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RSZ PAST VANAF 1 APRIL 2020 FORFAIT BUREAUKOSTEN AAN 
 
Vanaf 1 april 2020 verhoogt het maximaal door de RSZ toegestaan forfaitair bedrag dat als 
bureaukost kan toegekend worden van 126,94 euro tot 129,48 euro per maand. 

Het forfait dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, ... Dit forfait mag 
alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun 
arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk 
kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen 
aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die 
vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om 
een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op 
een werkplek ingericht door de werkgever.

Deze forfaitaire vergoeding mag niet zomaar worden toegekend, het forfait wordt geacht 
werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ zal de werkgever zijn systeem van 
kostenvergoeding moeten kunnen motiveren door, indien gevraagd, geschreven documenten zoals het 
arbeidsreglement, dienstnota’s of bijlagen aan de arbeidsovereenkomst voor te leggen en aan te tonen 
dat, wanneer hij de forfaitaire terugbetaling voor bureaukosten toekent, het om een werknemer gaat voor 
wie die kost plausibel is in het raam van zijn functieomschrijving en werkomstandigheden. 
De RSZ aanvaardt het gebruik van het forfait alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet ook op 
een andere manier terugbetaald worden. 

NEUTRALISATIE VAN STUDENTENUREN 
 
De uren studentenarbeid die van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 werden gereserveerd  
en/of gepresteerd zullen worden geneutraliseerd. Dit houdt in dat deze uren niet zullen worden afgetrokken 
van het contigent van 475 uren. Op deze bijkomende uren zal er enkel een solidariteitsbijdrage worden 
ingehouden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
- Er moet tijdig een studentenovereenkomst worden afgesloten;
- De Dimona-aangifte student dient tevens tijdig te gebeuren; 
- De student mag niet tewerkgesteld worden op momenten waarop deze geacht wordt opleiding te volgen. 

Dit principe geldt nog steeds tijdens de coronacrisis waardoor u studenten niet mag tewerkstellen op de 
uren waarop ze normaal op school aanwezig zouden moeten zijn. 

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden op onze website www.accuria.be.

PC 124 – VAKANTIEGELD BOUWVAKKERS
 
De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector 
gebeurt via bankoverschrijving. De uitbetaling is voorzien op donderdag 18 juni 2020. 
Het Vakantiefonds Bouw vraagt aan de werkgevers hun werknemers ertoe aan te zetten ten spoedigste hun 
bankrekeningnummer door te geven indien zij dit nog niet hebben gedaan of van rekening zijn veranderd. De 
procedure hiervoor vindt u op onze website www.accuria.be.

TER INFO: 

Op donderdag 21 mei 2020 (O.L.H. Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020 zal Accuria gesloten zijn.

Zorgen voor elkaar is wat nu echt telt!

https://accuria.be/uitbreiding-studentenarbeid-tweede-kwartaal-2020/
https://accuria.be/pc-124-vakantiegeld-bouwvakarbeiders/


UIT DE PRAKTIJK

STEUNMAATREGELEN COVID-19

Om de zelfstandigen en werkgevers/ondernemingen te ondersteunen 
en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen door 
de coronacrisis, werden een aantal steunmaatregelen voorzien.  
We zetten terug de voornaamste voor u op een rij.

1. Compensatiepremie ondernemers

Deze eenmalige Vlaamse premie van 3.000 euro is bedoeld als steun-
maatregel voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog 
verder mogen werken of winkels die openblijven maar door 
de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben 
en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in 
de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat dus o.m. over (para-)medische beroepen zoals bijvoorbeeld 
tandartsen die enkel nog dringende interventies mogen doen; 
bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals 
pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage 
of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die 
enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; …

Meer info over deze premie kan u vinden op onze website www.accuria.be.

VLAIO probeert de online aanvraag (www.vlaio.be) mogelijk te  
maken tegen 1 mei 2020. De uiterste datum voor indiening zal  
30 juni 2020 zijn.

2. Bijkomende steunmaatregelen inzake BTW en 
bedrijfsvoorheffing

In het kader van de coronacrisis verleent de federale regering ook voor 
de maand april een automatische verlenging met twee maanden van de 
termijn voor het indienen van de btw-aangiftes en de betaling van de 
btw en bedrijfsvoorheffing.
 
Btw
• Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire 

opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.
• Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand 

april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

Bedrijfsvoorheffing (maandelijkse aangifte en betaling)
• Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020 

(aangifte ten laatste indienen op 15 mei 2020).

3. Nieuwe socio-economische maatregelen

In het kader van het coronavirus werden een aantal bijkomende 
socio-economische maatregelen genomen, die vooral gericht zijn op 
het ondersteunen van de cruciale sectoren en de essentiële 
diensten.

Zo worden er 120 extra vrijwillige overuren voorzien voor 
werkgevers in de cruciale sectoren en werkgevers die essentiële 
diensten leveren. 

Voor werkgevers in essentiële sectoren wordt het tevens 
tijdelijk mogelijk om gebruik te maken van korte opeenvolgende 
contracten van bepaalde duur en wordt het verbod op 
terbeschikkingstelling versoepeld. 

Ook voor de  land-, tuin- en bosbouwsector worden een aantal 
maatregelen genomen om de personeelstekorten in deze vitale 
sectoren op te vangen.

Op onze website www.accuria.be vindt u meer info hieromtrent terug. 

4. Corona hinderpremie

Voor bedrijven die verplicht werden door de coronamaatregelen om 
de deuren te sluiten, is er de corona hinderpremie. Deze kan u niet 
combineren met de compensatiepremie.

U dient de premie online aan te vragen via www.vlaio.be. In onze 
vorige nieuwsbrief deelden wij mee dat u hiervoor tijd heeft tot en met 
5 mei 2020. Deze termijn is echter inmiddels verlengd tot en met 
19 mei 2020.

Er bestaan nog tal van andere steunmaatregelen. 

Voor het actuele overzicht verwijzen wij graag naar onze website 
www.accuria.be.

Opgelet! M.b.t. de betaaltermijnen RSZ en BV: 
indien u via Accuria betaalt, weet dan dat wij ook de nodige 
tijd moeten hebben om alles door te kunnen storten.

https://accuria.be/compensatiepremie-ondernemers/
https://accuria.be/nieuwe-socio-economische-maatregelen/
https://accuria.be/corona/

