
BRUTO (RSZ & BV)

85,88 %
BELASTBAAR (BV)

Bediende onbep.duur of Bep duur > 3 
maanden

100 %
BRUTO (RSZ & BV)

Gewaarborgd loon wordt geteld in kalenderdagen+ geen herval mogelijk + betaling FD gedurende de eerste 30 dagen
Van de 1ste tot de 30 ste dag betaald de maatschappij een gemiddeld loon terug aan aan de werkgever = 90% van een 
gemiddeld loon.



BEHEER VAN SCHORSINGEN

Niet verwarren :

Dwingende familiale Redenen = Recht om afwezig te zijn  zonder loon om een dwingend of dringend familiaal of sociaal probleem te 
regelen.   
Elke onvoorziene en dringende  gebeurtenis waarbij de tussenkomst of aanwezigheid van de werknemer vereist is : ziekte, ongeval,
hospitalisatie van een kind of partner, ouders..…;  ernstige materiële schade aan eigendommen zoals brand, overstroming..…
Maximum duur - Maximum 10 dagen per jaar

Omstandigheidsverlof of Klein Verlet = recht op afwezigheid met behoud van loon  ter gelegenheid van familiale gebeurtenissenà 
vastgelegd bij wet  (vb: huwelijk, overlijden van een naaste, geboorte van een kind,…)  
De wet voorziet :  de duur van afwezigheid, de reden, het ogenblik van afwezigheid. Raadpleeg per sector de regelingen!.

Verplichtingen werknemer : de werkgever verwittigen en indien nodig een attest voorleggen
Vaderschapsverlof bij geboorte: 3 dagen klein verlet betaald door de werkgever en 7 dagen betaald door de mutualiteit (!!! ARS)=
82% van een geplaffonneerd loon=> 10 dagen te kiezen in de 4 maanden die volgen op de dag van geboorte



BEHEER VAN SCHORSINGEN

Verplichting opname van alle verlofdagen voor 31/12!
Wettelijk Verlof:                                                                     Vakantiedienstjaar                                    Vakantiejaar

= vakantiejaar -1 vb 2019                      = huidig jaar vb 2020

Enkel Vakantiegeld                                                                 
Vakantiegeld    = normale loon voor vakantiedagen voor maximum 4             Het aantal dagen recht op vakantie wordt altijd bepaald door de prestaties in

weken                                                                                  het vakantiedienstjaar en beperkt tot de dagen in het huidige regime !

Dubbel Vakantiegeld                                                                   vb 1: hele jaar FT gewerkt in 2019 (5 dg/week) 
: recht in 2020 = 20dg

= 92% van het normale maandloon                                         vb  2: hele jaar FT gewerkt  in 2019 (5dg/week). Vanaf 01/01/2020 
werkt hij 4 dg/week. Recht in 2020= 16 dagen + 4 uitbetaald

Aftrek attesten vorige werkgever

Stelsel privé sluit niet aan op dat van de overheid!

Europese Vakantie, Jeugd Vakantie en Senioren vakantie

Extra legaal verlof, anciënniteitsverlof en einde loopbaandagen
Afhankelijk van regels op ondernemingsniveau of sectoraal niveau. Controleer de regels binnen het PC.



BEHEER VAN SCHORSINGEN

Niet verwarren : 
Goed opletten welke aanvraag je indient bij de RVA. Ga na of alle voorwaarden voldaan zijn, duur , welke formulieren, welk bedrag wordt 
betaald de RVA…
On line:  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/elo/index.htm

Tijdskrediet met motief : https://www.rva.be/nl/werkgevers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
- Zorg voor een kind jonger dan 8 jaar
- Palliatieve zorgen
- Zorg voor ernstig ziek familielid tot in de 2de graad 
- Zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar
- Zorg voor een ernstig ziek minderjarig kind
- Vorming

Tijdskrediet einde loopbaan :https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e63 
- Vanaf 55 jaar 
- Vanaf 50 indien zwaar beroep of na een lange loopbaan..

Thematische verloven : https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e52
- ouderschapsverlof 
- Palliatief verlof
- Bijstand ziekte voor een ernstig ziek familielid

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/elo/index.htm
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e52


BEHEER VAN LOON, VERGOEDINGEN, KOSTEN?
Berekening van het loon

Brutoloon • Wat is onderworpen aan RSZ? Werkelijke of reële waarde, voorwaarden? Vb : GSM, internet,
PC

• Wat zijn de minimumbedragen vh loon? Hoe evolueert dit ?
• Wat te doen bij onbetaalde afwezigheden of een onvolledige maand ?

- RSZ Werknemer    1) De afhouding = 13,07% op het bruto à 100% voor de bedienden #bruto à 108% voor de
arbeiders
2) Eventuele vermindering= Werkbonus - Hoe lager het loon hoe hoger de korting
3) Totale rsz wn = Basisbedrag – Korting werkbonus

Belastbare vergoedingen Welke belastbare vergoedingen toevoegen ? Werkelijke of reële waarde, voorwaarden?
• Voordelen in natura ? vb : bedrijfswagens
• Belastbare vergoedingen? Vb :Gewaarborgd loon arbeiders tussen de 8ste en 30ste ziekte,…

- Bedrijfsvoorheffing  
!!! Aanpassen van persoonlijke en fiscale gegevens

1) Basisbedrag bedrijfsvoorheffing volgens barema: – Barema I of II
2) Eventuele verminderingen : kinderen of echtgenote ten laste, alleenstaande, enz
3) Totaal bedrag BV = Basisbedrag – Vermindering(en)
4) + Fiscaal Voluntariaat ?

- Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid                    Maandelijkse berekening + herberekening per kwartaal rekening houdend met het brutoloon en
de fiscale situatie
Positieve of negatieve regularisatie mogelijk op het einde vh kwartaal

- Diverse negatief • Voorschot, loonbeslag, persoonlijke bijdrage maaltijdcheques of groepsverzekering…
• Voordelen in natura,…. (nadat ze onderworpen zijn aan RSZ of BV), enz…

+ Diverse in  plus • Forfaitaire onkosten, terugbetaling onkosten, transportkosten , enz.. Opgelet: Voorwaarden
RSZ en fiscus!

Netto bedrag te betalen
Nettobedrag + Maaltijdcheques: max bedrag wkg = 6,91/ dag Min.bijdrage wkn = 1,09/dag



BEHEER VAN LOON, VERGOEDINGEN, KOSTEN?

+ Brutovergoedingen onderworpen aan patronale RSZ Nachtpremies, ploegenpremies, enz ..

+ Brutovergoed.niet onderworpen aan patronale RSZ
Dubbel vakantiegeld (alleen 13.07% RSZ werknemer)
Gew.weekloon  arb ziekte tussen  8ste en 30ste dag

+ Nettovergoedingen Verplaatsingskosten woon - werk

+ Patronale RSZ werkgever Rsz bijdrage werkgever

- RSZ verminderingen werkgever Structurele lastenverlaging

- Korting op bedrijfsvoorheffing Korting op BV voor ploegwerk,overuren enz..

+ Andere werkgeversbijdragen Bijdrage op bedrijfsvoertuigen

+ Andere kosten Kosten Soc.Secretariaat, Arbeidsongevallenverzekering enz..

TOTALE KOST WERKGEVER



HOE REALISEREN WE EEN CORRECTE PAYROLL ?

Pré - paie : 
- Wetswijzigingen : index barema’s , transport, enz..
- Wijzigingen in de bedrijfsvoertuigen, premies groeps – en hospitalisatieverzekeringen, enz.. 
- Wijzigingen ivm tijdskrediet,onderbrekingen , loon enz..
- Centralisatie van alle dokumenten: attesten afwezigheid, voorschotten ,loonbeslagen, enz..
- IN :  Alle verplichte dokumenten overgemaakt en getekend? Conform de wettelijke bepalingen ? (arbeidsduur,    

mimimum barema ).   Persoonlijke wernemersfiche Ok?
Werknemersfiche te ondertekenen door de WN met , taal, anciënniteit volgens PC, adres, burg.staat enz..

- OUT : Wat moet er betaald worden? (proratiseren ?)  Alle wettelijke dokumenten Ok?

Lonen :
- Welke afwezigheden ? Wat moeten we betalen als Wkg ? Welke loonkodes ? Proratisatie vergoedingen?
- Loonkode bruto, belastbaar of netto ? Welk  bedrag ?
- Vermijdt laattijdige aangiftes. Nettobetalingen , Rsz , Bedrijfsvoorheffing .. 
- Controleer  (simulatie of definitieve loonstaat) om correcties achteraf te vermijden, zeker in detail de IN en OUT.

Post – paie : 
- ARS aangiftes
- Bestelling maaltijdcheques
- Overhandiging dokumenten, dokumenten uit dienst, c4 enz..



TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

Vanaf 13 maart 2020 
tot en met 31 augustus 

2020

Vanaf 1 tot en met 30 
september 2020

Vanaf 1 oktober 2020 
tot en met 31 maart 

2021

Toepassing van een versoepelde procedure tijdelijke 
werkloosheid overmacht-corona voor alle ondernemingen voor 

alle vormen van tijdelijke werkloosheid wegens corona

Onderscheid tussen:
“zwaar getroffen ondernemingen en sectoren” – verdere toepassing 

van de versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-
corona

“andere ondernemingen” – toepassing van tijdelijke werkloosheid 
overmacht (klassieke procedure) of economische werkloosheid (met 

overgangsregeling)

Terugkeer naar de versoepelde procedure tijdelijke 
werkloosheid overmacht-corona voor alle ondernemingen voor 

alle vormen van tijdelijke werkloosheid wegens corona

Opgelet met omzetting econ. werkloosheid naar  werkloosheid overmacht  voor  de maand oktober!



TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA

Van 01/10/2020 tot 31/03/2020 :  

Voor een werkgever betekent dit :
- Alle soorten tijdelijke werkloosheid worden automatisch beschouwd als « coronawerkloosheid » ; 
- Geen voorafgaande melding aan de RVA ; Geen controlekaarten  C.3.2A verplicht ;
- Alleen een verplichte electronische  aangifte ASR scenario 5 op het einde van de maand.met vermelding « overmacht corona ».
- De informatieplicht aan de werknemers blijft bestaan!!!

Wat zijn de gevolgen van de Coronawerkloosheid? 
Recht op Eindej.Premie, Ecocheques, sectorale premies? Betaling van feestdagen? Wat doen bij ziekte ? Schorsing bij het presteren 
van een opzegtermijn? 
Moet mijn werknemer zijn verlofdagen opnemen? JA
Moet ik een bijpassing betaling in het geval van werkloosheid of is er een bijpassing die door  een fonds wordt betaald?

Voor de werknemer betekent dit :
- Een eenmalige uitkeringsaanvraag C 3.2 werknemer indienen
- Geen verplichting de controlekaart  C.3.2A bij te houden;
- De werkloosheidsvergoeding bedraagt 70% van een geplafonneerd loon van 2 754,76€ per maand ; De RVA betaalt een supplement
van 5,63 € per dag ;
- Een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15 % op de uitkeringen ; Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden , iedereen heeft recht.



CORONA: Verplichting  Telewerk

Voor wie ?
Tewerk is de norm in alle ondernemingen of diensten voor alle werknemers 
behalve indien dit onmogelijk is vanwege de functie of de continuïteit van de 
onderneming of diensten. 
Terugkeermomenten mogen niet meer ingepland worden. 

Wat indien dit onmogelijk is ?
Indien dit niet mogelijk is, moeten er gepaste preventiemaatregelen genomen 
worden: 
- In ondernemingen en diensten : maximaal respecteren van de regels inzake 
social distancing ; Let op ! De werkgever moet onder andere een attest bezorgen 
aan werknemers die geen thuiswerk kunnen doen of een ander bewijs leveren dat 
hun aanwezigheid vereist is op het werk.

Vergoedingen thuiswerk : Verplicht? https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-
werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk Indien structureel thuiswerk (thuiswerk bestaat al in de onderneming) : verplichting een vergoeding 
te betalen voor onkosten internet en PC (indien niet voorhanden) + mogelijkheid tot een vergoeding voor bureaukosten (!!! Voorwaarden 
respecteren)
Bij occasioneel thuiswerk (omwille van corona) : geen verplichting een vergoeding te betalen voor internet en PC. Tijdelijke overeenkomst 
opmaken voor het structureel en occasioneel thuiswerk  vanwege Corona. 
MAX maandelijks bedrag aanvaard door de RSZ en de Fiscus  : 
- 129,48€ voor verwarming, electriciteit, klein bureaumateriaal
- 20€ voor gebruik eigen PC en 20€ voor het gebruik van de  eigen internetverbinding

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk


ACTUALITEITEN CORONA – Nuttige Linken en Info

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers
https://www.rva.be/nl

NIeuws – De volgende maatregelen moeten nog goedgekeurd worden :
- PC 302 Horeca :Het Sociaal Fonds van de Horeca ontvangt een bedrag van 167 000 000 EUR om de periodes van corona 

werkloosheid  gelijk te stellen. De werkgever moet dus niet zelf deze gelijkstelling financieren.
- Jaarlijkse Vakantie : Vanaf 01/02 tot 31/08/2020 : gelijkstelling van de dagen werkloosheid corona zowel wat betreft het 

vakantierecht als het vakantiegeld. Vanaf 01/09/2020 : Verlenging van de gelijkstelling met een compensatie voor de werkgevers..
- Betaling van een eindejaarspremie door de RVA: voor werknemers die langdurig in coronawerkloosheid waren : Indien minstens  

52 dagen werkloosheid in 2020 : 10 euro per dag werkloosheid boven de 52 dagen met een minimum van 150€

Maatregelen in de essentiële sectoren : verhogen van het quota van de vrijwillige overuren, opeenvolgende contracten van bepaalde 
duur enz..

Regionale maatregelen : Vb : beschermingsmaatregelen Vlaanderen :
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme-voor-ondernemers-getroffen-door-
coronavirusmaatregelen?utm_source=VLAIO+nieuwsbrief&utm_campaign=b68f1c0e49-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10__corona_update&utm_medium=email&utm_term=0_dd3067564a-b68f1c0e49-85795492http://werk-
economie-emploi.brussels/nl/premies-covid

https://www.rsz.fgov.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus-pour-les-employeurs
https://www.rva.be/nl
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premies-covid


VRAGEN / ANTWOORDEN


