Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht
37 – 2013 – 6 t.e.m. 12 september

Wat is er tijdens de vakantiemaanden
socialezekerheidsrechtelijk vlak?

juli

en

augustus

gewijzigd

op

KB 17 juli 2013 tot wijziging van het KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig
werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV
van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen
de
inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 26 juli 2013, 2 editie
KB 17 juli 2013 tot wijziging van het KB van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 1 augustus 2013
Wet 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging
van artikel 19bis, § 2, 4°, 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, BS 1
augustus 2013
de

Art. 24 – 25 Wet 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 2 editie
Wet 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, BS 29 augustus
2013

Tijdens de afgelopen zomermaanden is er binnen het domein van het socialezekerheidsrecht het één
en ander gewijzigd.
In deze SoCompact bezorgen wij u een lijst van de wijzigingen die u mogelijks zouden kunnen
interesseren.
1.

Bijdragevermindering en werkuitkering voor jonge laaggeschoolde langdurig werkzoekenden

De uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die in dienst treedt bij een werkgever en,
- jong is (< 27 jaar), en,
- laaggeschoold (geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs), en,
- langdurig werkloos (werkzoekend gedurende minstens 312 dagen, gerekend in het
zesdagenstelsel, in de loop van de maand van indienstneming en de 18 kalendermaanden
daaraan voorafgaand),
geeft met ingang van 1 juli 2013 recht op de volgende twee voordelen:
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2.

een door de RVA betaalde werkuitkering van ten hoogste 500 euro gedurende de maand van
indienstneming en de 35 daaropvolgende maanden (de werkgever mag die uitkering
aftrekken van het door hem te betalen nettoloon),
een vermindering van de werkgeversbijdragen van maximum 1.500 euro tijdens het kwartaal
van indienstneming en de daaropvolgende elf kwartalen.
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden in de sector van de bewakingsen/of toezichtsdiensten

In de bouwsector bestaat al geruime tijd een systeem van een inhoudingsverplichting en een
daarmee samengaande hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden ten laste
van de opdrachtgever of aannemer die een beroep doet op een aannemer of onderaannemer met
sociale en/of fiscale schulden.
De Programmawet van 29 maart 2012 heeft evenwel de mogelijkheid gecreëerd om dat systeem uit
te breiden tot andere fraudegevoelige sectoren.
Een koninklijk besluit van 17 juli 2013 heeft voor de sector van de bewakings- en/of
toezichtsdiensten van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Het systeem bestaat erin dat een opdrachtgever of een aannemer die, voor activiteiten die
ressorteren onder het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, in zee gaat met
een aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale schulden, hoofdelijk aansprakelijk wordt
gesteld voor de betaling van die schulden van zijn medecontractant. De aannemer of opdrachtgever
kan die hoofdelijke aansprakelijkheid evenwel ontlopen door bij de betaling aan zijn
medecontractant van de uitgevoerde opdracht, een deel van de gelden (bij sociale schulden 35 %, bij
fiscale schulden 15 %) in te houden en door te storten aan de RSZ of aan de fiscus. Indien de
opdrachtgever of aannemer aan die inhoudingsverplichting voldoet, is hij niet langer hoofdelijk
aansprakelijk voor de sociale of fiscale schulden van zijn medecontractant.
Opgelet, deze inhoudingsverplichting en daarmee samengaande hoofdelijke aansprakelijkheid geldt
niet voor activiteiten die een opdrachtgever-natuurlijke persoon uitsluitend voor privédoeleinden
laat uitvoeren.
3.

Geldigheidsduur maaltijdcheques verhoogd van 3 maanden naar 12 maanden

Op de maaltijdcheques die een werkgever toekent aan zijn werknemers zijn geen RSZ-bijdragen
verschuldigd indien die cheques aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden heeft
betrekking op de geldigheidsduur van de cheques. De cheques moeten vermelden dat hun
geldigheidsduur beperkt is tot 3 maanden. Een in augustus gepubliceerde wet heeft die maximale
geldigheidsduur verhoogd van 3 maanden naar 12 maanden.
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4.

Responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid

Om de werkgevers die overmatig gebruik maken van het systeem van economische werkloosheid te
responsabiliseren, had een wet van 28 december 2011 de bestaande jaarlijkse
responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers uit de bouwsector, met ingang van 1 januari 2012,
veralgemeend tot alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de RSZ-Wet ressorteren (zie
www.sociaalcompendium.be).
Vast stond dat deze bijdrage moet berekend worden op basis van de dagen economische
werkloosheid die de werkgevers voor hun handarbeiders en leerlingen onderworpen aan de
Jaarlijkse Vakantiewet hebben aangegeven en die een bepaalde norm overschrijden. Hoe die
bijdrage precies moet berekend worden was tot nog toe evenwel niet duidelijk.
De precieze formule en de parameters waarmee de bijdrage moet berekend worden, moesten
immers nog worden bepaald.
De wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen heeft die formule en parameters nu
ingeschreven in de Algemene Beginselenwet zodat de veralgemeende responsabiliseringsbijdrage
inbaar is vanaf 1 augustus 2013.
5.

Innovatiepremies

De mogelijkheid voor werkgevers om innovatiepremies toe te kennen vrij van RSZ-bijdragen en
belastingen, is verlengd tot 1 januari 2015.

Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 12-13, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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