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DE SOCIALE EN FISCALE  
MAATREGELEN VAN DE TAXSHIFT
EEN EERSTE OVERZICHT

De ‘taxshift’ of fiscale bocht bestaat erin om een 
deel van de fiscale lasten die momenteel op de 
inkomsten uit arbeid wegen te verschuiven naar 
andere posten zoals inkomsten uit kapitaal en 
onroerende inkomsten en door de accijnzen en btw 
op bepaalde consumptiegoederen (bv. elektriciteit, 
tabak, alcohol, gesuikerde dranken) te verhogen, 
met als voornaamste doel arbeidsplaatsen te creë-
ren en de koopkracht te verhogen.

De taxshiftmaatregelen die betrekking hebben op 
de werkgevers zijn zowel sociale als fiscale maat-
regelen en zijn gespreid over 3 jaar, dus tot 2019.

Enkele sociale maatregelen zijn bijvoorbeeld:

• de geleidelijke vermindering van de 
basiswerkgeversbijdragen;

• een hervorming van de structurele vermindering 
van de sociale bijdragen die momenteel gelden;

• een versterking van de bijdrageverminderingen 
voor de eerste aanwervingen (tot de 6e 
werknemer) en geen basiswerkgeversbijdragen 
voor de eerste aanwerving;

• een vermindering van de sociale bijdragen 
die door de zelfstandige werknemers moeten 
worden betaald.

 
Fiscale maatregelen zijn onder andere:

• een verhoging van de vrijstellingen van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
nachtarbeid en/of ploegenarbeid en voor 
de ondernemingen die hoogtechnologische 
producten produceren;

• een verhoging van de forfaitaire beroepskosten;
• een wijziging van de aanslagpercentages voor 

beroepsinkomsten;
• een verhoging van de belastingvrije som.

DOSSIER   I   DE SOCIALE EN FISCALE MAATREGELEN VAN DE TAXSHIFT

In juli 2015 is de regering tot een akkoord gekomen over de begroting en... de ‘taxshift’, 

dit wil zeggen een geleidelijke verschuiving van de fiscale last op inkomen uit arbeid naar 

andere posten.

In dit laatste Memento van het jaar bekijken we beknopt de verschillende maatregelen. Heel 

wat aspecten ervan moeten wel nog worden toegelicht en concreet gemaakt.

BEGRIP TAXSHIFT
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De ‘taxshift’ bevat een aantal sociale maatregelen 
die hoofdzakelijk betrekking hebben op een vermin-
dering van de sociale werkgeversbijdragen.

De toepassing van deze maatregelen zal worden 
gespreid in de tijd (tot 2018-2020), maar voor som-
mige ervan is de datum van inwerkingtreding al 
vastgelegd op 1 januari 2016 (zie ‘De verminderingen 
voor eerste aanwervingen’).

1 VERMINDERING VAN DE 
BASISWERKGEVERSBIJDRAGEN

Al jaren geleden werd er een vermindering van de 
sociale lasten aangekondigd... en die komt er nu 
effectief vanaf 2016.

De basiswerkgeversbijdragen zullen namelijk gradu-
eel worden verminderd. Met het taxshiftakkoord wil 
men het percentage van de basis werkgevers bijdragen 
tegen 1 januari 2018 terugbrengen naar 25%.

A. BEDOELDE WERKGEVERS EN WERKNEMERS
De graduele vermindering van de basiswerkgevers-
bijdragen (zie hierna voor deze vermindering) geldt 
voor de werkgevers die werknemers tewerkstellen 
van categorie 1 van de huidige ‘structurele lasten-
vermindering’. 

Grosso modo wordt hier de profitsector bedoeld, dit 
wil zeggen alle werkgevers, behalve de beschutte 
werkplaatsen en de werkgevers van de volgende 
sectoren:

• opvoedings- en huisvestingsinrichtingen  
en -diensten (PC nr. 319, alle subsectoren);

• sociaal-culturele sector (PC nr. 329, alle 
subsectoren);

• gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC nr. 330, 
alle subsectoren behalve tandprothesen);

• de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 
(PC nr. 331);

• de Franstalige en Duitstalige welzijns- en 
gezondheidssector (PC nr. 332).

B. GRADUELE VERMINDERING VAN DE BASISAANSLAGVOET 
VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN
De basiswerkgeversbijdragen worden gebruikt om 
de klassieke stelsels van de sociale zekerheid te 
financieren (bv. pensioen, werkloosheid, ZIV).

De basisaanslagvoet van deze patronale socialeze-
kerheidsbijdragen bestaat momenteel uit de som 
van een basispercentage (nu 24,92%) en het percen-
tage van de loonmatigingsbijdrage (nu 7,48%), dus in 
totaal 32,40%.

De doelstelling van de regering is om de basis-
aanslagvoet geleidelijk te verminderen tot 25% op 
1 januari 2018. Zie de tabel hieronder.

SOCIALE MAATREGELEN
02

Datum van  
inwerkingtreding

Basiswerkgevers
bijdrage

Loonmatigingsbijdrage Basisaanslagvoet

Momenteel 24,92 % 7,48 % 32,40 %

Op 01.04.2016 22,65 % 7,35 % 30,00 %

Op 01.01.2018 19,88 % 5,12% 25,00 %
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C. VOOR DE WERKGEVERS VAN DE NON-PROFITSECTOR
De werkgevers die behoren tot de nonprofitsector 
(categorieën 2 en 3 voor de structurele 
lastenvermindering) zullen een subsidie genieten via 
de Sociale Maribel.

Voor deze werkgevers zal de taxshift niet onder de 
vorm van een lagere basisbijdrage worden door-
gevoerd.

Twee specifieke maatregelen zullen voor een lasten-
vermindering zorgen:

• een extra budget voor de Sociale Maribel - de 
termijnen zijn nog niet gekend;

• en een herwaardering van de structurele vermin-
dering ten gunste van de lage lonen.

Deze maatregelen bevinden zich nog in de ontwerp-
fase en kunnen dus nog aanzienlijk worden gewijzigd.

2 AANPASSINGEN AAN DE STRUCTURELE 
LASTENVERMINDERING

Een andere maatregel van het sociale luik van de 
‘taxshift’ betreft de structurele vermindering (of ver-
algemeende vermindering) van de sociale lasten.

Deze vermindering is ‘automatisch’ en geldt voor alle 
werkgevers die een forfaitaire vermindering van hun 
werkgeversbijdragen genieten met daarbij eventueel 
nog een toeslag voor de lage en voor de hoger lonen.

De structurele vermindering van de sociale lasten 
zal worden versterkt voor de non-profitsector (werk-
nemerscategorieën 2 en 3) maar verminderd voor cate-
gorie 1. De werkgevers van de werknemers van deze 
laatste categorie zullen namelijk (zoals we al hebben 
aangegeven) een vermindering van de basisaanslag van 
de werkgeversbijdragen genieten (zie punt 1 hiervoor).

TOEPASSINGSGEBIED -  
CATEGORIEËN VAN WERKNEMERS
De structurele lastenvermindering geldt voor drie 
categorieën van werknemers.

Categorie 1: tot deze categorie behoren de werk-
nemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van 
de sociale zekerheid en die niet tot een andere 
categorie behoren.

Vanaf 1 april 2016 zal categorie 1 ook de werk-
nemers bevatten die zijn gebonden door een 
arbeidsovereenkomst met:

• de Koninklijke Muntschouwburg;
• het Paleis voor Schone Kunsten. 

Categorie 2: Tot deze categorie behoren de werk-
nemers die worden tewerkgesteld door de werk-
gevers waarvoor de Sociale Maribel geldt, dus de 
werk gevers die onder de volgende PC’s vallen:

• PC nr. 319 (inclusief alle PSC’s);
• PC nr. 329 (inclusief alle PSC’s);
• PC nr. 330 (inclusief alle PSC’s behalve PSC nr. 

330.03 van de tandprothesen);
• PC nr. 331;
• PC nr. 332. 

uitgezonderd de werknemers die ressorteren onder 
het paritair comité voor de diensten voor gezins- 
en bejaardenhulp (PC nr. 318.01 en 318.02) en de 
werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte 
werkplaats (PC nr. 327).

Categorie 3: Deze categorie bevat de werknemers 
die werken in een beschutte werkplaats (PC nr. 327).

TOEKOMSTIGE BEDRAGEN  
VAN DE STRUCTURELE VERMINDERING
De structurele vermindering zal de komende jaren 
3 aanpassingen ondergaan.

• Het forfait van de vermindering (huidig bedrag 
van € 462) zal op 1 april 2016 worden verminderd 
tot € 438. Vanaf 2018 zal het gelijk zijn aan 0. Er zal 
dus geen forfaitaire vermindering meer zijn.

• De ‘hogelonengrens’, die toelaat een toeslag te 
genieten voor de hoge lonen, blijft behouden op 
€ 13.401,07 op 1 april 2016 en 2017, maar zal 
verdwijnen vanaf 2018.

• De ‘lagelonengrens’ zal progressief verhogen en 
zal uiteindelijk ook de middelmatige lonen dekken:
• op 1 april 2016 en in 2017 zal ze worden opge-

trokken van € 5.560,49 naar € 6.900;
• dan op 1 januari 2018 naar € 8.850;
• en op 1 januari 2019 naar € 9.035.

Officieus zal de structurele vermindering er de 
komende jaren uitzien zoals weergegeven in de tabel 
op volgende pagina.
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Structurele vermindering  
van de sociale lasten  
(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

Categorie 1 438 + 0,1369 x (6.900,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

Categorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.727,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Categorie 3 471,00 + 0,1785 x (8.198,40 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Structurele vermindering  
van de sociale lasten
(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

Categorie 1 0 + 0,1280 x (8.850,00 – S)

Categorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.674,00 – S)

Categorie 3 471,00 + 0,1785 x (8.902,50 – S)

Structurele vermindering  
van de sociale lasten  
(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

Categorie 1 0 + 0,1400 x (9.035,00 – S)

Categorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.890,00 – S)

Categorie 3 471,00 + 0,1785 x (9.195,00 – S)

Vanaf 1 april 2016:

Vanaf 1 januari 2019:

Vanaf 1 januari 2018 zal de hogelonencomponent worden afgeschaft.

   VOORBEELD    
Uen arbeider werkt voltijds bij een werkgever die onder PC nr. 200 valt. Zijn maandloon bedraagt € 2.000 bruto. 
De werkgever valt dus onder categorie 1. 
S = € 6.000. 
Het bedrag van de vermindering R = 438 + 0,1369 x (€ 6.900 - € 6.000) + 0,0600 x (€ 6.000 - € 13.401,07) = € 561,21.

   VOORBEELD    
We gaan uit van dezelfde situatie als in het vorige voorbeeld. 
R = 0 + 0,1280 x (8.850 – € 6.000) = € 364,80.

   VOORBEELD    
We gaan uit van dezelfde situatie als in het vorige voorbeeld. 
R = 0 + 0,1400 x (9.035 – € 6.000) = € 424,90.

S = refertekwartaalloon  W = loonmassa die elk kwartaal bij de RSZ wordt aangegeven 
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3.  VERSTERKING VAN DE DOELGROEP-
VERMINDERING VOOR DE ‘EERSTE 
AANWERVINGEN’

Het taxshiftakkoord bevat specifiekere maatrege-
len voor de nieuwe werkgevers en de KMO’s in het 
algemeen.

Onlangs heeft de ministerraad namelijk een ontwerp 
van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat vanaf 1 janu
ari 2016 voorziet in:

1) een bijna volledige vrijstelling van de basiswerk-
geversbijdragen voor de aanwerving van een 
eerste werknemer;

2) de uitbreiding van de forfaitaire vermindering 
naar de 6e aangeworven werknemer en een ver-
sterking van de bestaande verminderingen van de 
werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de 
2e tot 5e werknemer. 

A. BIJNA VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN WERKGEVERS-
BIJDRAGEN VOOR DE EERSTE WERKNEMER
De werkgevers die een 1e werknemer aanwerven 
tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zullen 
bijna volledig worden vrijgesteld van sociale basis-
werkgeversbijdragen.

Deze vrijstelling zal gelden gedurende de volledige 
periode van tewerkstelling van de 1e werknemer; de 
vrijstelling is dus van onbepaalde duur (in principe 
dus niet beperkt in de tijd).

Bedoelde  
werknemers

Bedrag van  
de vermindering

Duur van  
de toekenning

Recht op te gebruiken 
over een periode van:

Eerste werknemer Vrijstelling van  
de basisbijdragen

Elk tewerkstellings-
kwartaal

Totale duur van 
de tewerkstelling

Tweede werknemer € 1.550/kwartaal
€ 1.050/kwartaal
€ 450/kwartaal

max. 5 kwartalen
max. 4 volgende kwartalen
max. 4 volgende kwartalen

20 kwartalen

Derde werknemer € 1.050/kwartaal
€ 450/kwartaal

max. 5 kwartalen
max. 8 volgende kwartalen

20 kwartalen

Vierde werknemer € 1.050/kwartaal
€ 450/kwartaal

max. 5 kwartalen
max. 4 volgende kwartalen

20 kwartalen

Vijfde werknemer € 1.000/kwartaal
€ 400/kwartaal

max. 5 kwartalen
max. 4 volgende kwartalen

20 kwartalen

Zesde werknemer € 1.000/kwartaal
€ 400/kwartaal

max. 5 kwartalen
max. 4 volgende kwartalen

20 kwartalen

Tabel 1  Doelgroepvermindering ‘Eerste aanwervingen’ vanaf 1 januari 2016

  OPGELET 
 
De vrijstelling zal enkel gelden voor de basis werkgevers-
bijdragen (d.w.z. de bijdragen voor de stelsels van de pensioenen, 
werkloosheid, ziekte-invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen, 
beroepsziekten). De andere werkgeversbijdragen (bv. bijdrage 
‘jaarlijkse vakantie’ voor arbeiders, loonmatigingsbijdrage, 
bijdragen voor het Fonds voor de sluiting van ondernemingen, 
bijdragen voor een bestaanszekerheidsfonds, enz.) blijven daar-
entegen verschuldigd volgens de normale modaliteiten!

 

B. FORFAITAIRE VERMINDERING  
VOOR EEN ZESDE WERKNEMER
Vanaf 1 januari 2016 kan een nieuwe forfaitaire 
vermindering van de sociale werkgeversbijdragen 
worden toegekend wanneer een 6e werknemer 
wordt aangeworven. Het bedrag van deze verminde-
ring zal bepaald zijn op:

• € 1.000/kwartaal gedurende maximum 5 kwar-
talen;

• € 400/kwartaal voor maximum de 4 volgende 
kwartalen.

De forfaitaire vermindering zal enkel gelden voor de 
aanwerving van een 6e werknemer vanaf 1 januari 
2016; de 6e werknemer die in 2015 (of in 2014) in 
dienst is gekomen opent dus niet het recht op een 
forfaitaire vermindering! Zie tabel 1 hieronder. 
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C. VERSTERKING VAN DE FORFAITAIRE  
VERMINDERINGEN VOOR DE 2e TOT 5e WERKNEMER
Omdat de basisbijdragen voor de 1e werknemer die 
wordt aangeworven vanaf 1 januari 2016 bijna volledig 
worden vrijgesteld, werd ook beslist om de forfaitaire 
bijdrageverminderingen voor de aanwerving van een 
2e tot 5e werknemer vanaf 2016 te verhogen.

De forfaitaire verminderingen die in 2015 (en toepas-
singsperiodes) gelden voor de 5 eerste aanwervin-
gen ‘glijden’ vanaf 1 januari 2016 namelijk naar de 2e, 
3e, 4e, 5e en 6e werknemer... met als resultaat dat de 
forfaitaire vermindering voordeliger wordt voor de 
2e, 3e, 4e en 5e aangeworven werknemer. 

D. OVERGANGSBEPALING VOOR  
DE EERSTE WERKNEMERS AANGEWORVEN IN 2015
Los van de versterkte vermindering voor de eerste 
aanwervingen vanaf 2016 (zie punt C hierboven), 
werd beslist om ook de werkgevers die in 2015 
(enkel dan) zijn overgegaan tot eerste aanwervingen 
(1 tot 5 werknemers) te ‘begunstigen’.

Zo kunnen de werkgevers die al een vermindering 
‘eerste aanwervingen’ genoten voor een of meerdere 
werknemers die in 2015 in dienst zijn gekomen, 
vanaf 2016 nieuwe verminderingsbedragen genieten 
voor het resterende aantal kwartalen waarop zij op 
31.12.2015 nog recht hadden.

Deze versterking van de vermindering is dus beperkt 
tot de werknemers die werden aangeworven in 2015. 
Bovendien is ze beperkt tot het aantal kwartalen 
waarop de werkgever nog aanspraak kon maken in 
het stelsel dat gold op 31 december 2015.

Eenvoudig samengevat:
• Eerste werknemer aangeworven in 2015: vanaf 

2016 bijna volledige vrijstelling, beperkt tot de 
rest van de 13 kwartalen;

• Tweede werknemer aangeworven in 2015: vanaf 
2016 hoger forfait, beperkt tot de rest van de 13 
kwartalen;

• Derde werknemer aangeworven in 2015: vanaf 
2016 zelfde verminderingsforfait, beperkt tot de 
rest van de 9 kwartalen;

• Vierde werknemer aangeworven in 2015: vanaf 
2016 hoger verminderingsforfait, beperkt tot de 
rest van de 9 kwartalen;

• Vijfde werknemer aangeworven in 2015: vanaf 
2016 zelfde verminderingsforfait, beperkt tot de 
rest van de 9 kwartalen;

• Zesde werknemer aangeworven in 2015: vanaf 
2016 geen forfait (deze aanwerving heeft niet het 
recht op de vermindering in 2015 geopend).

 

   VOORBEELD 1    
Op 1 augustus 2015 werd een eerste werknemer aangeworven. 
De werkgever heeft in 2015 dus gedurende 2 kwartelen een 
vermindering van € 1.550/kwartaal genoten. Op 31.12.2015 
blijft er dus nog een saldo over van 3 kwartalen aan € 1.550, 
4 kwartalen aan € 1.050 en 4 kwartalen aan € 450. 
 
In werkelijkheid kan de werkgever vanaf 2016 gedurende 
11 kwartalen een bijna volledige vrijstelling van de basis-
werkgevers bijdragen genieten (in plaats van de forfaitaire 
verminderingen voorzien voor de resterende kwartalen op 
31.12.2015). 
 

  VOORBEELD 2   
De werkgever die zijn 2e werknemer heeft aangeworven op 
1 april 2015 en die al voor 3 kwartalen een vermindering van 
€ 1.050/kwartaal heeft genoten, heeft vanaf 1 januari 2016 nog 
voor 10 kwartalen recht op een vermindering: 2 kwartalen aan 
€ 1.550, 4 kwartalen aan € 1.050 en 4 kwartalen aan € 450.

  ALGEMENE OPMERKING 
 
De werkgever die al verminderingen ‘eerste aanwervingen’ 
genoot voor de werknemers aangeworven vóór 1 januari 2015 
(bv. in 2014 of 2013) kan voor het resterende aantal kwartalen 
waarop hij op 31.12.2015 nog recht heeft de verminderingsbe-
dragen blijven genieten die op die datum gelden (dus zonder de 
minste aanpassing). 
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Bedoelde 
werknemers

Eerste aanwervingen  
VOOR 2015

Eerste aanwervingen in 
2015 (= overgangsmaatregel 
van toepassing vanaf 2016)

Eerste aanwervingen  
in 2016

Bedrag van de 
vermindering

Duur van de 
toekenning

Bedrag van de 
vermindering

Duur van de 
toekenning

Bedrag van de 
vermindering

Duur van de 
toekenning

Eerste  
werknemer

€ 1.550/
kwartaal
€ 1.050/
kwartaal
€ 450/ 
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

Bijna volledi-
ge vrijstelling 
van de basis-
werkgevers-
bijdragen

Voor het 
saldo van de 
13 kwartalen 
bepaald op 
31.12.2015

Bijna volledi-
ge vrijstelling 
van de basis-
werkgevers-
bijdragen

Totale duur 
van de 
tewerkstel-
ling

Tweede  
werknemer

€ 1.050/
kwartaal
€ 450/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen 
max. 8  
kwartalen

€ 1.550/  
kwartaal  
€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

Voor het 
saldo van de 
13 kwartalen 
bepaald op 
31.12.2015

€ 1.550/  
kwartaal  
€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

Derde  
werknemer

€ 1.050/
kwartaal
€ 450/ 
kwartaal

max. 5  
kwartalen 
max. volgende 
4 kwartalen

€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

Voor het 
saldo van de 
9 kwartalen 
bepaald op 
31.12.2015

€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen 
max. 8  
kwartalen

Vierde  
werknemer

€ 1.000/
kwartaal
€ 400/ 
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

Voor het 
saldo van de 
9 kwartalen 
bepaald op 
31.12.2015

€ 1.050/  
kwartaal  
€ 450/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

Vijfde  
werknemer

€ 1.000/
kwartaal
€ 400/ 
kwartaal

max. 5  
kwartalen 
max. volgende 
4 kwartalen

€ 1.000/  
kwartaal  
€ 400/  
kwartaal

Voor het 
saldo van de 
9 kwartalen 
bepaald op 
31.12.2015

€ 1.000/  
kwartaal  
€ 400/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

Zesde  
werknemer

- - - - € 1.000/  
kwartaal  
€ 400/  
kwartaal

max. 5  
kwartalen
max. volgende 
4 kwartalen

Tabel 2 – Doelgroepvermindering ‘Eerste aanwervingen’   
Verschillende gevallen en toepassing in 2016
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Het taxshiftakkoord bevat verschillende specifieke 
maatregelen. We geven hier een eerste overzicht.

1  VRIJSTELLINGEN VAN DOORSTORTING  
VAN BEDRIJFSVOORHEFFING

 
A. VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN BEDRIJFS-
VOORHEFFING VOOR NACHT- EN/OF PLOEGENARBEID
De ondernemingen waar ploegen- en/of nachtarbeid 
wordt verricht of waar volcontinu wordt gewerkt, 
zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van 
het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing die wordt 
ingehouden op de bezoldigingen van de betreffende 
werknemers.

Zijn evenwel uitgesloten van deze maatregel, de 
ondernemingen van de non-profitsector waarvoor 
de Sociale Maribel-vermindering geldt en de onder-
nemingen die behoren tot het paritair comité voor de 
beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 
(PC nr. 327, 327.01, 327.02 en 327.03).

Momenteel geldt de vrijstelling voor 15,60% van de 
belastbare bezoldigingen waarin de ploegenpremies 
zijn inbegrepen.

Het pact voor competitiviteit verhoogt de vrijstelling 
al tot 20,40% in 2016 en 22,80% in 2019.

Er werd evenwel beslist om de verhoging naar 
22,80% sneller door te voeren en deze maatregel toe 
te passen voor de lonen toegekend of betaald vanaf 
1 januari 2016.

B. VRIJSTELLING VOOR DE ONDERNEMINGEN  
DIE HOOGTECHNOLOGISCHE PRODUCTEN PRODUCEREN
De bestaande vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid en ploegen-
arbeid zal worden versterkt voor de ondernemingen 
die hoogtechnologische producten produceren.

Vanaf 1 januari 2016, zal het vrijstellingspercentage 
(in principe 22,80% op 1 januari 2016) met 2,2% (tot 
25%) verhogen voor deze ondernemingen. Deze ver-
hoging geldt enkel voor de werknemers die effectief 
werken in de productie van hoogtechnologische 
producten. Ze geldt niet voor de andere werknemers.

De kenmerken van hoogtechnologische producten 
zullen worden bepaald bij Koninklijk Besluit, maar 
we mogen ervan uitgaan dat het zal gaan om:

• ofwel nieuwe producten en geavanceerde techno-
logieën die geen impact hebben op het milieu of de 
negatieve gevolgen op het milieu tot een minimum 
willen beperken;

• ofwel producten die voor het eerst in productie wor-
den gebracht en die rechtstreeks of onrechtstreeks 
hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten met zich 
brengen op het moment dat ze voor het eerst in 
serieproductie gaan.

C. STRUCTURELE VRIJSTELLING VAN  
DOORSTORTING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING
De werkgevers van de privésector genieten een 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
gelijk aan 1% van het brutobedrag van de bezoldigin-
gen vóór inhouding van persoonlijke RSZ-bijdragen.
Deze vrijstelling zal vanaf 1 april 2016 worden gewij-
zigd, naargelang de werkgever tot de profitsector of 
de non-profitsector behoort.

➡ Profitsector
De structurele vrijstelling van 1% zal worden 
omgezet in een bijkomende vermindering van het 
basispercentage van de werkgeversbijdragen voor 
de werkgevers die tot de profitsector behoren. 
De structurele vrijstelling van 1% zal dus worden 
afgeschaft voor de profitsector vanaf 1 april 2016.

De structurele vrijstelling van 0,12% zal daaren-
tegen blijven bestaan voor de werkgevers die ofwel 
worden beschouwd als kleine ondernemingen 
krachtens artikel 15 van het vennootschapswetboek, 
ofwel natuurlijke personen zijn die mutatis mutandis 
beantwoorden aan de criteria van datzelfde artikel 
15. De erkende ondernemingen voor uitzendarbeid 
die uitzendkrachten ter beschikking stellen van de 
hierboven genoemde zullen eveneens, voor deze 
werknemers, de structurele vrijstelling van 0,12% 
voor wat betreft de doorstorting van de bedrijfs-
voorheffing genieten.

➡ Nonprofitsector
De werkgevers die behoren tot de non-profitsector 
(met andere woorden de sectoren van de Sociale 
Maribel; PC’s nr. 318; 318.01; 318.02; 319; 319.01; 319.02; 

FISCALE MAATREGELEN
03
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329; 329.01; 329.02; 329.03; 330; 331 en 332) zullen 
een structurele vrijstelling van 1% voor wat betreft de 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing blijven genie-
ten. Een bedrag dat overeenstemt met 75% van de 
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zal 
onmiddellijk besteed worden aan de financiering van 
de Sociale Maribel-fondsen. 

  ALGEMENE OPMERKING 
 
De wijzigingen waarvan hierboven sprake op het vlak van de 
structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
zouden van toepassing zijn voor de bezoldigingen die worden 
betaald of toegekend vanaf 1 april 2016.

2 WIJZIGING VAN DE AANSLAGPERCENTAGES

Om het nettoloon van de werknemers te verhogen en 
zodoende een hogere koopkracht te garanderen, is 
de regering van plan om de aanslagpercentages op 
de beroepsinkomsten aan te pakken.

Zo wil de regering de belastingschijf van 30% in 
twee stappen integreren in die van 25% (voor de 
inkomsten jaren 2016 en 2018) en bovendien de 
belasting schijf van 40% uitbreiden door de onder-
grens te verhogen voor de toepassing van het 
aanslag percentage van 45%.

Deze wijzigingen moeten leiden tot een vermindering 
van de fiscale druk en zullen doorgerekend worden 
in de schalen van de bedrijfsvoorheffing.

De maatregel bevindt zich evenwel nog in de 
ontwerp fase en kan nog wijzigingen ondergaan.

3 VERHOGING VAN DE  
FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN

De lasten op arbeid in België zijn hoog, niet enkel voor 
werkgevers maar ook voor werknemers. Daarom 
heeft de regering er zich toe verbonden maatregelen 
in te voeren die het nettoloon van de werknemers 
verhogen en zo hun koopkracht doen toenemen.

Na een eerste verhoging in 2015 van de forfaitaire 
beroepskosten voor de werknemers, wil de regering 
nu een stap verder gaan in het verlagen van de lasten.

De regering zal de forfaitaire beroepskosten voor de 
werknemers namelijk nogmaals verhogen in 2016 
en 2018.

Ter herinnering, de beroepskosten zijn de kosten 
die de loontrekkende werknemers in de personen-
belasting (PB) kunnen aftrekken van hun belastbare 
inkomen. Het zijn kosten die gemaakt werden om de 
beroepsinkomsten te verwerven of te behouden.

Deze kosten kunnen afgetrokken worden op basis 
van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van 
een forfait dat vastgelegd werd door de Belasting-
administratie. Het merendeel van de loontrekkende 
werknemers maakt gebruik van de forfaitaire aftrek. 
Het is dit forfait dat de regering zal verhogen.

Voor de lonen van de werknemers die betaald of 
toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt de 
inkomensschijf waarvoor de beroepskosten werden 
vastgelegd op 30% uitgebreid. Voor de lonen van de 
werknemers die betaald of toegekend worden vanaf 
1 januari 2018, zal er slechts één enkel percentage 
gebruikt worden voor de berekening van de beroeps-
kosten, namelijk 30%.

Deze wijzigingen zullen doorgerekend worden in de 
schalen van de bedrijfsvoorheffing. De maatregel 
bevindt zich nog in de ontwerpfase en kan dus nog 
worden gewijzigd.

4 VERHOGING VAN DE BELASTINGVRIJE SOM

Nog met de bedoeling om de koopkracht van de 
werknemers te verhogen wil de regering een 
derde maatregel aannemen: een verhoging van 
de inkomens grenzen voor de toepassing van de 
belasting vrije som.
Zoals de naam aangeeft is de belastingvrije som 
het deel van het inkomen waarop geen personen-
belasting (PB) wordt geheven.
Voor de inkomsten 2015 en voor een alleenstaande 
belastingbetaler zonder kinderen bedraagt de 
belasting vrije som € 7.090,00. Dit aandeel wordt ove-
rigens verhoogd in functie van het aantal kinderen ten 
laste en de fiscale situatie van de belasting betaler.
Deze inkomensgrens zal volgens de beslissing van 
de regering geleidelijk worden verhoogd, maar ook 
deze maatregel bevindt zich nog in de ontwerpfase 
zodat hij eventueel nog kan worden gewijzigd.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DOSSIER   I   DE SOCIALE EN FISCALE MAATREGELEN VAN DE TAXSHIFT
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SOCIALE ACTUALITEIT

Hieronder vindt u de kalender van de wettelijke 
verval dagen van de RSZ-bijdragen en de bedrijfs-
voorheffing voor het jaar 2016. Indien u de RSZ-
bijdragen en de bedrijfsvoorheffing via ons sociaal 
secretariaat voldoet, moet uw betaling bij ons 
toekomen ten laatste op de vervaldag. Zoniet kunnen 

wij u niet garanderen dat deze betaling tijdig wordt 
doorgestort. Een laattijdige betaling van de RSZ-
bijdragen of de bedrijfsvoorheffing kan aanleiding 
geven tot het opleggen van een administratieve 
boete en/of verwijlinterest ten voordele van de RSZ 
of de FOD Financiën.

RSZ-BIJDRAGEN EN BEDRIJFSVOORHEFFING: 
VERVALDAGKALENDER 2016

   OPMERKINGEN    
De RSZ-bijdrage ten laste van de werkgever ter financiering van het vakantiegeld is verschuldigd op 29.04.2016 samen met het saldo van 
de RSZ-bijdragen voor het 1e kwartaal 2016. De bijdrage voor de ‘herverdeling van de sociale lasten’ daarentegen is verschuldigd samen 
met het saldo van de RSZ-bijdragen voor het 2e kwartaal 2016. 

 

RSZ-bijdragen

Periode Vervaldag

1e kwartaal 2016 1e voorschot 05.02.2016

2e voorschot 04.03.2016

3e voorschot 05.04.2016

Saldo 29.04.2016

2e kwartaal 2016 1e voorschot 04.05.2016

2e voorschot 03.06.2016

3e voorschot 05.07.2016

Saldo 29.07.2016

3e kwartaal 2016 1e voorschot 05.08.2016

2e voorschot 05.09.2016

3e voorschot 05.10.2016

Saldo 31.10.2016

4e kwartaal 2016 1e voorschot 04.11.2016

2e voorschot 05.12.2016

3e voorschot 05.01.2017

Saldo 31.01.2017
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   OPMERKINGEN    
Indien u gedurende het jaar 2015 minder dan € 38.180 aan bedrijfsvoorheffing verschuldigd was, dan kan u de verschuldigde bedrijfs-
voorheffing per kwartaal betalen. Voor het vierde kwartaal dient wel een voorschot betaald te worden vóór 15.12. Dit voorschot is gelijk aan 
de bedrijfsvoorheffing verschuldigd voor de maanden oktober en november. Indien u in de loop van 2015 echter meer dan 2,5 miljoen euro aan 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd was, dient u op 23.12 een voorschot te betalen voor de bedrijfsvoorheffing van de maand december. 
Dit voorschot is gelijk aan de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de lonen uitbetaald tussen 1 en 15 december.

 

Bedrijfsvoorheffing

Periode Datum

Januari 2016 15.02.2016

Februari 2016 15.03.2016

Maart 2016 15.04.2016

1e kwartaal 2016 15.04.2016

April 2016 13.05.2016

Mei 2016 15.06.2016

Juni 2016 15.07.2016

2e kwartaal 2016 15.07.2016

Juli 2016 12.08.2016

Augustus 2016 15.09.2016

September 2016 14.10.2016

3e kwartaal 2016 15.10.2016

Oktober 2016 15.11.2016

November 2016 15.12.2016

Voorschot 4e kwartaal 2016 15.12.2016

December 2016 13.01.2017

4e kwartaal 2016 13.01.2017

ACTUALITEIT
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Index november 2015  (basis 2013) 101,61
  (basis 2004) 124,37

Gezondheidsindexcijfer  (basis 2013) 102,28
  (basis 2004) 123,52

Viermaandelijks gemiddelde  100,66

LOONAANPASSINGEN

LOONAANPASSINGEN PER 1 DECEMBER 2015 

Loonindexeringen en -aanpassingen in december 2015

102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in 
de provincie Henegouwen. 
Aanpassing functieclassificatie voor werknemers van het onderhoudsatelier en invoering 2 nieuwe functies 
met bijhorende schaallonen.
Vanaf 1 januari 2015.
Toekenning cadeaucheque van € 35 (feest van Sinterklaas).

102.03 Paritair subcomité voor de porfiergroeven in de provincies WaalsBrabant en Henegouwen en de 
kwartsietgroeven in de provincie WaalsBrabant.
Toekenning van een geschenkcheque van € 35 aan elke werknemer.
Vanaf 30 november 2015.

102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van 
het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie WaalsBrabant.
Ondernemingen in de provincie Luik: Toekenning van een premie van € 17,35 ter gelegenheid van het feest 
van “Sinte Barbara”. Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt. 
Andere ondernemingen: Toekenning cadeauchèque van € 24,79 (feest van Sint-Niklaas).

102.06 Paritair subcomité voor het bedrijf der grint en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in 
de provincies Antwerpen, WestVlaanderen, OostVlaanderen, Limburg en VlaamsBrabant.
Enkel voor de witzandgroeven: aanpassing thuiswachtvergoeding elektriciens en invoering 
anciënniteitspremie.
Vanaf 1 februari 2015.

102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, 
van de bitterspaatgroeven en ovens op het gehele grondgebied van het Rijk.
Toekenning van een geschenkcheque van € 24,79, ter gelegenheid van de feestdag van ‘Sinte-Barbara’, aan 
alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. 

109.00 Paritair comité voor het kleding en confectiebedrijf.
Tweede fase van de invoering van de functieclassificatie: de reële lonen worden opgetrokken tot 2/4den van 
het eventuele positieve verschil tussen het reële loon en het schaalloon.

112.00 Paritair Comité voor het garagebedrijf.
Toekenning ecocheques voor € 125 aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 
01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2015. Een ondernemings-
CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.
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Loonindexeringen en -aanpassingen in december 2015

119.01 – 
119.03

Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.
Jaarlijkse premie € 112,20 indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2015. Te proratiseren in functie 
van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de 
maand december 2015. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de 
loop van het jaar 2015. 

120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen. 
Toekenning cadeaucheque van € 30 aan werknemers die op 30.11.2015 in dienst zijn. 

132.00 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land en tuinbouwwerken.
Toekenning éénmalige premie van maximum € 250 netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders 
onder de vorm van echocheques, invoering of verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque, 
cadeaucheques of een combinatie ervan. Referteperiode van 01.12.2014 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. 

140.01 
(140.01 – 
140.03)* 

Autobussen en autocars.
Enkel voor het garagepersoneel: toekenning ecocheques voor € 125 aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. Referteperiode van 01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2015.

140.02 
(140.06)* 

Taxi’s.
Toekenning cadeaucheque van € 35 voor voltijdse arbeiders en deeltijdsen meer dan 50% en van € 17,50 
voor deeltijdsen van maximum 50% indien minstens 2 jaar ondernemingsanciënniteit op 1 december 2015 
en minstens één effectief gepresteerde dag in 2015.

140.03 
(140.04 en 
140.09)* 

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden.
Enkel voor het garagepersoneel: toekenning maaltijdcheques of ecocheques voor € 250 aan alle voltijds 
tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling 
ecocheques ten laatste op 31.12.2015.

140.04 
(140.08)* 

Afhandeling op de luchthavens. 
Toekenning ecocheque of geschenkcheque € 35. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2015.

140.05 Verhuisondernemingen.
M&R (A) Niet voor het garagepersoneel: vorige lonen x 1,00469.
Niet voor het garagepersoneel: indexatie verblijfs- en verwijderingsvergoeding en aanpassing 
flexibiliteitspremie.

142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen. 
Toekenning ecocheques voor € 125 aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 
01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15 december 2015. Een 
ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling. 

144.00 Paritair Comité voor de landbouw.
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2014, hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015. 

145.01 Bloementeelt.
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015.

145.03 Boomkwekerij. 
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015.

ACTUALITEIT
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Loonindexeringen en -aanpassingen in december 2015

145.04 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen.
Toekenning ecocheques voor € 250 aan alle tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 
30.06.2015. Uitbetaling in december 2013 samen met de getrouwheidspremie. Een ondernemings-CAO 
gesloten vóór 15.10.2015 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 

145.05 Fruitteelt. 
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015.

145.06 Groenteteelt. 
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2015,hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015.

145.07 Paddestoelen/truffelteelt. 
Niet van toepassing voor het seizoen en gelegenheidspersoneel: toekenning ecocheques voor € 250 aan 
alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2014 tot 30.06.2015. Deeltijdsen pro rata. 
Uitbetaling in december 2015 samen met de eindejaarspremie. Een ondernemings-CAO kan voorzien in een 
andere invulling van de koopkracht. Het sociaal fonds moet, bij omzetting voor 2015, hiervan op de hoogte 
worden gebracht voor 15.10.2015.

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie.
Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid economische redenen).
Vanaf 1 oktober 2015.

149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk. 
Toekenning ecocheques voor € 125 aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 
01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2015. Een ondernemings-CAO 
gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Ondernemingen die reeds 
een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel.
Toekenning ecocheques voor € 125 aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 
01.06.2015 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2015. Een ondernemings-
CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. 

202.00 
(202.01 en 
202.02)* 

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.
Jaarlijkse brutopremie € 148,74. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. 
Deeltijdsen pro rata. 

203.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven. 
Toekenning cadeauchèque van € 24,79 voor het feest van Sint-Niklaas, verhoogd met € 12,39 per kind ten 
laste. 

207.00 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.
Invoering bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid voor bedienden).
Erratum: enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.
Vanaf 1 januari 2015.

226.00 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.
Toekenning ecocheques voor € 250. Referteperiode van 01.01.2015 tot 31.12.2015. Een ondernemings-
akkoord gesloten voor 31.10.2014 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

302.00 Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
Invoering flexi-loon.
Niet voor studenten voor wie de RSZsolidariteitsbijdragen gelden: toekenning ecocheques voor € 250 
aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2014 tot 30.11.2015. Deeltijdsen 
en gelegenheidswerkers pro rata. Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31.12.2015 voorzien 
in een andere invulling van de koopkracht, zijnde invoering of verhoging van de werkgeversbijdrage 
maaltijdcheques of een gelijkwaardig voordeel.
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303.03 Paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.
Toekenning ecocheques voor € 37,88. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig 
voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.
Toekenning premie van € 194,84. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel 
is voorzien op ondernemingsniveau.
Enkel voor de arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie.

306.00 Paritair Comité voor het verzekeringswezen. 
Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: jaarlijkse wederkerende premie 
van € 150, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een 
gelijkwaardig voordeel is voorzien.  

308.00 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie.
Toekenning ecocheques voor € 180 aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 
01.12.2014 tot 30.11.2015. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een ondernemings-CAO werd 
gesloten ten laatste op 15.12.2015 omtrent een gelijkwaardig voordeel met andere toekennings- of 
betalingsvoorwaarden. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 01.01.2011 tot 06.07.2011 mogen 
verrekend worden.

310.00 Paritair Comité voor de banken.
Wederkerende premie van € 148,74. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2015 aan voltijdse werknemers die 
tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 
1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2015. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. 
Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander gelijkwaardig voordeel bepaald worden.  

317.00 Paritair Comité voor de bewakings en/of toezichtsdiensten. 
Enkel bedienden: jaarlijkse premie van € 157,02 in 2015. Uitbetaling met het loon van december. Deeltijdsen 
pro rata. 

318.01 Paritair subcomité van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Bedienden Waalse Gewest: bedrag voor 2015 is € 464,90.
Gezins en bejaardenhulp en arbeiders (uitgezonderd dienstencheques): bedrag voor 2015 is € 349,95 
(bedrag ongewijzigd).
Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is € 525,10 (€ 363,70 + € 161,40). Enkel voor de Franse 
Gemeenschapscommissie toekenning van een exceptionele premie van € 64. Uitbetaling samen met de 
eindejaarspremie.

318.02 Paritair subcomité voor de diensten voor gezins en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Algemeen: bedrag voor 2015 is € 129,11.
Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel: bedrag voor 
2015 is € 333,62.

319.00 Paritair comité voor de opvoedings en huisvestingsinrichtingen en –diensten.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 568,19 (€ 363,69 
+ € 204,50).

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 129,11.

319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings en huisvestingsinrichtingen en diensten van 
de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Gehandicaptenzorg Waalse Gewest: bedrag voor 2015 is € 469,16 (€ 367,93 + € 101,23).
Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance: bedrag voor 2015 is € 367,50.
Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is € 577,90 
(€ 367,50 + € 161,40 + € 49). 

324.00 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel.
Toekenning cadeaucheque van € 35, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. 

ACTUALITEIT
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327.01 
(327.01.02)* 

Sociale en beschutte werkplaatsen Vlaamse Gemeenschap.
Enkel voor het omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het forfaitair 
gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 125,92 (bedrag ongewijzigd).

327.02 Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschapscommissie.
Toekenning exceptionele premie van € 49 voor referteperiode 2015. Uitbetaling samen met de 
eindejaarspremie. 

327.03 Beschutte werkplaatsen Waalse Gewest.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 100,19 (bedrag 
ongewijzigd). 

328.03 Paritair subcomité voor het stads en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Toekenning ecocheques aan € 160 aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties 
tijdens de volledige referteperiode. Toekenning prorata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers 
die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2015 tot 
31.12.2015.

329.01 Paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Sociaalcultureel werk, samenlevingsopbouw en integratiecentra: bedrag voor 2015 is € 129,11. 
Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: bedrag voor 2015 is € 333,62.
Basiseducatie: bedrag voor 2015 is € 753,36.

329.02 Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het 
Waalse Gewest.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Brussel: Organismes d’insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie: 
bedrag voor 2015 is € 366,29 (bedrag ongewijzigd). 
Franstalige Gemeenschap: Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor 
permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations: 
bedrag voor 2015 is € 363,69. 
Waalse Gewest: Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l’Agence 
wallonne pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH):  bedrag voor 2015 is 
€ 469,92 (€ 368,78 + € 101,14) (bedrag ongewijzigd).  
Waalse Gewest: Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle, 
Centres Régionaux d’Intégration pour les populations d’origine étrangère et Missions Régionales pour 
l’Emploi: bedrag voor 2015 is € 100,17 (bedrag ongewijzigd).

330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: bedrag voor 2015 in de federale 
gezondheidssectoren is € 333,62.  
Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: bedrag van de aanvulling voor 2015 is € 101,20.
Bicommunautaire bedrijven: bedrag voor 2015 is € 495,02 (€ 333,62 + € 161,40).

331.00 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector.
Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de 
eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 129,11 (bedrag niet van toepassing voor werknemers uitsluitend 
gefinancierd met ontoereikende FCUD-middelen = - € 266,65).
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Voor indexverwachtingen in andere activiteitssectoren kunnen de aangesloten klanten  
van het Sociaal Secretariaat een e-mail sturen naar indexprognoses@partena.be.
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327.01 
(327.01.02)* 

Sociale en beschutte werkplaatsen Vlaamse Gemeenschap.
Enkel voor het omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen: Jaarlijkse index voor het forfaitair 
gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 125,92 (bedrag ongewijzigd).

327.02 Paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse 
Gemeenschapscommissie.
Toekenning exceptionele premie van € 49 voor referteperiode 2015. Uitbetaling samen met de 
eindejaarspremie. 

327.03 Beschutte werkplaatsen Waalse Gewest.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 100,19 (bedrag 
ongewijzigd). 

328.03 Paritair subcomité voor het stads en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Toekenning ecocheques aan € 160 aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties 
tijdens de volledige referteperiode. Toekenning prorata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers 
die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht. Referteperiode van 01.01.2015 tot 
31.12.2015.

329.01 Paritair subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Sociaalcultureel werk, samenlevingsopbouw en integratiecentra: bedrag voor 2015 is € 129,11. 
Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: bedrag voor 2015 is € 333,62.
Basiseducatie: bedrag voor 2015 is € 753,36.

329.02 Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het 
Waalse Gewest.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Brussel: Organismes d’insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie: 
bedrag voor 2015 is € 366,29 (bedrag ongewijzigd). 
Franstalige Gemeenschap: Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor 
permanente vorming, sportfederaties, mediatheken, jongerenorganisaties en lokale televisiestations: 
bedrag voor 2015 is € 363,69. 
Waalse Gewest: Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l’Agence 
wallonne pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH):  bedrag voor 2015 is 
€ 469,92 (€ 368,78 + € 101,14) (bedrag ongewijzigd).  
Waalse Gewest: Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle, 
Centres Régionaux d’Intégration pour les populations d’origine étrangère et Missions Régionales pour 
l’Emploi: bedrag voor 2015 is € 100,17 (bedrag ongewijzigd).

330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten.
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: bedrag voor 2015 in de federale 
gezondheidssectoren is € 333,62.  
Geïntegreerde gezondheidscentra van het Waals Gewest: bedrag van de aanvulling voor 2015 is € 101,20.
Bicommunautaire bedrijven: bedrag voor 2015 is € 495,02 (€ 333,62 + € 161,40).

331.00 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector.
Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de 
eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 129,11 (bedrag niet van toepassing voor werknemers uitsluitend 
gefinancierd met ontoereikende FCUD-middelen = - € 266,65).

Loonindexeringen en -aanpassingen in december 2015

332.01 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns en gezondheidssector. 
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage:
Waals Gewest: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 21.06.2011: bedrag 
voor 2015 is € 100,14. 
Centra voor teleonthaal: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van de CAO van 
09.05.2012: bedrag voor 2015 is € 463,84.
Coördinatiecentra voor thuiszorg en diensten: De organisaties behorende tot het toepassingsgebied van 
de CAO van 18.04.2012: bedrag voor 2015 is € 433,76.
Diensten voor gezondheidspromotie op school: bedrag voor 2015 is € 363,6470.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bedrag voor 2015 is € 525,10 (nl. € 161,40 + € 363,70). Ambulante 
sectoren: toekenning exceptionele premie van € 49. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling samen met 
eindejaarspremie.

332.02 ‘Milieux d’accueil de l’enfance’
Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2015 is € 363,72.

* nummering voor intern gebruik

ACTUALITEIT

Modaliteiten voor de aanpassing van de lonen

M&R = A: de aanpassing geldt voor alle lonen (schaallonen en reële lonen).

M: aanpassing van alle lonen met het verschil tussen het nieuwe schaalloon en het vorige schaalloon.

M* = S: aanpassing van de schaallonen. Geen aanpassing van de reële lonen als men boven het nieuwe schaalloon wordt betaald.

M(+spanningen)&R= P: de aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden 
aangepast in functie van hun loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning 
rekening te houden.

R* = R: aanpassing van de reële lonen. De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het barema wijzigt niet.



Vanaf 2016 gaan de eerste maatregelen van de taxshift in. Maar wat verandert er concreet? 

Wat heeft de regering nog in petto? En welke regels blijven dode letter? U ontdekt het in de 

gratis nieuwsbrief ‘Taxshift Facts’ van Partena Professional.

DAAR IS DE TAXSHIFT …
MET ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF BENT U HELEMAAL MEE!

Abonneer u nu op onze newsletter ‘Taxshift Facts’ via 
www.partena-professional.be/taxshift-newsletter


