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Wettelijke feestdagen

Themadagen

Reminders en deadlines

Kwartaalkalender deadlines 
HR en Well-Being  
Alle deadlines in een notendop: payroll,  
preventie en bescherming en de  
steunmaatregelen in het kader van de  
coronacrisis. 

1

START

OKTOBER 2020

Lonen en indexaties Lonen en indexaties oktober 2020.

Winteruur Overgang naar winteruur op 25 oktober 2020: waak over een correcte toepassing in de payroll.

Bonusoptimalisatie Kent u in 2021 een bonus toe aan uw werknemers over 2020? Denk alvast na over bonusoptimalisatie 
(warrants).

Bedrijfsvoorheffing 
schoolverlaters

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters die starten in oktober, november en december.

EHBO-bijscholing Schrijf tijdig in voor uw verplichte jaarlijkse bijscholing.

Preventieadviseur  
bijscholing

Schrijf tijdig in voor uw verplichte jaarlijkse bijscholing.

Supervisie  
vertrouwenspersoon

Schrijf tijdig in voor uw verplichte jaarlijkse bijscholing.

REMINDERS:

Maand van de ergonomie (Vlaamse Ergonomie Vereniging)

Startdatum aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme 

Nationale Ouderendag

Voorschot RSZ-bijdragen 3e kwartaal 2020

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid

Werelddag tegen Kanker

Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk

Winteruur

Ergotherapie Dag 

Saldo RSZ-bijdragen 3de kwartaal 2020

Deadline aanvraag betalingsuitstel ondernemingskrediet

Uiterste betaaldatum vennootschapsbijdragen 2020

1-31 oktober 

1 oktober

2 oktober

5 oktober

10 oktober

15 oktober

19-23 oktober

25 oktober 

27 oktober

31 oktober

31 oktober

31 oktober

https://www.attentia.be/nl/opleidingen/ehbo-bijscholing-hulpverlener
https://eureka.attentia.be/nl/bijscholing-preventieadviseur
https://www.attentia.be/nl/vertrouwenspersoon-kies-nu-uw-jaarlijkse-supervisie-uit-ons-uitgebreid-aanbod
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-vlaams-beschermingsmechanisme
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/betalingsuitstel-en-garantieregeling-ondernemingskredieten


NOVEMBER 2020

Lonen en indexaties Lonen en indexaties november 2020.

Vakantiedagen Bereken het saldo vakantiedagen van uw werknemers en communiceer dit aan hen.

Eindejaarsgeschenken Bestel tijdig de eindejaarsgeschenken of geschenkencheques voor uw werknemers.

Eindejaarspremie Bent u verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw werknemers? Bereken die dan tijdig.

Sourcing & outsourcig Extra workload op komst wegens de eindejaarsperiode? Denk dan tijdig aan sourcing & outsourcing.

Bonus Kent u in 2021 een bonus toe aan uw werknemers over 2020? Denk alvast na over bonusoptimalisatie 
(warrants).

Bedrijfsvoorheffing Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters die starten in oktober, november en december.

Jaaractieplan 2021 Voorleggen van een nieuw jaaractieplan 2021 op het CPBW.

Bijsturen Preventieplan Indien nodig: bijsturen van het bestaand vijfjaarlijks Globaal Preventieplan.

Nieuw Preventieplan Voorleggen van een nieuw vijfjaarlijks Globaal Preventieplan 2021 - 2025. 

REMINDERS:

1 november

5 november

11 november 

14 november

15 november

15 november

16 november

19 november

27 november

Allerheiligen

Voorschot RSZ-bijdragen 4e kwartaal 2020

Wapenstilstand

Werelddiabetesdag

Internationale dag van de verdraagzaamheid

Deadline aanvraag coronalening

Deadline aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme

Internationale Mannendag

E-mailloze vrijdag

DECEMBER 2020

Lonen en indexaties Lonen en indexaties december 2020.

Feestdagen Feestdagen 2021: vervang de feestdagen die op een inactiviteitsdag vallen.

Eindejaarsgeschenken Bestel tijdig de eindejaarsgeschenken of geschenkencheques voor uw werknemers.

Eindejaarspremie Bent u verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw werknemers? Bereken die dan tijdig.

Bedrijfsvoorheffing Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters die starten in oktober, november en december.

Jaaractieplan Goedkeuring van het jaaractieplan 2021 op het CPBW.

Globaal Preventieplan Goedkeuring van het nieuw vijfjaarlijks Globaal Preventieplan 2021 - 2025. 

REMINDERS:

3 december

5 december

10 december

15 december

15 december

25 december

31 december

31 december

31 december

31 december

Internationale dag van personen met een handicap

Voorschot RSZ-bijdragen 4e kwartaal 2020

Dag van de Mensenrechten

Uiterlijke datum om vervangingsfeestdagen 2021 vast te leggen

Deadline aanvraag uitstel herzieningsbijdragen

Kerstmis

Deadline aanvraag overbruggingsrecht

Deadline waarborgregeling niet-bancaire schulden

Deadline aanvraag fiscale steunmaatregelen

Uiterste datum corona-taxshelter

EINDE

kmo.attentia.be

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-vlaams-beschermingsmechanisme
https://www.attentia.be/nl/nieuws/uitstel-van-betalingen-aan-de-rsz-corona-maatregelen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding#:~:text=De%20crisiswaarborg%20kan%20worden%20ingezet,maximum%203%20maanden%20worden%20terugbetaald.
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19
http://kmo.attentia.be

