
 

LOONKOSTEN 2018 – PER WERKNEMER 
POLDERS EN WATERINGEN 

 
 
A. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 
ORGANISATIEGEGEVENS 
 

Naam organisatie:   ................................................................................    Aantal werknemers:  .........................  (VTE:  ........... ) 

RSZ-nummer:  .........................................................................................    Projectnummer:  .....................................................  
 

 
ALGEMENE GEGEVENS WERKNEMER 

 
Naam werknemer:  .....................................................................................................................................................................  

Toegekende DAC-Functie:  .........................................................................................................................................................  

Huidige functie:  .........................................................................................................................................................................  

Statuut: arbeider / bediende                                                                                  

Datum in dienst bij de werkgever:  ................... / ......... / ........               Datum uit dienst: ............ / ......... / .........  

Anciënniteit op 31/12/2018:  .................  jaar 1   

Subsidieerbaar tewerkstellingspercentage:  .........................  %  Effectief tewerkstellingspercentage: ………………….. % 

 
 

B. LOONGEGEVENS WERKNEMER 
 

EFFECTIEF UITBETAALDE BRUTOMAANDLONEN 

 Arbeids- 
ongeval 

(aantal dagen) 

Aantal 
onbezoldigde 

dagen of dagen 
door derden 

vergoed 2 

Reden 
(onbezoldigde dagen) 

Aantal 
bezoldigde 

dagen 

Bruto- 
maandlonen 3 

 

januari     €  ........................  

februari     €  ........................  

maart     €  ........................  

april     €  ........................  

mei     €  ........................  

juni     €  ........................  

juli     €  ........................  

augustus     €  ........................  

september     €  ........................  

oktober     €  ........................  

november     €  ........................  

december     €  ........................  

Totaal     €  .......................  

                                                 
1 Anciënniteit: opgave vanaf in dienst als ex-DAC er. Subsidieerbaar gedeelte is maximum te rekenen vanaf 1987 en bij vervangers of 
opvolgers maximum 6 jaar beginanciënniteit. 

2 De dagen die de werkgever niet vergoedt zoals ziekte buiten gewaarborgd loon, zwangerschap- of ouderschapverlof, tijdkrediet, verlof 
zonder wedde (vb. ook de vakantiedagen van arbeiders). 

3 Dit is het effectief uitbetaalde bruto maandloon exclusief werkgeversbijdrage, haard- en standplaatsvergoeding, eindejaarspremie, 
dubbel en aanvullend vakantiegeld, toeslag voor ongezond werk, voordelen van alle aard, vergoeding woon/werkverkeer,...  (het 
geïndexeerd overeengekomen bruto maandloon zonder bijkomende premies of toelagen – toestand 31/12/2018) 
 



C. ANDERE LOONGEGEVENS 

HAARDVERGOEDING  (12 m) 

STANDPLAATSVERGOEDING (12 m) 

EINDEJAARSPREMIE  (excl. werkgeversbijdrage) 

Dubbel en aanvullend vakantiegeld voor bedienden (excl. werkgeversbijdrage) 

VAKANTIEGELD UIT DIENST  (inclusief werkgeversbijdrage) 

 

€ …………………….. 

€ …………………….. 

€ …………………….. 

€ …………………….. 

€ ….…………………. 

HEEFT U VOOR DEZE WERKNEMER ANDERE LOONSUBSIDIES OF LOONTUSSENKOMSTEN ONTVANGEN IN 2017 ? (bv. 

ACTIVA-uitkering) 

o Ja / Nee   
o Welke:  
o Bedrag van deze subsidie(s):   

 

 

 

-€ ……………………. 

WERDEN ER RSZ-KORTINGEN TOEGEKEND IN 2017?  (enkel kortingen op werkgeversbijdrage - voeg een bewijs toe) 

o Ja / Nee  
o Welke:  
o Bedrag van deze korting(en):                  

EFFECTIEF BETAALDE PATRONALE RSZ-BIJDRAGEN                                                                                                                    

   (= de RSZ-korting in mindering brengen van de totaal verschuldigde RSZ – voeg een bewijs toe) 

BIJDRAGE AAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE  (= RWP arbeiders - voeg een bewijs toe)                                                                                  

 

 

-€ ….………………… 

€….….………………. 

€…….……………….. 

 

PREMIE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING 
 (geef het bedrag of de premie dat betrekking heeft op de werknemer) 
 

KOSTEN MEDISCHE PREVENTIE  
(geef bedrag dat betrekking heeft op de werknemer) 

 

€ ….………………… 

 

€ ….…………………. 

KOSTEN WOON-WERKVERKEER   

  Fiets:    Afstand woon-werk 
   Effectief betaalde tussenkomst aan de werknemer 

  Auto:   Afstand woon-werk 
   Effectief betaalde tussenkomst aan de werknemer 

  Openbaar vervoer:  Kost openbaar vervoer 
   Ingeval een abonnement met derde betalersregeling welk % korting? 

 

 
km 
€ 
 
km 
€. 
 

€. 
%  …..…………………….. 

 

Toe te voegen bewijsstukken:  
o Individuele rekening van de betrokken werknemer voor 2018 (met verduidelijking van de rubrieken) 

o Bewijs van verschuldigde patronale RSZ voor de betrokken werknemer voor 2018 
o Bewijs van de bijdrage aan de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (per arbeider) voor 2018    
o Factuur of verklaring van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor 2018 
o Factuur of verklaring van de verzekeringsmaatschappij (arbeidsongevallenverzekering) voor 2018 
o Factuur of  verklaring van sociaal secretariaat voor 2018 

Ik verklaar op eer dat de inlichtingen die ik op dit formulier verstrek waar en volledig zijn en verklaar te weten dat aan het 
verstrekken van valse of onvolledige inlichtingen consequenties verbonden zijn.  
Art. 13 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, 
Milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut - 14/05/04 en 19/10/2012 – subsidiebesluit van 30/11/2012 BS) 

 
Datum:                                                                                                                       Handtekening 

 
 
 
Inlichtingen: SFSCW / contactpersoon: Sjoerd Brouwer – tel.: 02/229 32 46 of e-mail: sjoerd.brouwer@vspf.org 

Eef Vos               – tel: 02/227 60 04 of e-mail: via@vspf.org   
VMM / contactpersoon:   Luc Pauwels – tel. 053 – 72 67 41 of e-mail: l.pauwels@vmm.be 
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