WERKGEVERFICHE

Korting 57+
Vermindering doelgroep oudere werknemers in Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bijgewerkt op 06/04/2020

Doelstelling?
Deze doelgroepvermindering werd gecreëerd om de aanwerving en het werkbehoud te bevorderen van
oudere werknemers en om te vermijden dat de loonkosten van deze werknemers een rem zijn om ze
aan te werven.

Welke werkgevers?
De werkgever die van deze vermindering kan genieten heeft werknemers in dienst die aan alle takken
van de sociale zekerheid onderworpen zijn. Werkgever van wie de vestigingseenheid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gelegen is. Op enkele uitzonderingen na, zijn de meerderheid van de werkgevers
van de openbare sector niet bij deze vermindering betrokken. Het gaat dus hoofdzakelijk om de
werkgevers van de private sector.
De Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten komen voor al hun personeel
tewerkgesteld onder arbeidsovereenkomst echter wel in aanmerking.

Welke werknemers?


De werknemer moet 57-64 jaar zijn;



De werknemer moet onderworpen zijn alle takken van de sociale zekerheid en behoren tot
categorie 1 voor de toepassing van de structurele bijdragevermindering (uitgesloten sectoren:
sociale maribel en beschutte/sociale werkplaatsen);



Zijn driemaandelijks loon moet lager of gelijk aan 10 924,20 € bruto zijn.



Zowel de werknemers die u nieuw in dienst neemt na die leeftijd, als werknemers die reeds bij
u aan het werk waren, komen in aanmerking.

De werknemer uit volgende categoriën zijn uitgesloten :
Categorie 2: de werknemers die tewerkgesteld zijn door een werkgever waarvoor de vermindering in
het kader van de Sociale Maribel geldt:
-

PC 319 (PC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten), met inbegrip van
alle PSC's;
PC 329 (PC voor de socio-culturele sector), met inbegrip van alle PSC's;
PC 330 (PC voor de gezondheidsdiensten), met inbegrip van alle PSC, behalve het PSC nr.
330.03 van de tandprothesen;
PC 331 (PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)
PC 332 (PC voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector)
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uitgezonderd de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de diensten voor gezinsen bejaardenhulp (PC 318.01 & 318.02) en de werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte
werkplaats (PC 327).
Categorie 3: de werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats (PSC 327.01
kengetal 473, PSC 327.02 en 327.03).

Welke voordelen?
Het bedrag van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid: 1000€ max per
kwartaal.

Welke procedure?
Deel via uw DmfA (multifunctioneel aangifte/RSZ) de vermindering mee waaraan u recht heeft per
werknemer en per prestatie.

Meer informatie?
Bezoek onze website
https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/korting-57/
Of contacteer ons :
werkgevers@actiris.be
02 505 79 15
Of contacteer R.S.Z:
Rijksdienst voor sociale zekerheid (R.S.Z.)
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
02 509 31 11
www.rsz.fgov.be zie rubriek « Oudere werknemers -Brussel ».

Deze inlichtingen worden louter ter informatie gegeven. Voor meer gedetailleerde informatie,
raden wij je aan om je tot de bevoegde instellingen te richten.
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