
 

 

Nieuwsbrief november 2020 

Onze nieuwe website al ontdekt? Neem eens een kijkje      

Aankomende interessante webinars: 

23 november over thuiswerk Schrijf nog snel in! 

10 december over auteursrechten 

12 januari over het cafetariaplan 

 

 

 

 

 

 

 

Opname wettelijke vakantiedagen voor het einde van het jaar 

Werknemers zijn verplicht om de wettelijke vakantiedagen waarop ze recht hebben op te 

nemen vóór het einde van het jaar. 

Indien je gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid omwille van corona dien je er op toe te 

zien dat er op het einde van het jaar geen openstaande vakantiedagen en ADV-dagen meer 

zijn. Indien dit toch het geval is zal de RVA de werkloosheidsuitkeringen voor die dagen 

terugvorderen van de betrokken werknemers (zowel bij arbeiders als bij bedienden). 

Via onze digitale tools kan je als werkgever gemakkelijk opvolgen wat er reeds werd 

opgenomen in de loop van 2020. We lichten dit kort toe. 

- via E-prest accuria.be 

- via VPN accuria.be 

https://accuria.be/
https://accuria.be/agenda/webinar-over-thuiswerk/
https://accuria.be/agenda/webinar-over-auteursrechten/
https://accuria.be/agenda/webinar-over-caferariaplan/
https://accuria.be/wp-content/uploads/2020/11/E-Prest-verlofdagen.docx
https://accuria.be/wp-content/uploads/2020/11/VPN-verlofdagen.docx


 

Wil je het nog gemakkelijker? Jullie werknemers kunnen zelf hun verlofsaldo opvolgen via 

de app van Officient; zie kalender via accuria.be 

Op 8 december geeft Officient zelf een webinar kerstspecial over het instellen van 

verloftypes- en rechten.   

Meer info over Officient kan je verkrijgen via Sara Van Poucke (hris@accuria.be). 

 

 

 

 

 

 

Wil je werknemers een extraatje geven? 

Sommige werkgevers kampen sinds het begin van de Coronacrisis met een zeer hoge 

werkdruk voor hun werknemers.  Met de eindejaarsperiode in aantocht wil je deze 

werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques.   

Hieronder kan je de voorwaarden terugvinden waaronder deze geschenken en 

geschenkcheques vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend. Daarnaast 

brengen wij in dit artikel ook de consumptiecheque nog eens onder de aandacht. 

Geschenken en geschenkcheques 

Vrijstelling RSZ-bijdragen 

De geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, toegekend naar 

aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar worden niet onderworpen aan sociale 

zekerheidsbijdragen indien de geschenken niet meer bedragen dan € 40 per werknemer, 

plus € 40 per kind ten laste.  Een kind is ten laste van de werknemer indien de werknemer 

effectief geheel of gedeeltelijk instaat voor het levensonderhoud van het kind. 

Voor geschenkcheques gelden bovendien de volgende voorwaarden: 

- ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord 

hebben gesloten met de uitgevers van die cheques; 

- ze moeten een beperkte looptijd hebben; 

https://accuria.be/wp-content/uploads/2020/11/Kalender-Officient.docx
https://app.livestorm.co/officient/kerstspecial-verloftypes-en-rechten-instellen-voor-2021?utm_source=Livestorm+company+page
mailto:hris@accuria.be


 

- ze mogen niet in geld worden uitbetaald aan de werknemers. 

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing 

Geschenken in natura, in geld of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer 

en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden: 

- hetzelfde voordeel wordt toegekend aan alle personeelsleden; 

- het geschenk wordt gegeven ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een 

verjaardag of een in een bepaalde sector gebruikelijk patroonsfeest (bijvoorbeeld Sint-Elooi); 

- het totale bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per jaar, per werknemer, verhoogd met 

€ 40 per kind ten laste. 

Voor de geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde bijkomende voorwaarden als voor de 

vrijstelling van de RSZ-bijdragen. 

Consumptiecheques 

In het kader van de Coronacrisis heeft de Federale overheid ter ondersteuning van de 

horeca-, cultuur en sportsector en de detailhandel de zogenaamde consumptiecheque 

ingevoerd. 

Deze consumptiecheque is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing en kan voor 100% worden 

afgetrokken als beroepskost indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

· de consumptiecheque mag worden niet toegekend ter vervanging van loon, premies of enig 

ander voordeel; 

· indien je als werkgever deze cheques wil toekennen moet dit worden geregeld in een 

sectorale cao of in een ondernemings-cao.  Wanneer er binnen de onderneming geen 

vakbondsafvaardiging is, dient dit te worden geregeld in een individuele overeenkomst; 

· elke cheque mag een maximale waarde hebben van 10 euro waarbij de werkgever in totaal 

maximum 300 euro aan cheques per werknemer kan toekennen; 

· de cheque dient te worden afgeleverd op naam van de werknemer; 

· de consumptiecheque moet uiterlijk 31/12/2020 worden uitgereikt en is geldig t.e.m.         

07/06/2021; 

· de cheques kunnen niet worden omgeruild in geld; 

· de cheques dienen te worden geboekt op een loonbrief. 



 

De consumptiecheque toekennen op individuele basis is niet mogelijk.  De cheques dienen 

bijgevolg aan iedere werknemer binnen de onderneming te worden toegekend of aan een 

groep van werknemers die zich op basis van objectieve criteria onderscheiden van andere 

groepen. 

Wij helpen je graag verder bij de praktische zaken die het toekennen van een 

consumptiecheque met zich meebrengt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij je dossierbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindejaarspremie 

Wanneer er in het paritair comité waaronder je werknemers toebehoren, voorzien is dat er 

een eindejaarspremie uitbetaald wordt, berekenen wij deze automatisch voor alle 

werknemers die hier recht op hebben. 

Voor wat de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid n.a.v. de coronacrisis betreft, zullen wij 

de sectorale bepalingen volgen en deze dagen dus al niet gelijkstellen. 

Indien je wenst dat wij deze dagen sowieso gelijkstellen, ongeacht de sectorale bepalingen, 

gelieve ons dit dan te laten weten. 

In dit kader geven wij trouwens alvast graag mee dat er in PC 200 in principe geen 

gelijkstelling is voorzien. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij je dossierbeheerder. 



 

Heb je nog tips of suggesties voor onze nieuwe website?  Bezorg ons je feedback. 

 

Social media 

Volg ons op Facebook,  LinkedIn, YouTube en Instagram. Op onze website vind je steeds de 

laatste updates.  

       


