
 

 

Nieuwsbrief juni 2021 

 

 

 

Een contract voor een student? Makkelijk te vinden op onze website bij documenten.
 

Op de agenda: 

Opleidingen voor Officient : 

  8 juli 2021 om 10u00 : Optimaliseer je documentenbeheer in Officient 

29 juli 2021 om 14u00 : Creëer en beheer je contracten in Officient 

 

 

 

Het mag weer !  

 

Fijne zomervakantie in binnen- of buitenland! 

  

https://accuria.be/documenten/
https://app.livestorm.co/p/15810da8-0212-4d53-b6cc-5a83c984c70d?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/p/643959d0-a3cf-41c9-9354-9a97af2d0207?utm_source=Livestorm+company+page


 

 

 

(Aangifte) telewerk niet langer verplicht 

Vanaf 1 juli 2021 zal telewerk niet langer verplicht zijn, maar wordt dit nog wel steeds 

aanbevolen. Uiteraard moeten de geldende sanitaire voorschriften wel nog steeds worden 

nageleefd, zoals bijvoorbeeld regelmatig de handen wassen en voldoende afstand houden. 

Bijgevolg moet je vanaf 1 juli 2021 dan ook geen aangifte telewerk meer indienen op de 

website van de RSZ. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

 
 

Beroepsmatige verplaatsingen met eigen wagen 

De kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen met de eigen wagen voertuig 

wordt in principe jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2021 bedraagt deze 

kilometervergoeding 0,3707 euro per kilometer.  

Dit is iets hoger dan het huidige bedrag, dat 0,3542 per kilometer bedroeg.
 



 

 
 

Vaste arbeidsovereenkomst na afloop studentenovereenkomst 

Indien je beslist om een jobstudent aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst na 

afloop van een tewerkstelling als jobstudent, dan loop je het risico om voor de periode als 

student de volle RSZ – bijdragen te moeten betalen in plaats van de gunstigere 

solidariteitsbijdragen. 

De volle RSZ – bijdragen zijn verschuldigd indien de studentenovereenkomst eigenlijk al een 

voorloper is van de latere arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst 

als administratief medewerker en nadien een arbeidsovereenkomst als receptionist of 

administratief medewerker op een andere dienst. 

De solidariteitsbijdragen blijven echter behouden voor de periode als student indien de 

werknemer nadien in een totaal andere functie wordt aangenomen. Bijvoorbeeld een 

studentenovereenkomst als schoonmaker of magazijnier en nadien een 

arbeidsovereenkomst als administratief bediende. 

Bijgevolg is het dan ook aangewezen dat de tewerkstelling als student voor een andere 

functie is dan de latere vaste tewerkstelling en dat de verschillende functies ook duidelijk 

omschreven worden in de desbetreffende overeenkomsten. Dit zal uiteraard enkel mogelijk 

zijn wanneer er in de praktijk ook effectief sprake is van twee verschillende functies. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.
 
 

 

  
 



 

 
 

Indexering PC 124 vanaf 1 juli 2021 

De lonen van de bouwvakkers (PC 124) stijgen op 1 juli 2021. Dit in tegenstelling tot de 

voorbije twee kwartalen waar de lonen in PC 124 ongewijzigd bleven. 

U kan de nieuwe baremalonen terugvinden op onze website www.accuria.be 

De lonen zullen door Accuria automatisch worden aangepast. 

Vanaf 1 juli 2021 bedraagt het minimumloon voor studenten trouwens 10,534 euro per uur 

voor studenten die een bouwopleiding volgen en 9,664 euro per uur voor de overige 

studenten. 

 

  

Vlaams beschermingsmechanisme 8 en 9 

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams 

beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de maanden mei en juni 2021. 

https://accuria.be/baremas-pc-124/


 

Voor wie? 

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, ten gevolge van de beslissingen 

van het Overlegcomité inzake het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, 

kunnen een aanvraag indienen voor de maanden mei en juni 2021. 

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in deze periode kunnen de steun aanvragen 

voor de sluitingsperiode, zonder dat zij hierbij een omzetdaling moeten aantonen voor deze 

periode. 

Ondernemingen die vanaf 09/06/2021 niet meer verplicht gesloten zijn, hebben voor de 

maand juni 2021 de keuze om de steun ofwel aan te
 
vragen voor 8 dagen sluiting zonder 

een omzetdaling te moeten aantonen ofwel voor de volledige maand juni 2021 indien er een 

omzetdaling van minstens 60% aangetoond kan worden. 

Horecazaken die hun terras mochten heropenen vanaf 08/05/201 kunnen voor de maand 

mei nog steeds een aanvraag indien als verplicht gesloten sector. 

Hoeveel bedraagt de steun? 

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.   

Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun beperkt tot 5%. 

Wat moet je als werkgever concreet doen? 

 

De aanvraag voor de maand mei 2021 kan t.e.m. 05/07/2021 worden ingediend, via de 

website van VLAIO. 

De aanvraag voor de maand juni 2021 kan worden ingediend vanaf 06/07/2021 t.e.m. 

06/08/2021. 

Voor vragen omtrent de omzetdaling, neem je best contact op met jouw boekhouder. 

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder. 



 

  

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen : 

bijkomende formaliteit  

 

In onze nieuwsbrief van de maand maart 2021 hebben wij jou reeds geïnformeerd over een 

nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen. 

Via deze weg willen wij jou nog even wijzen op een bijkomende formaliteit. Werkgevers die 

deze vrijstelling toepassen moeten immers een nominatieve lijst ter beschikking houden van 

de fiscale administratie. Deze lijst moet per werknemer volgende gegevens vermelden: 

· de identiteit van de werknemer; 

· het rijksregisternummer van de werknemer; 

· de gevolgde opleiding; 

· de data waarop de opleiding werd gevolgd; 

· het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen die in 

aanmerking komen; 

· het bedrag van bedrijfsvoorheffing dat werd ingehouden op deze bezoldigingen en een 

gedetailleerde berekening van deze bedrijfsvoorheffing. 

Voor meer concrete informatie, contacteer je dossierbeheerder. 

  

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

updates.
  

       


