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Inleiding
Elk jaar maken wij een top 20
van de voor ondernemingen én
werknemers meest interessante
aangeboden alternatieve
verloningsvormen. Dit jaar is er
een nieuwe nummer 1, nl. de
bedrijfsfiets.
Daar waar bij een loonsverhoging
met een loonkost van 100 EUR voor
de werkgever (na de verrekening
van het belastingvoordeel), de
werknemer slechts 45,92 EUR
ontvangt, kan de toekenning van
een bedrijfsfiets aan de werknemer
een netto-voordeel van maar liefst
178,23 EUR opleveren, uitgaande
van eenzelfde kost van 100 EUR
voor de werkgever.

Top 20 alternatieve verloningsvormen

%

1. (Elektrische) bedrijfsfiets

178,23 %

2. PC en/of laptop

149,35 %

3. Internetabonnement

148,79 %

4. Innovatiepremie

142,01 %

5. Kostenvergoeding

142,01 %

6. Geschenken

141,99 %

7. Smartphone + telefoon + internetabonnement
8. Milieuvriendelijke bedrijfswagen
9. ResQ-bonus voor diensten aan huis

139,23 %
125,37 %
116,76 %

10. Maaltijdcheques
11. Groepsverzekering
12. Hospitalisatieverzekering
13. Ecocheques
14. Loonbonus (CAO 90)
15. Sport- en cultuurcheques
16. Winstpremie
17. Extra tussenkomst woon-werkverkeer
18. Aanvullende kinderbijslag
19. Warrantenplan
20. Terugbetaling individueel pensioensparen

106,51 %
102,85 %
100,00 %
95,95 %
92,82%
83,77 %
80,42 %
75,54 %
66,03 %
61,77 %
60,66 %
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Loonsverhoging
45,92 %
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Loonsverhoging
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Loonsverhoging
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Aandachtspunten

Voorbeeld
Werkgever

in EUR

Bruto loonsverhoging werknemer (op jaarbasis)

1.000,00

RSZ werkgever (25 %)

+ 250,00

Bruto kostprijs werkgever

1.250,00

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

-369,75

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

880,25

Werknemer

in EUR

Bruto loonsverhoging werknemer (op jaarbasis)

1.000,00

RSZ werkgever (13,07 %)

-130,70

Belastbare loonsverhoging werknemer

869,30

Personenbelasting (50 % x 1,07)

-465,08

Netto loonsverhoging werknemer

404,22

Loonnorm
•• Maximale marge voor loonkostenontwikkeling in
2017-2018 = 1,1 % (= gemiddelde loonkost per VTE)
•• Buiten loonnormering: loonbonus, warranten, aanvullende
pensioenopbouw, innovatiepremie, winstpremie, …

Extra loonsverhoging/bonus
•• Resulteert ook eventueel in extra eindejaarspremie en in
bijkomend vakantiegeld
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Leasefiets
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Leasefiets

02

Elektrische fiets • 20 km woon-werk
Werkgever

EUR

EUR

Leaseprijs (1.200 EUR + 252 EUR btw) (Afschrijving op 3 jaar)

/3

484,00

484,00

Onderhoudskost voor 3 jaar (120 EUR + 25,20 EUR btw)

/3

+ 48,40

+ 48,40

Aftrekbare btw (75 %) [(252 EUR + 25,20 EUR) * 75 % forfait)]

/3

- 69,30

- 69,30

+ 2.152,20

+ 0,00

- 801,00

-1 64,00

1.814,30

298,72

EUR

EUR

532,40

532,40

+ 2.152,20

+ 0,00

2.684,60

532,40

Fietsvergoeding (0,23 EUR * 40km * 231d)
Belastingbesparing Venn.B. (fietskosten aftrekbaar à 120 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer
Besparing aankoop fiets (1.452 EUR / 3) en onderhoud (145,20 EUR / 3)
Fietsvergoeding (0,23 EUR * 40km * 231d)
Netto werknemer
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Leasefiets
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Aandachtspunten
•• Bike policy
•• Fiscaalgunstige behandeling voor ondersteuning woonwerkverkeer met de fiets (bv. fietsenstalling, helmen,
fietssloten, …)
•• Diverse mogelijkheden in functie van noden van de
werknemer: klassieke fiets, plooifiets of elektrische fiets
•• Cumul met bedrijfswagen/abonnement openbaar vervoer
mogelijk
•• Fiscaal: vrijgesteld VAA voor privégebruik onder
voorwaarde van woon-werkverkeer
•• RSZ: sociale bijdragen op het percentage privé-gebruik
maal de fietskosten

02
03
04

Top 20 alternatieve verloningsvormen
PC en/of laptop
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PC en/of laptop

02

Hypothese: laptop 1.800 EUR (excl. btw), gebruiksduur 3 jaar

03

Werkgever

EUR

Aankoop laptop pro rata (1.800 EUR + 378 EUR btw) / 3

726,00

Aftrekbare btw (378 EUR * 75 % forfait) / 3

-94,50

RSZ op voordeel (72 EUR * 25 %)

+ 18,00

Bruto kostprijs werkgever

649,50

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 192,12

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

457,38

Werknemer
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw)
RSZ op voordeel (72 EUR * 13,07 %)

EUR
726,00
- 9,41

Personenbelasting ((72 – RSZ) x 50 % * 1,07)

- 33,49

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

683,10

04

Aandachtspunten
Geen voordeel weerhouden in hoofde van de werknemer
vereist bewijs dat er geen privé-gebruik is (laptoppolicy met
dwingende/sanctioneerbare afspraken).

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Internetabonnement
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Hypothese: internetabonnement = 40 EUR/maand, excl. btw
Werkgever

EUR

Internetabonnement 480 EUR + 100,8 EUR btw

580,80

Aftrekbare btw (100,8 EUR x 75 % forfait)

- 75,60

RSZ op voordeel (60 EUR x 25 %)

+ 15,00

Bruto kostprijs werkgever

520,20

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

- 153,88

01
02
03

366,32

04

Internetabonnement

Werknemer
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw)
RSZ op voordeel (60 EUR x 13,07 %)
Personenbelasting ((60 EUR – RSZ) x 50 % x 1,07)
Netto voordeel werknemer

Aandachtspunten
•• Voordeel alle aard van 60 EUR per jaar vereist facturatie op
naam van de werkgever
•• Alternatief: forfaitaire kostenvergoeding voor beroepsmatig
gebruik privé-internet (20 EUR/maand)

EUR
580,80
- 7,84
- 27,90
545,06

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Innovatiepremie
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Innovatiepremie

02
03

Hypothese: premie van 2.000 EUR
Werkgever
Bruto innovatiepremie
RSZ werkgever
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer
Bruto voordeel werknemer

EUR
2.000,00
0,00
- 591,60
1.408,40

EUR
2.000,00

RSZ werknemer

0,00

Belastingen

0,00

Netto voordeel werknemer

2.000,00
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
Innovatiepremie
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Aandachtspunten
Aanbreng vernieuwende ideeën
die reële en daadwerkelijke
meerwaarde vormen voor de
normale activiteiten (techniek,
economie, productiviteit, leefmilieu,
organisatie, welzijn op het werk, …)
•• kan zowel betrekking hebben
op producten als diensten, op
fabricatieprocessen, andere
werkprocessen of de werkomgeving
•• kan zowel betrekking hebben op
een volledig nieuw concept als op
de verbetering van een bestaand
concept

02

Premie mag in het kalenderjaar de
bruto maandelijkse bezoldiging van
de werknemer niet overschrijden
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Kostenvergoeding
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Kostenvergoeding

03

Hypothese: 250 EUR/maand, 100 % aftrekbaar
Werkgever
Bruto kostenvergoeding
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werkgever

04
EUR
3.000,00
- 887,40
2.112,60

EUR

Bruto voordeel werknemer

3.000,00

Netto voordeel werknemer

3.000,00

Aandachtspunten
•• Fiscus en RSZ hanteren verschillende forfaits / benadering
•• Fiscale ruling + schriftelijke overeenkomst / policy met onderbouw
aangewezen
•• Logisch systeem (bv. zelfde functie / categorie werknemers
= zelfde kostenforfait)
•• Kleine kosten mogen forfaitair vergoed worden, maar in geen geval
dubbel worden terugbetaald
•• Voorbeelden: thuiswerk, maaltijd, stalling bedrijfswagen, carwash, …

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Geschenken
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02

Geschenken

03

Hypothese: geschenk ter gelegenheid van Nieuwjaar
Werkgever
Geschenk
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werkgever

04
EUR
35,00
- 10,35
24,65

EUR

Bruto voordeel werknemer

35,00

Netto voordeel werknemer

35,00

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Geschenken

01
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Aandachtspunten
•• RSZ en fiscale benadering niet identiek
•• Enkel in welbepaalde gevallen kan een geschenk toegekend
worden
•• Bepaalde voorwaarden respecteren
•• Bepaalde grensbedragen respecteren
Voor kinderen ten laste kan voor het Sinterklaasfeest ook een
bedrag gespendeerd worden
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Smartphone + abonnement
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Smartphone + abonnement
Hypothese: Smartphone 600 EUR (excl. btw), gebruiksduur 3 jaar /
abonnement (incl. data) 40 EUR per maand (excl. btw)

02

Werkgever

03

242,00

Aftrekbare btw (126 EUR * 75 % forfait) / 3

-3 1,50

RSZ op voordeel (36 EUR * 25 %)

+ 9,00
+ 580,80

Aftrekbare btw (100,80 EUR * 75 % forfait)

- 75,60

RSZ op voordeel (48 + 60 EUR * 25 %)

+ 27,00

Bruto kostprijs werkgever
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Geen voordeel weerhouden in hoofde van de werknemer vereist
bewijs dat er geen privé-gebruik is (policy met dwingende/
sanctioneerbare afspraken – controle mogelijk op gsm-facturen)

EUR

Aankoop smartphone pro rata (600 EUR + 126 EUR btw) / 3

Telefoonabonnement (480 EUR + 100,80 EUR btw)

Aandachtspunten

01

Werknemer

751,70
- 222,35
529,35
EUR

Bruto uitgespaarde kost (incl. btw)

822,80

RSZ op voordeel (36 + 48 + 60 EUR) * 13,07 %

- 18,82

Personenbelasting ((144 – RSZ) x 50 % * 1,07)

- 66,97

Netto voordeel werknemer

737,01
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
Milieuvriendelijke bedrijfswagen

•8•
90 % aftrekbaar

Milieuvriendelijke
bedrijfswagen

Kost bedrijfswagen (in 2017)

Mini One D. 95pk
•• Cataloguswaarde wagen: 24.200 EUR, incl. btw
•• CO2/km: 89g/km  90 % aftrekbaarheid
•• Diverse kosten:
–– Jaarlijkse afschrijving: 4.840 EUR (gedurende 5 jaar)
restwaarde (stel 10.000 EUR/5)
–– Verzekering: 500 EUR
–– Onderhoud & herstellingen: 484 EUR (incl. btw)
–– Verkeersbelasting: 200 EUR
•• Brandstof (diesel): 30.000km x 4L/100km x 1,224 EUR =
1.468,80 EUR (incl. btw)
•• Btw: in veronderstelling 50 % aftrekbaarheid van de btw

EUR

Totaal uitgaven, incl. btw: na toerekening restwaarde 10.000 EUR/5

5.492,80

- aftrekbare btw

- 589,46

+ CO2-taks (socialezekerheidsbijdrage)
= Bruto kost werkgever

Gegevens

01

255,43
5.158,77

Verworpen uitgaven (90 % aftrekbaar, 10 % verworpen)
aan 10 % (excl. brandstofkost)

556,20

- (70 % * VAA * 10 %)

- 89,60

aan 25 % (brandstofkost)

335,34

- (30 % * VAA * 25 %)

- 96,00

+ 40 % van VAA (wegens terbeschikkingstelling tankkaart)

512,00

= Totaal verworpen uitgaven

1.217,94

- belastingbesparing op uitgaven door de werkgever (29,58 %)

1.165,70

= Netto kost werkgever
Netto werknemer

3.993,07
EUR

Besparing autokosten

5.492,80

Belasting op voordeel in natura wagen:
53,5 % op (1.310 – vrijstelling woon-werk 400)

- 486,85

= Netto besparing werknemer

5.005,95
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ResQ bonus voor diensten aan huis
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ResQ bonus voor
diensten aan huis

02
03

Bijvoorbeeld 1 dag prestaties diensten aan huis
Werkgever
Kostprijs ResQ 8u (35 EUR + 7,35 EUR btw per uur)

EUR
338,80

Voorrijkost (bv. 12,50 EUR + 2,63 EUR btw)

15,13

Coördinatiekost ResQ (22,71 EUR + 4,77 EUR btw )

27,48

Werkgevers RSZ 25 % op VAA 8,54 EUR/uur (coördinatiekost = 1/2de uur VAA)

18,15

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 118,19

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

281,37

Werkgever
Besparing betaling uurtarief, voorrijkost
Werknemers RSZ 13,07 % op VAA 8,54 EUR/uur (incl. coördinatiekost)

EUR
3.000,00
- 9,49

Personenbelasting (50 % x 1,07) op VAA 3,50 EUR/uur (incl. coördinatiekost)

- 15,92

Netto voordeel werknemer

328,52
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
ResQ bonus voor diensten aan huis

Aandachtspunten
•• Kan individueel en collectief
toegekend worden
•• Voor welke diensten? Conform
website ResQ: huispersoneel, poets- en
schoonmaak, chauffeur, glazenwasser,
tuinman, onderhoudswerken,
loodgieter, schilder, elektricien, …
Niet: aankoop materialen en goederen
•• Werking
–– Budget vastgelegd door de
werkgever
–– Eigen uitvoerder / ResQ-uitvoerder
–– Uitvoeren en goedkeuring diensten
–– Werkgever betaalt maandelijks
factuur
•• Kost
–– Eigen uitvoerder  ResQ-uitvoerder
–– Coördinatiekost ResQ (22,71 EUR,
excl. btw = 0,5 uur voor VAA)

•• Fiscale forfaitaire raming
Voordeel alle aard – forfaitaire
waardering 3,50 EUR/uur
(cfr. dienstbode)
•• Sociale forfaitaire raming
Forfaitaire waardering 8,54 EUR/uur
(cfr. waarde dienstencheque)
•• Geen vervanging van bestaand
voordeel, wel:
–– Binnen een cafetariaplan
–– Als incentive
–– Als bonus
–– Extra in loonpakket opnemen
(opgelet: loonnorm speelt)
•• Loonbeschermingswet
•• Btw niet aftrekbaar in hoofde van de
werkgever

01
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Maaltijdchecques
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Maaltijdchecques

03

Hypothese: 8 EUR/cheque
Werkgever
Toekenning maaltijdcheques (231 x 6,91)

04
EUR
1.596,21

Administratiekosten (excl. btw) (231 x 8 x 3 %)

+ 55,44

Bruto kostprijs werkgever

1.651,65

Belastingbesparing Venn.B. (2 EUR/cheque fiscaal aftrekbaar)

- 153,06

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer
Bruto voordeel werknemer (231 x 8)
Bijdrage werknemer (231 x 1,09)
Netto voordeel werknemer

1.498,59

EUR
1.848,00
- 251,79
1.596,21

Aandachtspunten
•• Overeenkomst nodig
–– Wel vakbondsafvaardiging: via CAO
–– Geen vakbondsafvaardiging: schriftelijk individueel akkoord per
werknemer
•• Limieten
–– Maximum: 6,91 EUR werkgever
–– Minimum: 1,09 EUR werknemer
•• Per groep van werknemers
•• Volledig aftrekbaar voor reizend personeel

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Groepsverzekering
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Groepsverzekering

03
04

Hypothese: uitkering op 65 jaar
Werkgever

EUR

Werknemer

EUR

Gestorte premies werkgever

3.000,00

Gestorte premies

3.000,00

RSZ werkgever (8,86 %) *

+ 265,80

Kost verzekeringsmaatschappij (5 %)

- 150,00

Verzekeringstaks (4,4 %)

+ 132,00

Te beleggen premie

2.850,00

Bruto kostprijs werkgever

3.397,80

Gewaarborgd rendement + winstdeelname (2 %)

+ 57,00

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 1.005,07

Bruto voordeel werknemer

2.907,00

Netto kostprijs werkgever

2.392,73

ZIV-premie (3,55 %) + solidariteitsbijdrage (2 %)

- 158,17

* vanaf 2018: extra bijdrage van 3 % bij jaarpremies boven de 30.000 EUR

Bedrijfsvoorheffing op saldo (10,7 %)

- 288,02

(bedrag te indexeren, 2017: 31.836 EUR)

Netto voordeel werknemer

2.460,81

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Groepsverzekering

Aandachtspunten

01
02

•• Discriminatieverbod
arbeiders vs. bedienden
momenteel overgangsperiode waarin geen
nieuwe, discriminerende pensioenstelsels/
verschillen ingevoerd mogen worden die louter
berusten op verschil arbeiders-bedienden
(deadline 01/01/2025)
•• Wijzigingen gewaarborgd rendement
(3,75 %  1,75-3,25 % in functie van Belgische
tienjarige rente)
•• Opname aanvullend pensioenkapitaal
gekoppeld aan opname wettelijk pensioen

03
04
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Hospitalisatieverzekering

• 12 •
01

Hospitalisatieverzekering

02
03

2 volwassen en 2 kinderen, jaarpremie 600 EUR
Werkgever
Premie hospitalisatieverzekering

04
EUR
600,00

Werkgevers RSZ

0,00

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

0,00

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer
Bruto voordeel werknemer

600,00

EUR
600,00

Aandachtspunten
•• In bepaalde sectoren reeds verplicht

Werknemers RSZ

0,00

•• Kan ook op initiatief van de werkgever

Belastingen

0,00

•• Vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen

Netto voordeel werknemer

600,00

•• Niet-aftrekbare beroepskost voor werkgever

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Ecocheques
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01

Ecocheques

02
03

Maximaal: 250 EUR/jaar
Werkgever
Toekenning ecocheques

EUR
250,00

Administratiekosten (gemiddeld 15 EUR + 3,15 EUR btw)

18,15

Bruto op administratiekosten

- 3,15

Bruto kostprijs werkgever

265,00

Werkgevers RSZ
Belastingbesparing Venn.B. administratiekosten (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)
Werknemer
Bruto voordeel werknemer

0,00
- 4,44
260,56
EUR
250,00

Werknemers RSZ

0,00

Belastingen

0,00

Netto voordeel werknemer

250,00

Aandachtspunten
•• Eventueel reeds sectorale regelgeving
•• Toekenningsvoorwaarden
–– Toekenning via CAO (indien vakbondsafvaardiging voor
betrokken categorie) of schriftelijke arbeidsovereenkomst
–– Voor alle werknemers of voor bepaalde objectieve categorieën
van werknemers
–– Maximum 250 EUR/jaar per werknemer (per werkgever)
–– Geen omruiling in geld mogelijk
•• Verplichte vermeldingen op de cheque
–– Uitreiking op naam
–– Beperking van de geldigheidsduur
–– Enkel inwisselbaar bij erkende instellingen
•• Niet ter vervanging van een bestaand loon
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
Loonbonus (CAO 90)
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01

Loonbonus

02

CAO 90

03
04

Tot 3.313,00 EUR
Werkgever
Loonbonus voor werknemer (op jaarbasis, maximum voor 2018)
RSZ werkgever (bijzondere bijdrage à 33 %)
Bruto kostprijs werkgever
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)*
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer

EUR
3.313,00
+ 1.093,29
4.406,29
- 1.303,38
3.102,91

EUR

Loonbonus voor werknemer

3.313,00

RSZ werknemer (13,07 %)

- 433,00

Personenbelasting (0 %) op gedeelte < 2.880 EUR (= 3.313 EUR – 13,07 %)
Netto voordeel werknemer

- 0,00
2.880,00

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Loonbonus (CAO 90)

Aandachtspunten

01
02

•• Niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen
•• Collectief systeem: welomschreven groep
van werknemers  belonen individuele
werknemer
•• Onderscheid arbeider / bediende
•• Formulering collectieve doelstellingen
•• Loonnorm speelt niet
•• Procedure
–– Indien vakbondsafvaardiging voor
betrokken personeel: via CAO
–– Indien geen vakbondsafvaardiging voor
betrokken personeel: via toetredingsakte
–– Deadline: plan dient neergelegd te zijn bij
de FOD voordat 1/3e van de referteperiode
verstreken is!
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Sport- en cultuurcheques
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01

Sport- en cultuurcheques

03

Maximaal: 100 EUR/jaar
Werkgever
Toekenning sport- en cultuurcheques

EUR
100,00

Administratiekosten (gemiddeld 27,50 EUR + 5,78 EUR btw)

33,28

Bruto op administratiekosten

- 5,78

Bruto kostprijs werkgever

127,50

Werkgevers RSZ
Belastingbesparing Venn.B. administratiekosten (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)
Werknemer
Bruto voordeel werknemer

0,00
- 8,13
119,37
EUR
100,00

Werknemers RSZ

0,00

Belastingen

0,00

Netto voordeel werknemer

02

100,00

Aandachtspunten
•• Algemene voorwaarden – cumulatief
•• Toekenningsvoorwaarden:
–– Toekenning via CAO (indien vakbondsafvaardiging voor
betrokken categorie) of schriftelijke arbeidsovereenkomst
–– Voor alle werknemers of voor bepaalde objectieve categorieën
van werknemers
–– Maximum 100 EUR/jaar per werknemer (per werkgever)
–– Geen omruiling in geld mogelijk
•• Verplichte vermeldingen op de cheque:
–– Uitreiking op naam
–– Beperking van de geldigheidsduur
–– Enkel inwisselbaar bij erkende instellingen
•• Niet ter vervanging van een bestaand loon
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
Winstpremie

• 16 •
01
02

Winstpremie
Werkgever
Bruto winstpremie werknemer
RSZ werkgever
Bruto kostprijs werkgever
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Netto kostprijs werkgever
Werknemer
Bruto winstpremie werknemer
RSZ werknemer (13,07 %)

03
EUR

Alternatieve voorstelling

04

1.000,00
+ 0,00
1.000,00
- 0,00
1.000,00
EUR
1.000,00
- 130,70

Werkgever

EUR

Bruto winst werkgever

1.000,00

Venn.B. (29,58 %)

- 295,80

Bruto winstpremie werknemer
Werknemer

704,20
EUR

Bruto winstpremie werknemer

704,20

RSZ werknemer (13,07 %)

- 92,04

Belastbare winstpremie werknemer

869,30

Belastbare winstpremie werknemer

612,16

Bijzondere belasting (7 % x 1,07)

- 65,11

Bijzondere belasting (7 % x 1,07)

- 45,85

Netto loonsverhoding werknemer

804,19

Netto loonsverhoding werknemer

566,31

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Geschenken

01

Aandachtspunten
•• Vanaf 1 januari 2018 (op basis van de winst
van het boekjaar met afsluitdatum ten
vroegste op 30 september 2017)
•• Werknemers krijgen geen stemrecht binnen
de onderneming
•• Toe te kennen aan alle werknemers
•• Maximaal 30 % van de totale
brutoloonmassa
•• Buiten loonnorm
•• Niet ter vervanging van bestaand loon

02

Procedure
Identieke winstpremie
= bedrag / = % loon
via besluit met gewone meerderheid: van de
(buiten)gewone AV + schriftelijke kennisgeving
aan alle werknemers (anciënniteitsvoorwaarde
van maximaal 1 jaar is mogelijk)
Gecategoriseerde winstpremie
met toepassing verdeelsleutel * en met maximale
differentiatie 1/10:
via CAO indien vakbondsafvaardiging, of
indien geen vakbondsafvaardiging via CAO of
toetredingsakte
*

anciënniteit, graad, functie, weddeschaal,
vergoedingsniveau, vormingsniveau

03
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Top 20 alternatieve verloningsvormen
Tussenkomst woon-werkverkeer

• 17 •
01

Tussenkomst
woon-werkverkeer

02
03
04

Hypothese: afstand woon-werk = 20 km
Werkgever

EUR

Tussenkomst woon-werkverkeer op jaarbasis à 0,3460 EUR/km x 231 dagen

3.197,04

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 945,68

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer

EUR

Bruto voordeel werknemer
Personenbelasting ((x-400 ) x 50 % x 1,07)
*

Netto voordeel werknemer
* Bedrag aanslagjaar 2019

2.251,36

3.197,04
- 1.496,42
1.700,62

Aandachtspunten
•• Houdt enkel rekening met afstand woon-werk en
houdt geen verband met effectieve prestaties, enz.
•• Individuele toekenning/toekenning per functie?

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Aanvullende kinderbijslag

• 18 •
01
02

Aanvullende kinderbijslag

03
04

Hypothese: 2 kinderen ten laste – 100 EUR/maand
Werkgever
Bruto kinderbijslag
Werkgevers RSZ
Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)
Nettokost werkgever (= na belastingen)

Werkgever
Bruto voordeel werknemer
Werknemers RSZ

EUR
100,00
0,00
- 29,58
70,42

EUR
100,00
0,00

Personenbelasting (50 % x 1,07)

- 53,50

Netto voordeel werknemer

46,50

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Aanvullende kinderbijslag

Aandachtspunten
•• Bijkomende kinderbijslag is vrij van RSZ, maar wel fiscaal
belastbaar in hoofde van de werknemer
•• Grens van 50 EUR/kind ~ standpunt RSZ
•• Voorwaarde: werknemer geniet kinderbijslag op
wettelijk vlak als uitkeringstrekker (meestal de vader) of
toegewezene (meestal de moeder)
•• Collectief voordeel: zonder onderscheid toe te kennen
aan alle werknemers die tot eenzelfde categorie behoren
(à contrario: Cass. 15 februari 2016)
•• Op te nemen in opzeggingsvergoeding, maar niet in
berekening vakantiegeld

01
02
03
04

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Warrantenplan

• 19 •
01

Warrantenplan
Werkgever

02

Warrantenplan

9.428,60

Transactiefee bank 5 % + dossierkost 100 EUR/werknemer

+ 571,43

Bruto kostprijs werkgever

10.000,03

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 2.958,89

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

Werknemer
Warrantenplan
Beurstaks 0,35 %
Personenbelasting (50 % x 1,07)
Netto werknemer

03

EUR

04

7.044,11

EUR
9.428,60
- 33,00
- 5.044,30
4.351,30

Aandachtspunten
•• Zowel collectief als individueel
•• Laag beursrisico
•• Bankkosten/dossierkosten ~ bank
+ soms vereiste van minimumwaarde afname
•• Enkel besparing RSZ

Top 20 alternatieve verloningsvormen
Terugbetaling individueel pensioensparen

• 20 •
01

Terugbetaling individueel
pensioensparen

02
03

960 EUR
Werkgever

04
EUR

Terugbetaling pensioensparen werknemer (op jaarbasis)

960,00

Bijzondere werkgeversbijdrage (8,86 %)

+ 85,06

Bruto kostprijs werkgever

1.045,06

Belastingbesparing Venn.B. (29,58 %)

- 309,13

Netto kostprijs werkgever (= na belastingen)

735,93

Werknemer
Terugbetaling pensioensparen werknemer

EUR
960,00

Personenbelasting (50 % x 1,07)

- 513,60

Netto werknemer
(excl. belastingbesparing PB + winstdeelname)

446,40

Aandachtspunten
•• Werknemers verklaring op eer laten tekenen of
fiscale fiche opvragen
•• Enkel besparing RSZ

Tot slot
Overige verloningstechnieken

01

Overige
verloningstechnieken

02
03

Onder andere
•• Aandelenopties
•• Verzekering gewaarborgd inkomen
•• Verzelfstandiging
•• Partnershipstructuur
•• Eventueel keuzemogelijkheid voor werknemer via
cafetariaplan
•• …
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