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Percentages van de werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s opnieuw gewijzigd
Administratieve instructies RSZ, 2de kwartaal 2012, www.socialsecurity.be

Dat er in het voorbije half jaar heel wat is gebeurd op het vlak van de brugpensioenen en pseudobrugpensioenen weet u al.
Vooreerst is er de al tot vervelens toe herhaalde naamsverandering. Brugpensioenen heten
voortaan stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, afgekort SWT. Ook de voormalige pseudobrugpensioenen (= Canada Dry-stelsels) kregen een nieuwe naam. I.p.v. van pseudobrugpensioenen spreken we voortaan van stelsels van werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere
werknemers, afgekort SWAV.
Daarnaast werden de leeftijds- en beroepsloopbaanvereisten om van het SWT gebruik te kunnen
maken, verhoogd (zie SoCompact nr. 2-2012).
Tenslotte heeft de programmawet van 29 maart 2012 de percentages van de werkgeversbijdragen
op SWT's, SWAV’s en Fortis-tijdskredieten fors verhoogd met ingang van 1 april 2012. Een schematisch overzicht van die verhoogde bijdragepercentages gaven wij u in onze SoCompact nr. 102012.
De wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 maart 2012 heeft evenwel aan de Koning de bevoegdheid gegeven laatstgenoemde bijdragepercentages te wijzigen. In de rubriek "Nieuw dit
kwartaal" van de Administratieve instructies van de RSZ is te lezen dat de Koning van die mogelijkheid gebruik zal maken. Een KB zal de fors verhoogde bijdragepercentages beperkt verlagen.
Hoewel dat wijzigende KB nog niet werd gepubliceerd, publiceert de RSZ in zijn administratieve
instructies voor de werkgevers al de gewijzigde bijdragepercentages (in de ‘Bijkomende informatie
- DECAVA - Het invullen van de DMFA’ op de pagina Decava - ‘Algemeenheden’) (zie https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/table_of_content/dmfa/201202/content/spe
cial_contributions/decava/general.html). De RSZ maakt hierbij wel het nodige voorbehoud.
Een aangepast schematisch overzicht van de gewijzigde bijdragepercentages krijgt u van ons zodra
het wijzigende KB gepubliceerd is.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 11-12, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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