


Als werkgever kan je rekenen op RSZ-voordelen of andere steunmaatregelen voor     
het aanwerven van specifieke doelgroepen. 

Er bestaan maatregelen op federaal niveau en kortingen op gewestelijk niveau.

Actiris en VDAB voorzien ook tussenkomsten in de loonkost om op die manier      
arbeid betaalbaar te houden.

Totale loonkost 

Inleiding



Totale loonkost-

berekening



Bruto loon

- RSZ

+ Werkbonus

Belastbaar loon

- Bedrijfsvoorheffing

Netto loon

- Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Totale loonkost 

Inleiding



Patronale kosten

Bruto loon

- RSZ

+ Werkbonus

Belastbaar loon

- Bedrijfsvoorheffing

Netto loon

- Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Totale loonkost 

Inleiding



Patronale kosten

Bruto loon

- RSZ

+ Werkbonus

Belastbaar loon

- Bedrijfsvoorheffing

Netto loon

- Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Totale loonkost 

Inleiding



Totale loonkost 

Inleiding









Steunmaatregelen voor 

Vlaamse werknemer die in 

Brussel tewerkgesteld 

wordt 



1. Individuele beroepsopleiding

2. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Brussel – Korting 57+

3. Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Steunmaatregelen voor Vlaamse werknemer die in 

Brussel tewerkgesteld wordt 



Individuele 

beroepsopleiding



De 'Individuele Beroepsopleiding' (IBO) is een oplossing waarbij een werkzoekende   
tot 6 maanden wordt opgeleid op het terrein en daarna wordt aangeworven. 

VDAB brengt jou in contact met de kandidaten die in aanmerking komen voor deze 
maatregel.

Wat? Voordelen.

Individuele beroepsopleiding



•De IBO is voor werkgevers in de publieke en privésector, vrije beroepen en vzw’s.

•Je voorziet een opleidingsplan dat voorafgaand is goedgekeurd door VDAB.

•Je sluit een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering af.

•Na de IBO, werf je de stagiair aan met een contract van onbepaalde duur, of in 
sommige gevallen, van bepaalde duur.

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Individuele beroepsopleiding



•Elke werkzoekende die is ingeschreven bij VDAB kan een IBO volgen.

•De kandidaat mag zijn vorige werk niet hebben verlaten om een IBO te starten.

•De kandidaat mag nog niet hebben gewerkt voor de werkgever bij wie hij een IBO     
zal doen (behalve als student of interim - max. 20 dagen).

Voorwaarden? Voor de kandidaat-werknemer.

Individuele beroepsopleiding



Je leidt zelf jouw ideale medewerker op in functie van de behoeften van uw bedrijf. 

Vervolgens moet de stagiair voor (on)bepaalde duur worden aangeworven (ten minste 
voor een periode gelijk aan de IBO).

Je betaalt geen loon of RSZ, enkel een vaste maandelijkse premie.

Praktisch

Individuele beroepsopleiding



De 

doelgroepvermindering

voor oudere 

werknemers in Brussel –

Korting 57+



De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is niet enkel van toepassing op de Brusselse oudere werknemers.

De steun bestaat in een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van 1.000 euro 
per kwartaal.

Deze RSZ-vermindering wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer 
aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet. Je hoeft als werkgever dus 
niets aan te vragen.

Wat? Voordelen.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in 

Brussel – Korting 57+



•Je dient de werknemer tewerk te stellen in Brussel

•Onder de volledige onderwerping aan de sociale zekerheid, m.n.

• de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;

• de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;

• de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;

• de werkloosheid;

• de beroepsziekten;

• de arbeidsongevallen;

• de jaarlijkse vakantie.

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in 

Brussel – Korting 57+



Elke werknemer, wat zijn woonplaats ook is, kan erover beschikken als hij voldoet aan 
deze voorwaarden:

•Zijn leeftijd bedraagt minstens 57 jaar op de laatste dag van het kwartaal en

jonger dan 65 jaar (terug op de laatste dag van het kwartaal)

•Zijn bezoldiging per kwartaal bedraagt maximaal 11.142,68 euro                              

(bedrag sinds 1 oktober 2021).

Voorwaarden? Voor de kandidaat-werknemer.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in 

Brussel – Korting 57+



Doelgroepvermindering

eerste aanwervingen



Deze doelgroepvermindering beoogt een bijkomende lastenverlaging toe te kennen 
aan startende werkgevers voor de eerste aanwervingen. 

Wat?

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



• Enkel voor werkgevers van de privésector voor de tewerkstelling van personeel 
onderworpen aan het sociaal zekerheidsstelsel der werknemers. 

Of het gaat om een eerste aanwerving, dient het volgende nagegaan te worden : 

1)op de dag van de aanwerving zijn er geen werknemers in dienst 

2)in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving,                                 
zijn er geen werknemers in dienst geweest, tenzij het gaat om deeltijdse 
leerplichtigen, ed. 

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Of het gaat om een tweede aanwerving, dient derhalve het volgende nagegaan te 
worden : 

1)op de dag van de aanwerving is er 1 werknemer in dienst

2)in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving, is er nooit méér
dan 1 werknemer tegelijk in dienst geweest, tenzij het gaat om deeltijds
leerplichtigen, ed.

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Of het gaat om een derde aanwerving, dient derhalve het volgende nagegaan te 
worden : 

1)op de dag van de aanwerving zijn er 2 werknemers in dienst

2)in de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving, zijn er nooit méér
dan 2 werknemers tegelijk in dienst geweest, tenzij het gaat om deeltijds
leerplichtigen, ed.

enz…

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



De nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen in dezelfde 
technische bedrijfseenheid :

De nieuwe werkgever geniet niet van de DGV eerste aanwervingen indien de nieuw in 
dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 12 
maanden (dag op dag) die de indienstname voorafgaan, in dezelfde technische 
bedrijfseenheid werkzaam is geweest. 

De RSZ vergelijkt dus (1) het aantal werknemers in dienst op het moment van 
indienstneming met (2) het grootste aantal werknemers dat in dienst was in de loop 
van de 12 maanden (dag op dag) die de indienstname voorafgaan.

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



− er zal slechts sprake zijn van dezelfde technische bedrijfseenheid als in de 2 juridische
entiteiten (naast elkaar bestaand of elkaar opvolgend) ten minste één gemeenschappelijk
persoon werkzaam is (als werknemer, beheerder of in een andere hoedanigheid). Het speelt
daarbij geen rol of die persoon in beide entiteiten dezelfde hoedanigheid heeft;

− indien aan het eerste punt voldaan is, wordt de toestand verder onderzocht op basis van
onder andere volgende criteria, die niet allemaal vervuld moeten zijn :

o activiteit op dezelfde plaats of onmiddellijke nabijheid ?

o zijn de activiteiten identiek, gelijkaardig of aanvullend ?

o is het bedrijfsmateriaal (of een deel ervan) hetzelfde ?

o zelfde cliënteel ?

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Is er sprake van ‘eenzelfde technische bedrijfseenheid’, dan kan de DGV ‘eerste 
aanwervingen’ toch genoten worden, voor zover de nieuw aangeworven werknemer 
geen werknemer vervangt die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die de 
indienstname voorafgaan, werkzaam geweest is bij een werkgever die behoort tot 
dezelfde technische bedrijfseenheid. Het moet in dat geval dus steeds om een 
bijkomende tewerkstelling gaan. 

Voorwaarden? Voor jou als werkgever.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Er worden geen voorwaarden gesteld betreffende de kandidaat-werknemer. Gelijk 
welke werknemer komt in aanmerking, voor zover het om een eerste, tweede, derde, 
vierde, vijfde of zesde aanwerving gaat ! 

Bovendien is de berekening van de doelgroepvermindering niet meer 
persoonsgebonden. 

Dit betekent dat eenmaal de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en/of zesde 
aanwerving is gebeurd – en het recht op de doelgroepvermindering eerste 
aanwervingen derhalve geopend is –, het geen rol meer speelt voor welke 
werknemer(s) de RSZ-vermindering(en) toegepast wordt/worden. 

Voorwaarden? Voor de werknemer.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Voordeel?

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Voordeel?

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen



Totale loonkost-

herberekening



Patronale kosten

Bruto loon

- RSZ

+ Werkbonus

Belastbaar loon

- Bedrijfsvoorheffing

Netto loon

- Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Totale loonkost 

Inleiding









Vragen of

opmerkingen?



Vragen of

opmerkingen?

Dirk Durivet

adviseur – kmo

M. 0478 43 02 44

dirk.durivet@liantis.be

liantis.be

mailto:dirk.durivet@liantis.be

