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ONDERRICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN DE SOCIALE SECRETARIATEN

BETREFT : TABEL MET DE VERVALDAGEN VOOR HET JAAR 2015 BETREFFENDE HET OVERMAKEN
AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE BETALINGEN VAN DE
AANGESLOTENEN EN VAN DE HIEROP BETREKKING HEBBENDE VERDEELLIJSTEN

U vindt hieronder de tabel met de uiterste data waarop de door de aangeslotenen verrichte betalingen
alsmede de hierop betrekking hebbende verdeellijsten krachtens lid 5 van artikel 34 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 juli 2012, bij de Rijksdienst voor
sociale zekerheid moeten toekomen.
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Er dient te worden opgemerkt dat voor de bepaling van deze data de zaterdag als arbeidsdag wordt
beschouwd.
-

Wij herinneren u eraan dat artikel 54, 2de lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969
voorziet dat indien de bijdragen die de Sociale Secretariaten van werkgevers binnen de termijnen
bepaald door art. 34 van hetzelfde koninklijk besluit hebben ontvangen niet uiterlijk op de hoger
vermelde data worden doorgestort op de rekening van de RSZ bij de Post (BE63 6790 2618 1108),
deze vertraging in hoofde van de Erkende Sociale Secretariaten aanleiding geeft tot de aanrekening
van een intrest van 25 pct. per jaar, te rekenen van het verstrijken van de termijnen voor het
overmaken ervan tot op de dag van ontvangst van de betaling.

-

Bovendien kan op elk van deze vervaldata slechts één enkele globale betaling plaatsvinden en kan
er slechts een enkele verdeellijst per Erkend Sociaal Secretariaat-hoofdkantoor zijn, behalve voor
wat de jaarlijkse vakantiebijdrage betreft die het voorwerp van een aparte betaling en van een
aparte lijst moet uitmaken.

-

De verdeellijst (en de betaling ervan) kan slechts betrekking hebben op de kwartaalbijdragen die in
de originele Dmfa aangegeven werden of op de bijdrage jaarlijkse vakantie die vermeld is in het
door de RSZ verstuurde debetbericht. Noch de andere debetberichten, noch de bedragen die het
voorwerp van Dmno uitmaken, kunnen in de lijsten opgenomen worden.

-

Het is tevens zo dat de Erkende Sociale Secretariaten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
door middel van individuele overschrijvingen de bijdragen moeten blijven overmaken die hun
aangeslotenen hen zullen hebben gestort na de datum waarop de overeenstemmende verdeellijsten
naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verstuurd werden ; dit betreft :
a) De storting van de voorschotten die na de 5de van de maand ontvangen werd en die te laat
gedaan werd om nog geïntegreerd te worden in de globale betaling en de verdeellijst ;
b) het saldo van de kwartaalbijdragen die nog verschuldigd blijven door de werkgevers waarvan
sprake hiervoor, na betaling van de maandelijkse voorschotten alsook de jaarlijkse
vakantiebijdrage ;
c)

de kwartaalbijdragen die moeten worden betaald door de werkgevers voor wie het bedrag van
de aangifte van het voorlaatste kwartaal minder dan 4.000,00 € beloopt.

-

De verdeellijsten moeten met XML-bestanden overgemaakt worden. De technische documentatie
hieromtrent vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid.

-

Enkel de betalingen die ontvangen werden voor werkgevers die bij de RSZ met een
inschrijvingsnummer (definitief of voorlopig toegekend in het kader van een Dimona) of met een
ondernemingsnummer geïdentificeerd zijn, mogen in de verdeellijst opgenomen worden.

de administrateur-generaal,
K. SNYDERS

