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De barema's en vergoedingen voor het personeel in de apotheek zijn geblokkeerd sinds juni 2013. 

Wat kunt u doen wanneer u tevreden bent over uw werknemers en het hen wil bewijzen? 

De loonschalen en salarissen van het apothekerspersoneel nemen in onze sector slechts licht toe.(gelinkt 

aan de gezondheidsindex) 

Wat kunt u doen als u tevreden bent met uw personeel en u waardering wil laten blijken? 

In 2016 kunnen de lonen slechts stijgen binnen de limieten van de norm, meer bepaald 0,5% van de bruto 

loonmassa (alle kosten inbegrepen) + 0,3% van de netto loonmassa (zonder bijkomende kosten in 2016).  

Sinds de periode 2017-2018 werd deze marge vastgelegd op maximum  1,1 %. 

op de website van de FOD werk , wordt het gepreciseerd : 
“Voor deze onderhandelingsperiode kwamen de sociale partners niet tot een akkoord en werd de 
loonnorm bindend vastgelegd via het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1, 
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 24 april 2019). 
Artikel 1 van dit koninklijk besluit voorziet dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de 
periode 2019-2020 wordt vastgelegd op 1,1%. 
De indexeringen en baremieke verhogingen zijn steeds gegarandeerd. 
Dit betekent dat conform artikel 9, § 1 van de Loonnormwet de loonsverhogingen die de loonnorm te 
boven gaan, ongeacht of zij voor of na 1 januari 2019 overeengekomen werden, vanaf die datum niet 
langer in overeenstemming zijn met de voormelde reglementering. 
Voordelen die in de voorgaande twee jaren werden toegekend mogen ook verder in de jaren 2019-2020 
worden verleend (eventueel onder een andere vorm zolang de maximaal beschikbare marge niet wordt 
overschreden). 
De werkgever beschikt dus over een beperkte marge in het voeren van een individueel loonbeleid. 
Conform de loonnormwet blijft de toepassing van indexering van lonen en vergoedingen steeds 
gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor de toepassing van bestaande loonschalen (barema’s). De toepassing 
van deze indexering en barema’s hoeft dus niet aangerekend te worden op de beschikbare 1,1%. 
 
Uitzonderingen 
Artikel 10 van de Loonnormwet geeft een opsomming van wat niet meegerekend wordt voor de 
berekening van de loonkostenontwikkeling: 
 

• de winstdeelnemingen zoals omschreven door de wet;  

• de verhogingen van de loonmassa die voortvloeien uit de toename van het aantal 

personeelsleden in voltijdse equivalenten;  

• de uitkeringen in speciën of in aandelen, of deelbewijzen die aan de werknemers, 

overeenkomstig de toepassing van de wet van 22 mei 2001 betreffende de 

werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, worden 

toegekend;  

• de bijdragen gestort in het kader van de pensioenstelsels die voldoen aan de voorwaarden 

bedoeld in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 

zekerheid;  

• de eenmalige innovatiepremies bedoeld in de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen 

betreffende het sociaal overleg. 
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Loonkostverhogingen die voortvloeien uit dwingende wettelijke bepalingen, zoals de bijdragen voor 

risicogroepen en de verhoging van de vormingsinspanningen, en die leiden tot een overschrijding van de 

loonnorm, tellen mee voor de loonnorm, maar zullen geen aanleiding geven tot een sanctie. 

 

De collectieve bonusplannen in het kader van de CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad zijn eveneens 

geoorloofd en hoeven niet aangerekend te worden op de loonmarge. 

 

Een vermindering van de arbeidsduur zonder een evenredige vermindering van de gemiddelde 

uurloonkosten per werknemer heeft echter tot gevolg dat de loonkosten stijgen. Bijgevolg is dit 

ongeoorloofd indien het leidt tot een verhoging van de gemiddelde uurloonkost in de sector of 

onderneming boven de maximumnorm.” Bron FOD Werkgelegenheid 

 

 

Het Paritair Comité sloot onlangs meerdere akkoorden af met de vakbonden om aan de werknemers van 

de apotheken en de tariferingsdiensten recurrente bruto jaarpremies aan te bieden betaalbaar voor 31 

december voor een voltijdse betrekking. De helft van deze premies moet worden betaald op 1 juli, de andere 

helft op 31 december. De voltijdse werknemer heeft recht op een premie evenredig met de 

tewerkstellingsgraad vermeld in zijn arbeidsovereenkomst. 

Volgende cumulatieve en recurrente premies: 

• Sinds 2016: jaarlijkse bruto premie van € 250 
• Sinds 2018: jaarlijkse bruto premie van € 352 
• Vanaf 2020: jaarlijkse bruto premie van € 210. Deze premie zal geïndexeerd worden vanaf 2021. 
 
Unieke premies : 
In 2018 : 100 € vóór 31 januari 2018 
In 2019 : 70 € vóór 31 december 2019 
 

De werkgever kan kiezen om deze premies te betalen onder de vorm van een nieuw gelijkwaardig voordeel.  

 

De werkgever zal kiezen voor het voordeel dat voor hem het meest geschikt is. De volledige tekst van de 

CAO is beschikbaar op onze website. Om deze te raadplegen,  klikt u HIER. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende voordelen die kunnen worden overwogen.  
 

 
1.   Niet-recurrente voordelen (of "Bonusdossier") ....................................................................................... 3 

2.   Eenmalige innovatiepremie ..................................................................................................................... 4 

3.   Plan aankoop van aandelen ................................................................................................................... 4 

4.   Maaltijdcheques ...................................................................................................................................... 5 

5.   Ecocheques ............................................................................................................................................ 5 

6.   Toestellen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld ........................................................ 5 

https://www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/informatiebrochures/collectieve-arbeidsovereenkomst-PC-313/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/informatiebrochures/collectieve-arbeidsovereenkomst-PC-313/Pages/default.aspx
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7.   Terugbetaling van onkosten .................................................................................................................... 7 

8.   Geschenken en cadeaucheques ............................................................................................................ 8 

9.   Aanvullend pensioenopbouw .................................................................................................................. 9 

10. Liberaliteiten .......................................................................................................................................... 10 

11. Toekenning van voorkeurtarieven op de producten van de onderneming ........................................... 10 

12.  Andere .................................................................................................................................................. 10 

 

 

 

1.   Niet-recurrente voordelen (of "Bonusdossier") 

De niet-recurrente resultaatgebonden voordelen zijn de voordelen die aan de collectieve resultaten van 

een welbepaalde onderneming of groep van werknemers zijn verbonden op basis van objectieve criteria. 

Ze hangen af van de verwezenlijking van transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare 

doelstellingen die onzeker zijn bij invoering van het systeem. 

Verwerking door de sociale zekerheid 

Voor de RSZ is de bonus geen vergoeding ten belope van een bruto bedrag van maximum 3.413€ in 

2020 (= 2.968 € netto + de solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. 

Fiscale verwerking 

Voor de fiscus is de bonus belastingvrij ten belope van een maximum bedrag van 2.968€ netto in 

2020 per kalenderjaar en per werknemer. 

Het maximum bedrag van de bonus wordt jaarlijks geïndexeerd en is verbonden met de 

gezondheidsindex. De voordelen die effectief worden toegekend, zijn in hoofde van de werkgever 

onderworpen aan een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid van 33%. In hoofde van de 

werknemer wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07% afgehouden van de effectief toegekende 

voordelen. 

Talrijke werkgevers-apothekers hebben al een beroep gedaan op dit systeem. Sommigen bieden het 

voordeel aan al hun werknemers aan, anderen enkel aan bepaalde categorieën (apothekers, 

assistenten). De objectieve criteria die worden bepaald om dit voordeel toe te kennen, zijn zeer divers. Ze 

kunnen economisch van aard zijn, hoewel sommige werkgevers er de voorkeur aan geven om de nadruk 

te leggen op de kwaliteit van de service. 

Hierbij enkele voorbeelden van doelstellingen die door de werkgevers worden aangeboden zonder 

exhaustief te willen zijn: 

• Analyse van het voorschrift; nazicht van de formulering (is deze correct); en verantwoordelijke 

aflevering. 

• Correct gebruik van de weegfiches. 

• Advies bij aflevering. 
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• Dragen van de badge en witte schort om een gunstig en ernstig imago aan de officina te geven. 

• De klachten noteren en opvolgen. 

• Conformiteit tussen voorraad en bestellingen. 

• Kasverschillen vermijden (negatief saldo). 

• Een omzet draaien van X €. 

• Stijging met 5% van het aantal parafarmaceutische producten verkocht in de apotheek. 

• Stijging met X% van bepaalde categorieën van producten: cosmetica, nutriënten, babyvoeding, 

hygiëneproducten, bandagisterie, … 

• Behoud van minstens 90% van de omzet van het vorige boekjaar. 

• Stijging met X% van het aantal patiënten van het rusthuis dat kan voordeel hebben bij een IMV. 

• Daling van het ziekteverzuim. 

Het toegekende voordeel kan ook variëren in functie van het percentage van de bereikte doelstelling. 

Interesse?  Klik HIER. U vindt de te volgen procedure op de website van de FOD Arbeid en 

Tewerkstelling. 

 

 
2.    Eenmalige innovatiepremie 

De invoering van deze maatregel vloeit voort uit de bereidheid om innovatie binnen het bedrijf te belonen 

door middel van een volledige vrijstelling van de door een werkgever toegekende premie om zijn creatieve 

werknemers te belonen. Het moet gaan om een vernieuwing met een echte meerwaarde (op technisch, 

economisch, milieu, organisationeel vlak of nog, op het vlak van het welzijn op het werk, de productiviteit, 

enz…) die kadert binnen de normale activiteiten van de onderneming. 

“Volledige vrijstelling” betekent: 

• De werkgever betaalt geen sociale bijdragen; 

• De werknemer betaalt geen sociale bijdragen, noch belastingen. 

Deze premie vervangt geenszins het loon. Ze kan enkel worden toegekend aan werknemers die zijn 

tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het bedrag per werknemer mag zijn bruto 

maandvergoeding niet overschrijden. Het totale bedrag van de betaalde premies mag niet hoger liggen dan 

1% van de loonmassa van de onderneming. 

De premie wordt toegekend aan maximum 10 werknemers voor eenzelfde project en is van toepassing op 

maximum 10% van de werknemers. In ondernemingen van minder dan 30 personen bedraagt dit maximum 

3 werknemers. 

Interesse?  Klik HIER  – U vindt er ook typeformulieren om in te vullen. 

De FOD Economie publiceerde ook een brochure over het onderwerp.  Klik HIER 

 

 
3.   Plan aankoop van aandelen 

De werkgever kan zijn werknemers ook de mogelijkheid geven om aandelen te kopen. Het hoeft niet 

noodzakelijkerwijze te gaan over aandelen van zijn onderneming, het kan gaan om aandelen die geen 

enkele band hebben met de werkgever (bijvoorbeeld BEVEK met beursindex). Noch de werkgever, noch 

de werknemer betalen sociale bijdragen. De meerwaarde wordt niet belast. 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=15300
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Soutien_primes/prime_innovation/#.VkRQ_52FO70
http://economie.fgov.be/fr/binaries/prime_innovation_tcm326-112079.pdf
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=15300
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Soutien_primes/prime_innovation/#.VkRQ_52FO70
http://economie.fgov.be/fr/binaries/prime_innovation_tcm326-112079.pdf
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Wij raden u aan contact op te nemen met uw bank, die u op verzoek een aankoopplan met sleutel-op-de-

deur aandelen kan verschaffen. 

 

4.     Maaltijdcheques 

Maaltijdcheques zijn een bijdrage van de werkgever in de maaltijdonkosten (lunch) van de werknemer. Het 

gaat om een extralegaal (sociaal) voordeel in natura dat door de werkgever aan de werknemer wordt 

toegekend. Het maakt deel uit van de lasten die niet zijn inbegrepen in de vergoedingen en die, hetzij 

krachtens de contractuele verplichtingen, hetzij geheel vrijwillig, door de werkgever worden gedragen. 

De maaltijdcheques zijn een sociaal voordeel dat de werkgever kan toekennen vrijgesteld van sociale 

bijdragen en bedrijfsvoorheffing mits het eerbiedigen van een reeks voorwaarden. 

Het totaal aantal maaltijdcheques toegekend aan een werknemer moet overeenstemmen met het aantal 

maandelijks door deze werknemer gepresteerde dagen. Geen enkele maaltijdcheque mag worden 

toegekend voor feestdagen, dagen inhaalrust, vakantiedagen, ziektedagen, enz. Per gepresteerde dag in 

een parttime stelsel dient een maaltijdcheque te worden toegekend, ongeacht de duur van de werkdag. 

Het maximum bedrag van een maaltijdcheque bedraagt 8 € en de persoonlijke bijdrage van de werknemer 

is 1,09 €. Sinds 1 januari 2016 verdween de papieren versie en werd ze vervangen door een elektronische 

versie. 

 

 
5.      Ecocheques 

Het voordeel dat in de vorm van een ecocheque wordt toegekend, kan indien aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan, niet aan sociale bijdragen worden onderworpen. Er moet echter een schriftelijke, individuele 

overeenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomst vermeldt: 

• de nominale maximum waarde van de ecocheque (maximum 10 € per ecocheque); 

• de frequentie van toekenning van de ecocheques per kalenderjaar. 

De ecocheque wordt afgeleverd in naam van de werknemer. Deze laatste kan de ecocheque gebruiken 

voor de aankoop van ecologische diensten en producten die op een goedgekeurde lijst staan. Het totale 

bedrag van de toegekende ecocheques mag het maximum bedrag van 250 € per werknemer niet 

overschrijden. Ze zijn ook vrijgesteld van belasting. 

 

6.     Toestellen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld 

 

Alternatieve verlonging 

Computer en Internet 

Indien de werknemer zijn persoonlijke PC voor zijn werk gebruikt: 

De tussenkomst van de werkgever in het kader van een plan Privé PC, en betaald door de werknemer 

voor de aankoop van een volledige configuratie (personal computer, randapparatuur en printer, 

Internetaansluiting en abonnement en software voor de uitoefening van de beroepsactiviteit), is geen 
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vergoeding waarop sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald wanneer deze tussenkomst in 

overeenstemming is met de regels van de beslatingvrijstellingen bepaald door de FOD Financiën. 

In het fiscaal plan wordt de tussenkomst overwogen tot een maximaal bedrag van 910 € (inkomsten 

2020- 900 € voor het belastingjaar 2020). Ingeval van overschrijding van het bedrag van 910 €, wordt 

enkel het verschil aanzien als belastbaar deel in hoofde van de werkgever. 

Computer, tablet, Internet betaald door de werkgever: 

Sociale en fiscale behandeling 

Ter beschikking gesteld van de werkgever: 

Het gaat om een voordeel in natura waarvan de waarde wordt vastgelegd volgens een jaarlijks forfait. 

• Computer (per apparaat) + 60 € voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, 

ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeachte het aantal toestellen dat 

gebruikt kan maken van die internetaansluiting; 

• GSM : 36 € (per apparaat) + 48 € per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of 

mobiel telefoonabonnement; 

• Eigen GSM: slechts 48 € per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel 

telefoonabonnement;  

• Smartphone: 36 € per apparaat + 48 € per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of 

mobiel telefoonabonnement +60 € per jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde 

internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal 

toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting; 

• Eigen Smartphone: 48 € per jaar een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel 

telefoonabonnement + 60 € voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, 

ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik 

kan maken van die internetaansluiting;  

• Tablet (zonder GSM maar met internetabonnement): 36 € per apparaat + 60 € per jaar voor de 

kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een 

mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting  

• Tablet ( met GSM en internet - en telefoonabonnement) : 36 € per apparaat + 48  € per jaar voor 

een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement + 60 € voor de 

kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een 

mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting 

• De RSZ heeft nadere toelichting gegeven bij deze voordelen en wij willen uw aandacht 

vestigen op twee van deze voordelen: 

• Indien een werkgever zowel een computer als een internetverbinding ter beschikking stelt 

aan zijn werknemer, is het bedrag van het voordeel beperkt tot 132 € per jaar (72 € + 60€) 
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• wanneer een werkgever een smartphone ter beschikking stelt met een telefonieabonnement en 

internet van zijn werknemer, wordt het bedrag van het maandelijks voordeel in natura forfaitair 

vastgelegd op 144 € (36 € + 48 € + 60 €). 

 
7.    Terugbetaling van onkosten 

allen buiten de notie van vergoeding van bedragen die een terugbetaling van de onkosten vormen die door 

de werkgever moeten worden betaald. De werkgever moet de juistheid van deze kosten kunnen bewijzen 

met behulp van bewijsstukken. Kleine onkosten die moeilijk kunnen worden bewezen met bewijsstukken, 

kunnen echter forfaitair worden vastgelegd. In dat geval spreekt het voor zich dat de werkgever het bedrag 

van het forfait moet kunnen verantwoorden. Sommen die het bedrag van de reële onkosten overschrijden, 

worden aanzien als vergoeding en brengen de betaling van sociale zekerheidsbijdragen mee. 

Onderstaande tabel geeft een omschrijving van de verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire 

schatting aanvaardt, alsook de bedragen en voorwaarden waarbinnen ze kunnen worden toegepast (bron 

RSZ): 

TYPE ONKOSTEN BEDRAGEN 
VOORWAARDEN 

Woonwerkverkeer en professionele 

verplaatsingen 

met de wagen 

0,3653 €/km 
- Het gebruikte voertuig mag 

niet toebehoren aan de 

werkgever of door hem 

worden gefinancierd. 

- De forfaits zijn "all in": 

onderhoud, verzekeringen, 

brandstof... 

Woonwerkverkeer en professionele 

verplaatsingen 

met de fiets 

0,24 €/km 
- Voor professionnele 

verplaatsingen kan de 

vergoeding slechts worden 

toegekend indien de fiets 

eigendom is van de 

werknemer. 

Onkosten kantoor 

voor werknemers die een deel van hun werk thuis 

uitvoeren. 

126.94€/maand - Dekt de onkosten voor 
verwarming, elektriciteit, 
kantoorbenodigdheden... Dit 
forfait kan enkel worden 
toegekend aan werknemers 
die structureel en regelmatig 
een deel van hun werk thuis 
uitvoeren en in hun woning 
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beschikken over een ruimte 
om hun werk uit te voeren. 

Onkosten kantoor 

thuiswerkers (arbeidsovereenkomst of gelijkaardige 

voorwaarden) 

10% - 10% van de bruto vergoeding 
maar beperkt tot het deel van 
het loon dat betrekking heeft 
op het thuiswerk. 

Aankoop van werkkledij 1,74 €/dag - Werkkledij in de strikte zin 
van het woord (overall, 
veiligheidsschoeisel...) of 
andere kledij die door de 
werkgever wordt opgelegd en 
die niet als stadskledij kan 
worden gedragen (uniform...). 

Onderhoud van werkkledij 1,74 €/dag - Werkkledij in de strikte zin 
van het woord (schort) 

cijfers op 1 januari 2020 

Deze cijfers worden regelmatig herzien  

 

8.      Geschenken en cadeaucheques 

 

Voor dit type voordelen is geen enkele belasting of sociale bijdrage verschuldigd. 

Sinterklaas, Nieuwjaar, Kerstmis Een totaal jaarlijks bedrag van 40 € per werknemer niet overschrijden, 
eventueel verhoogd met 40 € per kind ten laste van deze werknemer. 

Eervolle onderscheiding1 120 € per jaar 

Pensioen Het bedrag van 40 € per dienstjaar bij de werkgever niet 
overschrijden; bedrag van 120 € minimum en 1.000 € maximum. 

 

                                                           
1 Onder ‘eervolle onderscheiding’ moet worden verstaan, een officiële of burgerlijke onderscheiding 

toegekend buiten de onderneming zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de 
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9.     Aanvullend pensioenopbouw 

 

Het gaat hier om een uitgestelde vergoeding die o.a. als voordeel heeft dat deze onderhevig is aan 

aanzienlijk lage sociale bijdragen en fiscale inhoudingen. Grote bedrijven doen dit in de vorm van een 

groepsverzekering, maar dit is niet haalbaar voor het team in een apotheek aangezien dit vanwege het 

collectieve aspect een vrij zware administratieve last met zich meebrengt. 

Voor het personeel werkzaam in een apotheek is er een andere mogelijkheid: de betaling door de 

werkgever op het individueel contract van de werknemer. De sociale bijdragen voor de werkgever zijn 

slechts 8,86% en de werknemer betaalt geen sociale zekerheid of bedrijfsvoorheffing. 

Voor de apotheker wordt de betaling bij voorkeur op een sociale pensioenovereenkomst gedaan. Dat is 

hetzelfde contract als het contract waar het RIZIV het sociaal statuut op betaalt. Voor een assistent 

gebeurt de betaling bij voorkeur op een pensioenspaarcontract of op een contract individuele 

levensverzekering. 

Aangezien het in dit geval om individuele contracten op naam van de werknemer gaat, stuurt de 

verzekeraar geen betalingsbewijs naar de werkgever. 

De werkgever moet deze betalingen dus zelf doorgeven aan zijn sociaal secretariaat. 

De gestorte bedragen worden aan het salaris toegevoegd als voordeel van alle aard. De werknemers 

ontvangen een attest dat dit voordeel van alle aard fiscaal neutraliseert. Het betaalde bedrag is daardoor 

niet belast. 

Wijze van behandeling van bedragen die door de werkgever gestort worden op een contract aanvullend 

pensioen met solidariteit of pensioensparen van zijn werknemer(s). 

A. R.S.Z.-aangifte en sociale bijdragen: 

De werkgever moet elk bedrag, gestort op een contract, afzonderlijk meedelen aan zijn sociaal 

secretariaat uiterlijk op het einde van het trimester waarin de storting heeft plaatsgevonden.  Een 

formulier is beschikbaar op aanvraag bij uw verzekeringsmaatschapij). 

Het gestorte bedrag moet vermeld worden op de R.Z.S.-aangifte (rubriek 865, boekhoudraam), en een 

bijzondere bijdrage van 8,86 % is verschuldig op dit bedrag.  Deze bijdrage wordt op de 

betaaldocumenten vaak aangeduid onder de noemer "bijdrage op de groepsverzekering" omdat de 

betaling die door een werkgever uitgevoerd wordt op een groepsverzekering ook onderworpen is aan de 

bijdrage van 8,86%.  Opgelet, de behandelingswijze van de gestorte som is niet identiek aan de wijze 

waarop bijdragen op de groepsverzekering behandeld worden.  Deze worden immers niet vermeld op de 

fiscale fiches 281.10 van werknemers en komen niet voor op de samenvattende staat 325.10 die bezorgd 

wordt aan de werkgever.  Ze worden ook niet vermeld in de rubriek 851 op de R.S.Z.-aangifte. 

                                                           
arbeid, enz. (een erkenning n.a.v. een jubileum binnen de onderneming - bv. 20 jaar dienst - wordt dus 
niet beschouwd als een eervolle onderscheiding). Bron RSZ 
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B. Bedrijfsvoorheffing en fiscale fiche: 

1.  Het betaalde bedrag moet als voordeel van alle aard op de loonfiche van de betrokken werknemer 

vermeld worden, maar zonder inhouding van bedrijfdsvoorheffing.  Die inhouding van bedrijfdsvoorheffing 

is inderdaad niet nodig omdat het voordeel van alle aard, dat van toepassing is op deze storting, 

gecompenseerd zal worden door de fiscale aftrekbaarheid waarvan deze storting geniet. 

3. Het betaalde bedrag moet absoluut vermeld worden op de fiscale fiches 28.10 als voordeel van alle 

aard (vak 9,b).  Bijgevolg zal het ook vermeld worden in de opgave 325.10 waar het betaald bedrag voor 

elke werknemer vermeld wordt in kolom 3 onder punt c.  Dit laat toe het bedrag als kost in mindering te 

brengen. 

Als u merkt dat één van deze elementen niet vermeld werd, neem dan contact op met uw sociaal 

secretariaat om dit te melden en hen te vragen dit te corrigeren, zoniet loopt het gestorte bedrag het 

risico niet in uw beroepskosten opgenomen te worden. 

Bovendien worden via de nieuw opgerichte databank DB2P (Sigedis) alle gegevens over aanvullende 

pensioenen gecentraliseerd.  Strenge controles op de niet-betaling van de bijzondere sociale bijdrage van 

8,86 % worden verwacht. 

Het voordeel van alle aard niet op de loonfiche van uw werknemer vermelden, wordt fiscaal streng 

bestraft met de mogelijke toepassing van de bijzeondere aanslag geheime commissielonen van 103% 

Bron : Curalia 

 

10.     Liberaliteiten 

Sommige voordelen zijn echte liberaliteiten waarop geen sociale bijdragen zijn verschuldigd. Om als 

liberaliteit te worden beschouwd, moet het voordeel spontaan worden toegekend door de werkgever naar 

aanleiding van een bijzonder evenement, ofwel in de onderneming (bijvoorbeeld het jubileum van de 

onderneming), ofwel in het privé-leven van de werknemer (bijvoorbeeld aanzienlijke schade naar 

aanleiding van een brand in de woning van de werknemer), en dit voor zover het in de onderneming niet 

gebruikelijk is dat dergelijke voordelen worden toegekend, de werknemer geen enkel recht op dit 

voordeel kan afdwingen en er geen enkel rechtstreeks verband met de werkrelatie bestaat. 

 

11. Toekenning van voorkeurtarieven op de producten van de onderneming 

De werkgever kan kortingen toestaan op de producten die hij verkoopt. Dit voordeel zal zijn vrijgesteld 

van sociale zekerheidsbijdragen voor zover de consumptie overeenstemt met een normale consumptie 

van het gezin waarvan de werknemer deel uitmaakt. De korting mag niet hoger liggen dan 30% van de 

normale prijs. De fiscus volgt hierin de RSZ. 

 

12.  Andere 

Bovenvermelde voordelen zijn geen limitatieve lijst. Werkgevers geven blijk van verbeelding om hun 

personeel te motiveren. 
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