003 - 2006 - 13 tem 19 januari
Voordeel werkbonus (vermindering werknemersbijdragen voor lage lonen) uitgebreid
vanaf 1 januari 2006

(Website RSZ, tussentijdse info)

De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen.
De wet voorzag in een verhoging en verbreding van die bijdragevermindering met ingang van
1 januari 2006, één en ander in uitvoering van het ontwerp van Interprofessioneel akkoord voor de
periode 2005-2006 dat de regering heeft overgenomen (zie Snelnieuws sociaal recht nr. 2005/38,
p. 74 – 75):
verhoging maximale vermindering voor bedienden tot 140 euro (in plaats van 125 euro) per
maand, en tot 151,20 euro per maand (in plaats van 135 euro) voor arbeiders,
verhoging loongrens waarboven geen vermindering meer kan worden verkregen,
verhoging jaarlijks maximaal bedrag van vermindering van persoonlijke bijdragen tot
1.680 euro (voorheen 1.440 euro).
Op haar website publiceert de RSZ nu de geïndexeerde bedragen van toepassing met ingang van
die datum.
Schematisch weergegeven ziet de bijdragevermindering voor de voltijdse werknemers met volledige maandprestaties er met ingang van 1 januari 2006 als volgt uit:
Maandelijks loon
< of = 1.234,23 EUR

Bijdragevermindering
Hoofdarbeiders: 140 EUR
Handarbeiders: 151,20 EUR

> 1.234,23 EUR < of = 2.035,96 EUR

Hoofdarbeiders:
140 EUR - [0,1746 x (S1 - 1.234,23 EUR)]
Handarbeiders:
151,20 EUR - [0,1886 x (S1 - 1.234,23 EUR)]

> 2.035,96 EUR

0

Een concreet voorbeeld ter illustratie:
Een voltijds tewerkgestelde bediende ontvangt een brutomaandloon van 1.800 euro.
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S = de loonmassa die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bijdragevermindering.
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Het bedrag van de werkbonus bedraagt voor die bediende per maand: (140 – (0,1746 x (1.800 –
1.234,23)) = 41,22 euro.
Dit verminderingsbedrag wordt verrekend met de persoonlijke bijdragen: 235,26 euro (= 13,07%
van 1.800 euro) – 41,22 euro = 194,04 euro.
De persoonlijke bijdragen van de werknemer bedragen per maand dus 194,04 euro i.p.v.
235,26 euro.
Belangrijk is nog dat de aangepaste bedragen enkel gelden voor de werknemers van de private
sector. Voor andere werknemers (bv. contractuelen in de publieke sector) blijven de oude bedragen van kracht.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 05-06, het standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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