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Sociale actualiteit

 Taxshift

 Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Plan Eerlijke concurrentie 



Sociale actualiteit

Taxshift

 Taxshift voor werkgevers

- indexbevriezing

- daling bijdragen 

 Taxshift voor werknemers

- afschaffing schijf 30 %

- verhoging belastingvrij minimum 

- versterking kostenforfait



Sociale actualiteit

Taxshift werkgevers Taxshift werknemers

• Indexbevriezing

- vanaf 01/04/15 : 2 %

- besparing : 2 miljard euro

• Lastenvermindering

- fase 1 : 01/04/16

- fase 2 : 01/01/18

- besparing : 3 miljard euro

• Aanpassing uitkering

- welvaartskoppeling

- budget : 2 miljard euro

• Verhoging koopkracht

- werknemer &zelfstandige

- budget : 3 miljard euro



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Nieuwe functieclassificatie boomkwekerij / groenteteelt / fruitteelt

- budgetneutraal

- geen link meer met diploma

- geen automatische overgang naar hogere categorie

 Loonmarge : 0,9 % 



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Arbeidsduur 

- 38 u gemiddeld over jaar 

- max 11u/ dag – 50u/week

- 143 u meeruren

- cash of recuperatie



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Cash betaling

- overgangsregeling tot 31/12/2020

- onderzoek op terrein

 Vorming en opleiding

- terugbetaling vorming aan 100 %



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Outplacement

- 80 % solidarisering kost landbouw en tuinaanleg

- 60 % tuinbouw

 Prevent Agri

- uitbreiding screening bedrijven



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Verlenging plan oudere werknemers

 Mobiliteitsvergoeding

- tuinaanleg : verruiming toepassingsgebied (collectieve parking)

- boomkwekerij : nieuwe mogelijkheid

 Verlaagde tarieven arbeidsgeneeskunde voor seizoenarbeid



Sociale actualiteit

Sectoraal akkoord 5 juli 2017

 Ecocheques

- vanaf 2018 : overgang naar elektronische EC

- resultaat : daling administratieve kosten

 Vereenvoudiging op vlak van administratie voor werkgevers

- vorming / ecocheques / outplacement / SWT 



Sociale actualiteit

Plan eerlijke concurrentie

 Overleg met  sociale partners , kabinetten, inspectiediensten, ... 

 Brede scope: zowel landbouw als tuinbouw als groenvoorzieners

 Pakket van 19  maatregelen en afspraken 



Sociale actualiteit

Behoud hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden

• Actie: behoud van het KB van 24/03/2013 en inzet van TSW op de controle 

van de loonschulden in de groene sectoren.

• Controle van TSW op de loonschulden in de groene sectoren: opgenomen in 

Actieplan sociale fraudebestrijding 2018



Sociale actualiteit

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden

• Actie: er zal bekeken worden of de wetgeving aangepast kan worden op maat 

van de sector door uitsluiting van bepaalde activiteiten of via sectorale criteria. 

Een werkgroep met sociale partners, RSZ, Financiën… zal hiertoe opgericht 

worden.

• RSZ: 3 pistes van oplossing

• Voorstel kabinetten: bepaalde activiteiten bij wet uitsluiten

• Timing ?



Sociale actualiteit

Vereenvoudiging regels seizoenarbeid

• Actie: er wordt een werkgroep opgericht bestaande uit de sociale partners en 

de bevoegde administraties en kabinetten, om meer vereenvoudiging en 

afstemming te onderzoeken, ook inzake het toepassingsgebied (zie ook actie 

7). Eventuele voorstellen zullen desgevallend aan de regering voorgelegd 

worden tijdens de begrotingscontrole 2017.



Sociale actualiteit

Aanpassing DIMONA-aangifte

• Actie: onderzoek door  RSZ en andere instanties of de Dimona-aangifte en e-

creabis of een alternatief voor het creëren of bijwerken van bisnummers kunnen 

aangepast worden - om door het vermelden van het officieel adres in het land van 

herkomst. Ook onderzoek of de administratieve formaliteiten bij het aansluiten bij 

een mutualiteit (werkgeversverklaring en aansluiting van een seizoenswerknemer) 

vervangen kunnen worden door gegevens uit de Dimona-databank. Daarnaast zou 

de creatie van een e-ID voor buitenlanders hier een oplossing kunnen bieden.

• Voorstel van generieke oplossing via een extra adresveld (rijksregister of e-

creabis): verblijfsadres + domicilieadres



Sociale actualiteit

Artikel 22 quater

• Actie: deze bepaling zal door de RSZ worden gepreciseerd en verduidelijkt voor de 

groene sectoren, in overleg met de sociale partners.

• Bewijs “onmogelijke voltijdse tewerkstelling”

– Interne richtlijn RSZ aanvullen: objectief bewijs van vb veiling

– Ex post onderzoek voor 2017: hoe wordt toegepast?

• Ten gronde

– Rechtspraak vereist verrekening binnen 1 kwartaal



Sociale actualiteit

Loonbeschermingswet 

• Actie: artikel 23 van de loonbeschermingswet aanvullen met de 

mogelijkheid om op vraag van een sector (cao) een in MR overlegd KB te 

nemen dat voor de betrokken sector bijkomende elementen definieert die 

ingehouden kunnen worden op het loon, met het doel om sociale fraude te 

bestrijden en beperkt tot elementen die ook in natura door de werkgever 

verstrekt kunnen worden (artikel 6 van de loonbeschermingswet).

• Wetswijziging via wet diverse bepalingen werk 

• Nu uitvoeringsKB in overleg met de sector – vóór 1 juli 2018



Sociale actualiteit

App green@work

 RSZ zal teller bouwen voor tuinbouwsector 

 Telling van 65 dagen – in voege vanaf 01 juli 2018

 Onderzoek naar mogelijke telling 180-dagenregel 

piste 1 : telling 180-dagen op niveau WG (TBE)

piste 2 : afschaffing 180-dagen regel / rapport aan sociale partners



Sociale actualiteit

Einde verblijfsvergunning

 Samenwerkingsakkoord over single permit ts federale overheid en gewesten

 Betrokken werkgever wordt automatisch geïnformeerd over einde 

verblijfsvergunning door DVZ

 Protocol tussen SIOD en DVZ in bespreking → gegevensuitwisseling opzetten 

DVZ-RSZ?

 LIMOSA-kadaster (RSZ) uitbreiden met gegevens single permits (in de toekomst): 

budgettaire discussie



Sociale actualiteit

Verblijfsstatuut EU-onderdanen

 Overleg nodig ts verschillende kabinetten 

 Problematiek is gekend bij DVZ

 90-dagenregel versus 4-maandenregel (Europa)

aanpassing Wet ?

 Infosessies DVZ worden voorzien aan lokale besturen



Sociale actualiteit

Strijd tegen schijnzelfstandigheid in groene sectoren

 Controles op schijnzelfstandigheid in actieplan sociale fraude 2018

 Criteria zoals voorzien door sector worden gebruikt door Inspectie

 Aanpassing wet arbeidsrelaties is nodig : initiatief nodig binnen Regering



Sociale actualiteit

Preventieve checklist groene sectoren en flitscontrole

 SIOD stelt klantgerichte checklist op waaraan WG zich moeten verwachten bij 

controle

 www.siod.belgie.be

 Flitscontrole 21 september 2018

http://www.siod.belgie.be/


Sociale actualiteit

Samenwerkingsovereenkomst met SIOD

 SIOD neemt initiatief

 Samen met PC 132 / PC 144/ PC 145+sub

 En Regering



Sociale actualiteit

Meldpunt Eerlijke Concurrentie (MEC)

 Sociale partners in sector krijgen beveiligde toegang

 Om rechtstreeks dossiers te kunnen indienen voor hun leden

 Globale feedback wordt voorzien door SIOD

 Jaarverslag met kwantitatieve / kwalitatieve info wordt voorzien



Sociale actualiteit

Sensibiliseringscampagne inspectiediensten en sociale partners

 Info en sensibilisering van zowel WG als WN

 In het licht van oa flitscontrole, checklist , strijd schijnzelfstandigheid

 Gezamenlijke sessies via sociale partners & inspectiediensten



Sociale actualiteit

Bilaterale akkoorden tussen buurlanden in kader van grensregio’s

 Problematiek korte tewerkstelling in buurlanden

 Inzake toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing op wn in 

kwestie

 Inzake administratieve formaliteiten

 Overleg voorzien met administraties in Nederland en Frankrijk



Sociale actualiteit

Oneigenlijk gebruik detachering via Nederland

 Werkgroep “uitzendbedrijven” binnen BENELUX

 Gemeenschappelijke controles voorzien

 Tav verdachte bedrijven



Sociale actualiteit

Gerichte BENELUX-controles landbouw en tuinbouw

 Initiatief staatssecretaris De Backer

 In kader van grensoverschrijdende controle landbouw en tuinbouw

 Rekening houdend met bestaande knelpunten

 Stavaza : eerste contacten met Frankrijk en Nederland



Sociale actualiteit

Mobility Package 

 Nieuwe detacheringsregels binnen EPSCOO-raad 

 Doel :

- eenvoudigere regels inzake SZ-verordening 2004/883

- controleerbaarheid A1-attesten en toepassing SZ-regels

 Datum inwerkingtreding : 2021 



Betaling

in cash



Betaling in cash

Principe

 Vanaf 1 oktober 2016: girale betaling van loon

Uitzondering

 Geen afwijking mogelijk via onderneming / individueel akkoord

 Sector heeft initiatief genomen via specifieke procedure

Sector landbouw en tuinbouw?

 Praktijk: gebruik betaling in cash   

 Akkoord op website FOD WASO - betaling in cash kan voor seizoenarbeid

 Sectoraal akkoord 05/07/17 : betaling in cash blijft mogelijk tem 31/12/2020



Seizoen- en 

gelegenheids-

arbeid

1. Definitie 2. Voorwaarden

 Aantal dagen in diverse   

subsectoren

 Sanctie bij overschrijding 

max. aantal dagen

 Hoe en wanneer moet 

Dimona gebeuren ?

 Hoe aantal dagen 

controleren? 

 Sanctie bij laattijdige of 

geen Dimona

3. Aantal dagen 4. Dimona



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Definitie

 Seizoensarbeid

 Gelegenheidsarbeid

 Onderworpen aan alle takken SZ (behalve jaarlijkse vakantie)

 Op basis van een forfaitair dagloon

Forfaitair dagloon Totaal

PC 144 20,29 7,26

PC 145010 19,82 6,70

PC 145 19,82 7,48

PC 145060 (extra 35 dagen in 

witloofteelt)
24,79 9,36



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Voorwaarden

 Geen reguliere tewerkstelling in de landbouw en tuinbouw 

 In de loop van de voorafgaande 180 kalenderdagen, tenzij tewerkstelling 

als seizoenarbeider of student met solidariteitsbijdragen

 Maximum aantal dagen nog niet overschreden

 Formaliteiten tijdig vervuld

Voorwaarden voor seizoensarbeid



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Voorwaarden

 Vervanging van de  2-kwartalenregel

Werknemer komt alleen als gelegenheidswerknemer in aanmerking voor zover in de 

loop van het huidige en 2 voorgaande kwartalen niet is gewerkt in de landbouw- of 

tuinbouwsector, tenzij als gelegenheidsarbeider  of student met solidariteit

 Vanaf 1 juli 2013

 De 180-dagenregeling is een versoepeling ten gunste van de werkgever

Wat is de 180-dagenregel?

Werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in de landbouw- of 

tuinbouwsector heeft gewerkt met toepassing van de wet in een andere 

hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider komt niet in aanmerking als 

gelegenheidswerknemer 



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Aantal dagen in diverse subsectoren

PC Max. aantal dagen per werknemer per jaar

144 30

145010 65

145030 65

145040 -----

145050 65

145060 65 (indien witloofteelt: + 35 dagen mits voorwaarden)

145070 65 (indien champignonteelt: + 35 dagen mits voorwaarden)

Seizoenarbeider die zowel in PC 144 als PC 145 werkt: 
65 kalenderdagen per jaar (+ 35 extra dagen indien deze extra dagen gepresteerd worden in de 

witloof- of champignonteelt) 



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Sanctie bij overschrijding max. aantal dagen

 RSZ op werkelijke loon gelegenheidswerknemer voor aantal dagen van overschrijding

 Gevolg: in de eerste 180 kalenderdagen kan geen seizoenarbeid meer



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Hoe en wanneer moet Dimona gebeuren?

 Dimona: voor elk werknemer

 Via www.sociale-zekerheid.be

- Begin- en einduur

- Eventueel wijzigende aangifte (dag zelf)

Periode Begin tewerkstelling Einde tewerkstelling

Vroeger beginnen Vóór nieuwe beginuur
Vóór 24 uur nieuwe einduur 

melden

Later beginnen Vóór nieuwe beginuur
Binnen 8 uur na 

oorspronkelijke einduur

Niet beginnen Vóór 24 uur annuleren NVT



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Hoe aantal dagen controleren?

Waarschuwingssysteem

 Vanaf juli 2013 is er melding bij MULTIDIMONA 

 Melding geeft informatie of seizoenarbeider wel of niet heeft gewerkt als seizoenarbeider 

in betrokken kalenderjaar

 Systeem geeft geen detailinformatie – louter info over wel of niet gewerkt

 Strikte procedure inzake opvragen info bij Waarborgfonds 

Veranderingen op til?

 Actie inzake strijd  tegen oneerlijke concurrentie (Plan Eerlijke Concurrentie)

 RSZ zal naar analogie met studentenarbeid app bouwen : “green@work”

 Doel is via RSZ  een overzicht te voorzien ter  controle van aantal reeds gewerkte dagen

 Bijkomend zal RSZ ook onderzoeken of controle 180-dagen kan gebeuren



Seizoen- en gelegenheidsarbeid

Sanctie bij laattijdige of  geen dimona

RSZ op werkelijke loon gelegenheidswerknemer

 In regel: een strafrechtelijke sanctie van 4.800 tot 48.000 euro en 6 maanden tot 3 jaar 
celstraf

 In praktijk: seponering mogelijk maar wel administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 
euro 

 En een eventuele bijkomende sanctie van

- 1 maand tot 3 jaar gedeeltelijk of geheel exploitatieverbod van de onderneming

- 1 maand tot 3 jaar sluiting van de onderneming

+ Sanctie niveau 4 Sociaal Strafwetboek

 3 x basisbijdragen op het GGMMI

 Met een minimum van 2.816,24 €

+ Solidariteitsbijdrage (enkel bij vaststelling door sociale inspectie)

Gevolg: in de eerste 180 kalenderdagen kan geen seizoenarbeid meer



Loon(kost)

3. Evolutie van de loonkost 
van een vaste werknemer: 
voorbeeld

4. Vermindering van de loonkost van een   
vaste werknemer: doelgroepvermindering 
eerst aanwervingen

5. Loonkost voor tewerkstelling van een 

gelegenheidswerknemer en student

1. Loon per uur in 

diverse subsectoren

2. Loonkost van een 

vaste werknemer



Loonkost

Loon per uur in diverse subsectoren

PC Seizoenarbeid Jobstudent Vaste werknemer

144 9,08 9,53 9,53

145010 9,72
17 jaar: 9,05

10,65
17 jaar: 9,05

10,65
17 jaar: 9,05

15-16 jaar: 7,46 15-16 jaar: 7,46 15-16 jaar: 7,46

145030 10,88
17 jaar: 10,21

12,01
17 jaar: 10,21

12,01
17 jaar: 10,21

15-16 jaar: 8,41 15-16 jaar: 8,41 15-16 jaar: 8,41

145040 -----
------

12,56
17 jaar: 10,68

12,56
17 jaar: 10,68

------ 15-16 jaar: 8,79 15-16 jaar: 8,79

145050 8,89
17 jaar: 8,71

10,25
17 jaar: 8,71

10,25
17 jaar: 8,71

15-16 jaar: 7,18 15-16 jaar: 7,18 15-16 jaar: 7,18

145060 8,89
17 jaar: 8,42

9,91
17 jaar: 8,42

9,91
17 jaar: 8,42

15-16 jaar: 6,94 15-16 jaar: 6,94 15-16 jaar: 6,94

145070 9,59
17 jaar: 8,15

9,59
17 jaar: 8,15

9,59
17 jaar: 8,15

15-16 jaar: 6,71 15-16 jaar: 6,71 15-16 jaar: 6,71



Loonkost

Loonkost van een vaste werknemer

Tarief Structurele vermindering

2015 32,4% Cat. 1: 462,60 + [0,1620 x (5.560,49 - S)] + [0,0600 x (W - 13.401,07)]

1 april 2016 30% Cat. 1: 438,00 + [0,1369 x (6.900,00 - S)] + [0,0600 x (W - 13.401,07)]

2018 25% Cat. 1: 0,00 + [0,1280 x (8.850,00 - S)]

2019 25% Cat. 1: 0,00 + [0,1400 x (9.035,00 - S)]

Basis Loonmatiging Effectief

2015 24,92 7,48 32,4%

Vanaf 1 april 2016 22,65 7,35 30%

Vanaf 1 januari 2018 19,88 5,12 25%

Compensaties: afschaffing 

 Forfaitaire korting van de structurele vermindering

 Hoge looncomponent van de structurele vermindering

 Structurele lastenverlaging, gelijk aan 1%



Loonkost
Evolutie van de loonkost van een vaste werknemer: voorbeeld

Tot 31 maart 2016 Vanaf 1 april 2016 Vanaf 1 januari 2018

Bruto uurloon 11,44 11,44 11,44

11,44 * 38 * 48 11,44 * 38 * 48 11,44 * 38 * 48

Totaal jaarloon 20.866,56 20.866,56 20.866,56

Gewone RSZ-

bijdragen

A
a

n
 1

0
8

%

7.301,63 (32,4%) 6.760,77 (30%) 5.633,97 (25%)

Vakantiebijdrage 2.314,44 (10,27%) 2.314,44 (10,27%) 2.314,44 (10,27%)

Trimesteriële bijdrage 

voor jaarlijkse 

vakantie

1.273,28 (5,65%)

1.264,26 

(5,61% vanaf 1 januari 

2017)

1.255,25 (5,57%)

Bijdrage WSF 2.794,45 (12,4%) 2.794,45 (12,4%) 2.794,45 (12,4%)

Totaal RSZ-bijdragen 13.683,79 13.133,92 11.998,11

Structurele vermindering 2.073,21 2.749,38 1.860,28

Totaal RSZ-bijdragen na 

structurele vermindering
11.610,57 10.384,54 10.137,82

Algemeen totaal 32.477,13 31.251,10 31.004,38

Fiscale vermindering 

(1,12% van brutoloon)
233,71 25,04 25,04

Gemiddelde loonkost per 

uur
17,81 17,13 17,00



Loonkost
Evolutie van de loonkost van een vaste werknemer: voorbeeld

Tot 31 maart 2016 Vanaf 1 april 2016 Vanaf 1 januari 2018

Bruto uurloon 15 15 15

15 * 38 * 48 15 * 38 * 48 15 * 38 * 48

Totaal jaarloon 27.360 27.360 27.360

Gewone RSZ-

bijdragen

A
a

n
 1

0
8

%

9.573,81 (32,4%) 8.864,64 (30%) 7.387,20 (25%)

Vakantiebijdrage 3.034,66 (10,27%) 3.034,66 (10,27%) 3.034,66 (10,27%)

Trimesteriële bijdrage 

voor jaarlijkse 

vakantie

1.669,51 (5,65%)

1.657,69 

(5,61% vanaf 1 januari 

2017)

1.645,87 (5,57%)

Bijdrage WSF 3.664,05 (12,4%) 3.664,05 (12,4%) 3.664,05 (12,4%)

Totaal RSZ-bijdragen 17.942,03 17.221,04 15.731,78

Structurele vermindering 1.850,4 1.860,42 1.029,12

Totaal RSZ-bijdragen na 

structurele vermindering
16.091,63 15.360,62 14.702,66

Algemeen totaal 43.451,63 42.720,62 42.062,66

Fiscale vermindering 

(1,12% van brutoloon)
306,43 32,83 32,83

Gemiddelde loonkost per 

uur
23,82 23,42 23,06



Loonkost
Vermindering van de loonkost van een vaste werknemer: 

doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Aanwervingen vanaf 2016 tot 31 december 2020 …

Type Kwartaal 1 - 5 Kwartaal 6 - 9 Kwartaal 10 - 13 Totaal 

Eerste werknemer
G7 = vrijstelling saldo basisbijdragen na toepassing structurele 

vermindering

Tweede werknemer 1.550 1.050 450 13.750

Derde werknemer 1.050 450 450 8.850

Vierde werknemer 1.050 450 7.050

Vijfde werknemer 1.000 400 6.600

Zesde werknemer 1.000 400 6.600



Loonkost
Vermindering van de loonkost van een vaste werknemer: 

doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Voor aanwervingen vanaf 2017

Type Kwartaal 1 - 5 Kwartaal 6 - 9 Kwartaal 10 - 13 Totaal 

Eerste werknemer
G7 = vrijstelling saldo basisbijdragen na toepassing structurele 

vermindering

Tweede werknemer 1.550 1.050 450 13.750

Derde werknemer 1.050 1.050 450 11.250

Vierde werknemer 1.050 1.050 450 11.250

Vijfde werknemer 1.050 1.050 450 11.250

Zesde werknemer 1.050 1.050 450 11.250



Loonkost
Vermindering van de loonkost van een vaste werknemer: 

doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Tot 31 maart 2016 Vanaf 1 april 2016 Vanaf 1 januari 2018

Bruto uurloon 11,44 11,44 11,44

11,44 * 38 * 48 11,44 * 38 * 48 11,44 * 38 * 48

Totaal jaarloon 20.866,56 20.866,56 20.866,56

Gewone RSZ-

bijdragen

A
a

n
 1

0
8

%

7.301,63 (32,4%) 6.760,77 (30%) 5.633,97 (25%)

Vakantiebijdrage 2.314,44 (10,27%) 2.314,44 (10,27%) 2.314,44 (10,27%)

Trimesteriële bijdrage 

voor jaarlijkse 

vakantie

1.273,28 (5,65%)

1.264,26 

(5,61% vanaf 1 januari 

2017)

1.255,25 (5,57%)

Bijdrage WSF 2.794,45 (12,4%) 2.794,45 (12,4%) 2.794,45 (12,4%)

Totaal RSZ-bijdragen 13.683,79 13.133,92 11.998,11

Structurele vermindering 2.073,21 2.749,38 1.860,28

Nultarief (beperkt tot 

32,4% - 30% - 25%)
5.228,42 4.011,39 3.773,69

Totaal RSZ-bijdragen na 

vermindering
6.382,16 6.373,15 6.364,14

Algemeen totaal 27.248,72 27.239,71 27.230,70

Fiscale vermindering 

(1,12% van brutoloon)
233,71 25,04 25,04

Gemiddelde loonkost per 

uur
14,93 14,93 14,93



Loonkost
Vermindering van de loonkost van een vaste werknemer: 

doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Tot 31 maart 2016 Vanaf 1 april 2016 Vanaf 1 januari 2018

Bruto uurloon 15 15 15

15 * 38 * 48 15 * 38 * 48 15 * 38 * 48

Totaal jaarloon 27.360 27.360 27.360

Gewone RSZ-

bijdragen

A
a

n
 1

0
8

%

9.573,81 (32,4%) 8.864,64 (30%) 7.387,20 (25%)

Vakantiebijdrage 3.034,66 (10,27%) 3.034,66 (10,27%) 3.034,66 (10,27%)

Trimesteriële bijdrage 

voor jaarlijkse 

vakantie

1.669,51 (5,65%)

1.657,69 

(5,61% vanaf 1 januari 

2017)

1.645,87 (5,57%)

Bijdrage WSF 3.664,05 (12,4%) 3.664,05 (12,4%) 3.664,05 (12,4%)

Totaal RSZ-bijdragen 17.942,03 17.221,04 15.731,78

Structurele vermindering 1.850,4 1.860,42 1.029,12

Nultarief (beperkt tot 

32,4% - 30% - 25%)
7.723,41 7.004,22 6.358,08

Totaal RSZ-bijdragen na 

vermindering
8.368,22 8.356,40 8.344,58

Algemeen totaal 35.728,22 35.716,40 35.704,58

Fiscale vermindering 

(1,12% van brutoloon)
306,43 32,83 32,83

Gemiddelde loonkost per 

uur
19,58 19,58 19,58



Loonkost
Loonkost voor tewerkstelling van een gelegenheidswerknemer

en student

Student (*)
Seizoenarbeid

landbouw
Seizoenarbeid tuinbouw

Bruto uurloon 10,08 9,08 8,89

Aantal uren per dag 8 8 8

Aantal dagen (max 475 

uren per jaar)
59 30 65

Totaal brutoloon 4757,76 2179,20 4622,80

Sociale bijdragen (euro/ 

dag)
5,43 % 7,26 euro per dag 7,48 euro per dag

Totaal bijdragen 258,35 217,80 486,20

Algemeen totaal 5016,11 2397,00 5109,00

Fiscale vermindering van 

0,12 %
-6,02 -2,62 -5,55

Gemiddelde loonkost per 

uur
10,63 9,90 9,80



Huisvesting



 Ofwel gratis huisvesting

 Ofwel aanrekening van huisvesting

Huisvesting

Huisvesting in de landbouw en tuinbouw

Gebruik van modeldocument
Transparantie over kost 

Modeldocument Boerenbond  om afspraak over kost van de huisvesting en afrekening 

transparant te regelen



Huisvesting

Huisvesting wordt gratis aangeboden

Bedrijf Hoe behandelen ?

Forfaitair bedrijf - loonkost via forfaits 

(20,2% op loonmassa)
Forfait is inclusief voordeel van de huisvesting

Forfaitair bedrijf - loonkost via individuele 

fiscale fiche

 Huisvesting = voordeel in natura

Fiscaal: 0,74 €/dag of 266,40 €/jaar 

voor 1 kamer

 Woning: aparte formule via KI

Bedrijf met boekhouding - loonkost via 

individuele fiscale fiche

 Huisvesting = voordeel in natura

Fiscaal: 0,74 €/dag of 266,40 €/jaar      

voor 1 kamer

 Woning: aparte formule via KI



Huisvesting

 Huisvesting wordt aangerekend 

 Uitgangspunt: “afspraak tussen partijen over aanrekening van voordeel zonder dat een 

derde dit mag beoordelen”

 Soort huisvesting verschilt: kamer  huis (al dan niet gehuurd)

 Inspectie: ≠ visies op het terrein 

 ≠ reglementeringen die van kracht zijn 

- Fiscaal: ≠ minimumbedragen voor waarderen van het voordeel

- Loonbescherming: woonst = max 2/5 van het loon 

! Er zijn geen wettelijke maximumbedragen voor aanrekening 



Huisvesting

 Huisvesting zal in toekomst via loonbon kunnen aangerekend worden

 Loonbeschermingswet wordt aangepast

- principe : WN beschikt vrij over loon

- limitatief aantal gevallen waarin inhoudingen mogelijk zijn 

 Aanpassing : voordeel in natura ter beschikking gesteld door WG mag ook in mindering 

gebracht worden van het loon 

 Wet voorziet kader maar het is aan de sectoren om  deze bepaling te activeren



Vooruitblik



Naar een proefperiode 2.0

Aanpassing opzegtermijnen (inwerkingtreding ongekend)

 aanpassing opzegtermijnen voor iedereen in eerste 6 maanden

 In geval van opzeg door werkgever 

Anciënniteit in 

maanden

< 3 3 < 4 4 < 5 5< 6

Huidige regeling 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken

Toekomstige

regeling

1 week 2 weken 3 weken 5 weken



Bijverdienen tot 500 euro per maand

 Bijverdienen tot 500 euro/maand en 6000 euro/jaar

− Mogelijkheid om onbelast bij te verdienen, in een van de volgende pijlers:

− verenigingswerk

− deeleconomie

− occasionele diensten tussen burgers

− Als 4/5e tewerkstelling (geen landingsbaan) of zelfstandige in hoofdberoep in T-3 of 

gepensioneerd in T -2

 Belangenconflict ingeroepen…



Nog vragen?



Thank you.Thank you


