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Brussel, april 2016.
Beste werkgever uit de interimsector,
Graag vragen wij uw aandacht voor enkele zaken met betrekking tot de inning van de
bijdragen voor het Fonds.
Vanaf het tweede kwartaal 2016 zal de bijdrage aan het fonds 9,62% bedragen (9,71% tot
en met het eerste kwartaal 2016).
Gezien de afwezigheid van een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende opleiding
(0,40%) en betreffende risicogroepen (0,10%) voor het derde en vierde kwartaal 2015 wordt
op het tweede kwartaal 2016 een "inhaalbeweging" toegepast.
Voor het tweede kwartaal 2016 bedraagt de bijdrage aan het Sociaal Fonds daarom
uitzonderlijk 10,62% (oftewel 9,62% globale bijdrage + 0,20% inhaalbeweging risicogroepen
+ 0,80% inhaalbeweging vormingsinitiatieven).
1. Welk zijn de bijdragen en hoe worden ze geïnd ?
De bijdrage voor de uitzendbedrijven bedraagt 9,62 % op de loonmassa (aan 108 % voor de
arbeiders) :
9,12 % voor de sociale voordelen
0,4 % voor vormingsinitiatieven (trekkingsrechten)
0,1 % voor de risicogroepen
De bijdrage van 0,35 % ten laste van de uitzendbedrijven actief in de bouwsector wordt ook
door het Sociaal Fonds geïnd.
De CAO vraagt de bijdragen te betalen zoals voorzien voor de RSZ, namelijk vóór de laatste
dag van de maand volgend op het betrokken trimester.
Bijgevolg zijn de volgende data toepasselijk :
- 30 april (bijdragen van het 1ste trimester)
- 31 juli of 31 augustus (bijdragen van het 2de trimester).
- 31 oktober (bijdragen verschuldigd voor het 3de trimester)
- 31 januari (bijdragen verschuldigd voor het 4de trimester)
Wanneer de uitzendbedrijven hun bijdragen betalen via een sociaal secretariaat, worden,
overeenkomstig de vigerende reglementering, bovenvermelde termijnen verlengd met 15
werkdagen.

Havenlaan 86 C Bus 330 – 1000 Brussel Tel 02 203 60 95 – Fax 02 423.21.98 – www.fondsinterim.be

De uitzendbedrijven die niet betalen via een Erkend Sociaal Secretariaat dienen dus te
betalen op de hogervermelde data !
Het Fonds houdt rekening met het betalingsuitstel dat verleend wordt door de RSZ op
voorwaarde uiteraard dat het hiervan in kennis wordt gesteld.
2. De betaling praktisch
De betaling gebeurt spontaan en uitsluitend op rekeningnummer BE82 7330 3444 8568 (BIC:
KREDBEBB.

Het Sociaal Fonds zal de betaalde bedragen controleren op basis van de informatie inzake de
loonmassa’s die het via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangt.
Het Sociaal Fonds vraagt de uitzendbedrijven hun RSZ-nummer en het betrokken trimester
te vermelden (bijv. 12345678 2014/01) bij hun betaling !

3. Sancties bij laattijdige betaling
Wanneer de betaling niet gebeurt op bovenvermelde data, zal het Sociaal Fonds de nodige
maatregelen nemen om de verschuldigde bijdragen zo vlug mogelijk te innen, met name :
1. Formele ingebrekestelling en overmaking van het dossier aan een advocaat.
2. Een forfaitaire verhoging van 10 % en intresten a rato van 7 % per jaar op laattijdig
betaalde bedragen (zoals voorzien in de RSZ-reglementering).
3. De regionale erkenningscommissies inlichten over het feit dat het uitzendbedrijf zijn
verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen niet naleeft. Dit kan leiden tot schorsing
of zelfs intrekking van de erkenning.
Wij danken de uitzendbedrijven alvast voor de goede samenwerking met het Fonds.
Vriendelijke groeten,

Eric Govers,
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Directeur.

