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BIJ EERSTE AANWERVING GELDT  
NULTARIEF VOOR SOCIALE BIJDRAGEN
Voor de aanwerving van een eerste vaste werknemer vallen alle basisbijdragen voor de sociale zekerheid weg. 
Dit geldt ook voor aanwervingen in 2017! Wij komen nog even op deze maatregel terug omdat het idee circuleert 
dat deze maatregel tijdelijk zou zijn. Dit is niet zo. Het gaat over een zeer belangrijke en nooit geziene 
vermindering van de loonkosten.

 
SOCIALE ZAKEN
Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Het is belangrijk voor heel wat bedrijven in de land- 
en tuinbouwsector, die op dit moment nog geen 
vaste werknemers in dienst hebben, om dit arti-

kel – en vooral ook de voorbeelden – goed door te ne-
men. Ik ben ervan overtuigd dat velen verrast zullen zijn 
door de impact van deze maatregel. Om alle misver-
stand te voorkomen: deze belangrijke stimulans voor de 
aanwerving van een eerste vaste werknemer geldt voor 
alle indienstnemingen tot eind 2020. Bovendien is er ook 
geen tijdsbeperking voor wat het RSZ-voordeel betreft. 

Lastenvermindering voor  
een eerste aanwerving 
In de voorbije jaren werden er al beslissingen genomen 
om de aanwerving van een eerste vaste werknemer ge-
durende een bepaalde periode een stuk goedkoper te 
maken. De overstap van actief zijn als zelfstandige zon-

der personeel naar ‘werkgever worden’ is vaak groter 
dan men denkt. Om hieraan tegemoet te komen, voor-
ziet men sinds een tijdje in tijdelijke verminderingen van 
de door de werkgever te betalen sociale bijdragen. In de 
loop van de laatste jaren is deze maatregel zelfs uitge-
breid naar een tijdelijke RSZ-vermindering voor de eer-
ste vijf werknemers die in een onderneming in dienst 
worden genomen. Bij de uitvoering van het zogenaamde 
taxshiftakkoord dat in 2016 in werking is getreden, wer-
den er sinds 1 januari 2016 twee belangrijke aanpassin-
gen aan het reeds bestaande systeem aangebracht. Het 
is bij deze nieuwigheden dat we even willen stilstaan.

Eerste werknemer: totale vrijstelling basisbijdragen 
RSZ, onbeperkt in de tijd. Een werkgever die in de peri-
ode van 1 januari 2016 tot eind 2020 een eerste vaste 
werknemer in dienst neemt, zal voor deze eerste aan-
werving – en dit voor de volledige duur van de tewerk-
stelling (die dus veel langer kan duren dan de periode 
tot 2020!) – een volledige vrijstelling genieten van de 
basisbijdragen inzake de sociale zekerheid. Het feit dat 
men daarvoor reeds seizoen- of gelegenheidswerkne-

mers tewerkgesteld heeft, verhindert niet dat men in 
aanmerking komt voor de toepassing van deze maatre-
gel! Je mag dus in 2016 en in 2017 volop gebruik hebben 
gemaakt van de seizoenregeling. Het doel van deze 
maatregel bestaat erin om zo veel mogelijk zelfstandi-
gen ertoe aan te zetten om de stap te durven zetten om 
een eerste vaste werknemer in dienst te nemen. Wan-
neer wij het hebben over een volledige vrijstelling van de 
basisbijdragen voor de RSZ, dan betekent dit evenwel 
niet dat alle socialezekerheidsbijdragen wegvallen! Het 
gaat immers alleen om de basisbijdragen (deze bedra-
gen 30%) waarvoor de vrijstelling geldt. Daarnaast is het 
zo dat de trimestriële bijdrage voor de financiering van 
het vakantiegeld voor arbeiders (per kwartaal 5,61% 
vanaf het eerste kwartaal van 2017) én ook de eenmali-
ge jaarlijkse bijdrage van 10,27% op de volledige loon-
massa van het voorafgaande jaar toch nog verschuldigd 
blijven. In de land- en tuinbouwsector zal daarnaast ook 
de bijdrage die bestemd is voor het Sociaal en Waar-
borgfonds (12,40% in de tuinbouw en 10,45% in de land-
bouw) blijven bestaan. Het behoud van deze bijdragen 
heeft enerzijds te maken met het feit dat voor arbeiders 
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Tabel 2. Loonkostenberekening 
Bruto uurloon (euro) 10,05 12,00 15,00

Aantal uren/week + weken/jaar x 38 x 48 x 38 x 48 x 38 x 48

Loon aan RSZ x 1,08 19797,70 23639,04 29548,80

RSZ bijdrage 35,61% 7049,96 8417,86 10522,33

Vakantiebijdrage 10,27% 2033,22 2427,73 3034,66

Bijdrage WSF 12,40% 2454,91 2931,24 3664,05

Totaal theoretische RSZ 11538,10 13776,83 17221,04

Structurele vermindering 2895,7 2369,82 1560,76

0%-tarief 3043,61 4721,89 7303,88

Totale RSZ-vermindering (beperkt tot 30%-tarief) 5939,31 7091,71 8864,64

Resterende RSZ 5598,79 6685,12 8356,40

Fiscale vermindering 0,12% 21,99 26,26 32,83

Totale jaarkosten 25374,5 30297,90 37872,37

Totale loonkosten per uur 13,91 16,61 20,76

Nettoloon werknemer (euro)

Maandloon : uurloon x 38 x 13/3 1729 1976 2470

RSZ werknemer -70,57 -163,94 -348,66

BV-alleenstaande zonder kinderen -194,42 -271,92 -451,27

Bijzondere bijdrage 0 -14,34 -23,85

Netto per maand 1464,01 1525,8 1646,22

Netto per uur 8,89 9,26 9,99

 

Het feit dat men reeds seizoen-
werknemers tewerkstelde, heeft 
geen impact op deze regeling.
 

het vakantiegeld (vier weken enkelvoudig vakantiegeld 
én vier weken waarvoor een dubbel vakantiegeld wordt 
voorzien) niet door de werkgever zelf wordt uitbetaald 
maar door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of 
door een Vakantiefonds. In de land- en tuinbouwsector 
wordt het vakantiegeld uitbetaald door het Vakantie-
fonds voor de Voeding. Wanneer een arbeider vakantie 
neemt, hoeft de werkgever zelf dus niets meer te beta-
len. Hij heeft via de RSZ-bijdragen het vakantiegeld 
voorgefinancierd. De bijdrage voor het Sociaal Fonds 
van de sector blijft behouden omdat deze Fondsen voor 
Bestaanszekerheid in december de eindejaarspremie 
uitbetalen in de plaats van de werkgever. Je hebt voorts 
de terugbetaling van de volledige loonkosten wanneer 
een vorming wordt gevolgd; er is de solidarisering van 
de kosten bij brugpensioen, outplacement …
We kunnen dus stellen dat er nog een RSZ-bijdrage 
overblijft van ± 28,28% in de tuinbouwsector en van 
26,33% in de landbouw. Daarnaast is er wel een vermin-
dering van 30% aan RSZ-bijdragen. Dit is het percentage 
van de basisbijdragen waarvoor een vrijstelling geldt. 
We geven hieronder  enkele concrete voorbeelden.

Voor de tweede tot en met de zesde aanwerving: tijde-
lijke RSZ-kortingen. Zoals eerder reeds vermeld, waren 
er in het verleden ook al RSZ-verminderingen van toe-
passing die betrekking hadden op de aanwerving van 
een eerste, tweede, derde, vierde en vijfde werknemer. 

Tabel 1. RSZ-verminderingen bedragen 

Bedragen voor aanwervingen in 2015

Aanwerving werknemer Vijf kwartalen  Vier volgende kwartalen Vier volgende kwartalen

Eerste werknemer 1.550 euro/kwartaal 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal

Tweede werknemer 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal

Derde werknemer 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal 0 euro

Vierde werknemer 1.000 euro/kwartaal 400 euro/kwartaal 0 euro

Vijfde werknemer 1.000 euro/kwartaal 400 euro/kwartaal 0 euro

Bedragen voor aanwervingen vanaf 2016 (geldt ook in 2017!)

Eerste werknemer 0 euro 0 euro 0 euro

Tweede werknemer 1.550 euro/kwartaal 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal

Derde werknemer 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal

Vierde werknemer 1.050 euro/kwartaal 450 euro/kwartaal 0 euro

Vijfde werknemer 1.000 euro/kwartaal 400 euro/kwartaal 0 euro

Zesde werknemer 1.000 euro/kwartaal 400 euro/kwartaal 0 euro

Deze verminderingen waren niet onbelangrijk, maar zij 
waren beperkt in de tijd. Door de beslissing van de rege-
ring om een zeer belangrijke RSZ-vermindering voor 
een onbepaalde duur toe te kennen voor de aanwerving 
van een eerste vaste werknemer, blijven de hierboven 
geciteerde verminderingen voor de eerste tot en met de 
vijfde werknemer behouden. Maar ze worden verscho-
ven naar de tweede tot en met de zesde aanwerving. Op 
die manier wordt ook het aantal werknemers waarvoor 
een RSZ-korting kan worden verkregen uitgebreid naar 
de eerste zes werknemers van een onderneming. 

Voor aanwervingen in 2015:  
overgangsmaatregel 
De regering heeft bij haar beslissing ook aandacht be-
steed aan de werkgevers die in de loop van 2015 een 
eerste vaste werknemer in dienst namen. Deze werkge-
vers worden niet vergeten, want zij hebben reeds de 
stap gezet naar het werkgever worden – zij het dan mis-
schien iets te vroeg om ten volle voor de nieuwe maatre-
gelen in aanmerking te komen. Alle aanwervingen, van 
de eerste tot en met de vijfde werknemer, die gebeurd 
zijn sinds 1 januari 2015 zullen ook in aanmerking ko-
men voor de verhoogde vermindering van de sociale bij-
dragen die van toepassing zijn sinds 2016. Zij komen wel 
maar in aanmerking voor het aantal kwartalen van ver-
mindering waarop zij nog recht hebben in het regime dat 
van toepassing was in 2015. Dit betekent dat deze werk-
gevers ook voor de sinds 2016 verhoogde verminderin-
gen van sociale bijdragen in aanmerking komen, maar 
dan beperkt tot de initiële periode van RSZ-verminde-
ring. Op die manier worden de oude maatregelen en de 
nieuwe gecombineerd.

Concreet voorbeeld. Wanneer een eerste vaste werkne-
mer aangeworven is op 1 januari 2015, dan zou deze 
werkgever in aanmerking komen voor een RSZ-vermin-

dering gedurende 13 kwartalen: 5 kwartalen aan 
1550 euro/kwartaal; nadien 4 kwartalen aan 1050 euro/
kwartaal en dan nog 4 kwartalen aan 450 euro/kwartaal. 
Op 1 januari 2016 had deze werkgever reeds gedurende 
vier kwartalen genoten van het voordeel van de vermin-
dering van sociale bijdragen. Er bleven dus nog negen 
kwartalen over. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 
mocht de werkgever het nieuwe voordeel, het zoge-
naamde nultarief voor wat de basisbijdragen betreft, 
toepassen voor de resterende 9 kwartalen. Hij krijgt dus 
ook het grotere voordeel, maar beperkt tot de duur van 
de vermindering zoals die van toepassing was op het 
ogenblik van de aanwerving.

Wat zijn de RSZ-verminderingen? We geven in tabel 1 
de vergelijking tussen de RSZ-verminderingen en de pe-
riode waarin die kon worden genoten voor aanwervingen 
in 2015 enerzijds en daarna de regels die sinds 2016 van 
toepassing zijn. Deze laatste bepalingen gelden dus ook 
bij aanwervingen in de loop van 2017.
Wij vermelden de twee regimes omdat dit belangrijk kan 
zijn voor werkgevers die bijkomende vaste werknemers 
in dienst hebben genomen in 2015, en die dus de combi-
natie kunnen maken tussen de twee systemen zoals 
aangegeven in het voorbeeld hierboven. Voor aanwer-
vingen die in 2015 gebeurd zijn, zal de RSZ-verminde-
ring ook nog in 2017 blijven doorlopen.

Voorbeelden. Om de impact van de vermindering van de 
sociale bijdragen bij de aanwerving van een eerste vaste 
werknemer goed te kunnen inschatten, geven we enkele 
concrete voorbeelden. Men moet zich hierbij goed realise-
ren dat de maatregel inhoudt dat alle basisbijdragen voor 
de RSZ wegvallen. Dit wil zeggen 30%! Dat is dus een zeer 
grote RSZ-vermindering. Alleen de sociale bijdrage voor 
jaarlijkse vakantie (elk kwartaal 5,61% en eenmalig per 
jaar 10,27% en de bijdrage voor het Sociaal Fonds Tuin-
bouw (12,40%) of het Sociaal Fonds Landbouw (10,45%) 
zijn nog verschuldigd. Dit betekent in totaal een bijdrage 
van 28,28% in de tuinbouw en van 26,33% in de landbouw. 
Hierbij moeten volledigheidshalve ook nog de premie 
voor de polis arbeidsongevallen en burgerlijke aanspra-
kelijkheid worden bijgevoegd, alsook de premie voor de 
externe dienst voor preventie en bescherming, maar in 
totaal zullen de loonkosten beperkt blijven tot 30 à 32% 
bovenop het brutoloon.
We vertrekken in onze voorbeelden (tabel 2) van een bru-
to uurloon van 10,05 euro, van 12 euro en van 15 euro.
Uit deze voorbeelden blijkt dat, wanneer men vertrekt 
van een brutoloon van 10,05 euro, de totale kosten (loon 
+ sociale bijdragen) beperkt zijn tot 13,91 euro per uur. 
Wanneer men een brutoloon van 12 euro uitkeert, be-
dragen de loonkosten 16,61 euro per uur. En ten slotte 
bij een brutoloon van 15 euro per uur worden de loon-
kosten 20,76 euro per uur. 
Wanneer men de aanwerving van een eerste werknemer 
doet in de periode van 1 januari 2016 tot eind 2020, dan 
blijft deze RSZ-vermindering behouden voor de volledige 
duur van de tewerkstelling. Het is zelfs zo dat de vermin-
dering van de sociale bijdragen ook geldt voor vervangers 
van deze eerste werknemer. De RSZ-vermindering is dus 
niet gekoppeld aan de identiteit van de werknemer. Wan-
neer een werkgever later eventueel een tweede of een 
derde werknemer in dienst neemt, kan er elk kwartaal 
gekozen worden wie men als eerste werknemer wil laten 
gelden. Men kan dus die grote RSZ-vermindering laten 
toepassen voor de duurste werknemer.
In tabel 2 kan je ook voor elk van de drie voorbeelden 
zien wat de werknemer netto per uur overhoudt, ver-
trekkende van respectievelijk een brutoloon van 10,05, 
12 en 15 euro per uur.

Besluit
Heb je er ooit aan getwijfeld een vaste werknemer aan 
te werven? Dit is een unieke kans aangezien er een 
 levenslange vrijstelling geldt van de basisbijdragen voor 
de RSZ. Wij geven het advies om, wanneer je concreet 
overweegt om eerste vaste werknemer aan te werven, 
toch ook nog een concrete loonkostberekening te vragen 
bij je sociaal secretariaat. Sociaal secreteriaat Acerta  
kan je hierbij zeker helpen. n
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