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België: een horecaland bij uitstek

België is een horecaland bij uitstek. Daar mogen we best trots op zijn. De horeca is één van de grootste 
werkgevers in ons land, vooral aan onze kust. Ons land telt 55.000 horecazaken, met maar liefst 120.000 
personeelsleden. De horeca is een belangrijke economische sector, één van de meest arbeidsintensieve 
sectoren en met een grote nood aan flexibiliteit.

De laatste jaren is de wereld waarin we op restaurant en café gaan fundamenteel veranderd: we roken niet 
meer op restaurant, consumenten zijn veeleisender, door de economische crisis bespaarden veel mensen op 
hun restaurantbezoek, enz. Dit stelt de horeca voor grote uitdagingen.

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen waar onze horeca voor staat, zijn en komen er dankzij Open 
Vld 10 steunmaatregelen voor de horeca: 

1.  Flexi-jobs: onbeperkt bijverdienen (vanaf 01/12/2015)

2.  Versoepeling gelegenheidsarbeid (in voege sinds 01/07/2015)

3.  Vaste contracten: meer overuren (vanaf 01/12/2015)

4.  Vaste contracten: overuren aan bruto = netto (vanaf 01/12/2015)

5.  Vaste contracten: 5 werknemers RSZ-korting (in voege)

6.  Vaste contracten: tax shift (vanaf 2016)

7.  Studentenarbeid in uren (2016)

8.  Charter met de fiscale en sociale inspectiediensten (nog dit jaar in voege)

9.  Vereenvoudigd kassaticket (nog dit jaar in voege)

10.  12% BTW op voeding (in voege)

In deze brochure lichten we deze maatregelen aan u toe. Deze tien maatregelen zullen zorgen voor een 
bloeiende en performante sector.
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1. Flexi-jobs: onbeperkt bijverdienen

De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector met nood aan een grote flexibiliteit. Op de dag zelf moet soms 
beslist worden om extra personeel in dienst te nemen, in functie van een extra reservatie, goed weer, enz. Om 
goedkoop en flexibel personeel in te kunnen zetten, heeft Open Vld tijdens de verkiezingen 2014 de flexi-jobs 
op tafel gelegd en deze worden nu gerealiseerd.

Wie?

Iedereen met een 4/5de hoofdjob bij een andere werkgever (bijv. leraar, bediende, hoofdjob in een andere 
horecazaak, enz.) zal onbeperkt kunnen bijverdienen in de horeca zonder RSZ-afhoudingen of belastingen 
voor de betrokken werknemer. Alleen de werkgever betaalt een RSZ-toeslag van 25% op het afgesproken 
uurtarief.

Alle horecaondernemingen kunnen zonder onderscheid beroep doen op het statuut van flexi-job. Het inzetten 
van flexi-jobs is dus niet gekoppeld aan het gebruik van het geregistreerd kassasysteem. Er kan ook gewerkt 
worden met uitzendcontracten op voorwaarde dat de gebruiker een horeca-onderneming is.

Het stelsel flexi-job staat niet open voor werklozen of andere uitkeringsgerechtigden.

Wat?

De werknemer zal minimaal 9,5 euro netto/uur verdienen zonder dat fiscale of sociale lasten hierop betaald 
moeten worden. De werkgever is enkel een RSZ-werkgeversbijdrage verschuldigd van 25%. Voor wie werkt 
tegen het minimumtarief bedraagt de RSZ-werkgeversbijdrage dus 2,4 euro. Dit kom neer op een loonkost 
voor de werkgever van 11,9 euro/uur. 

In onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan steeds een hoger uurtarief worden afgesproken. 
De klassieke bruto loonbarema’s per functie zijn hier dus niet van toepassing.

De werknemer zal bijkomende sociale rechten opbouwen voor pensioen, werkloosheid, arbeidsongevallen, 
enz. Deze rechten komen bovenop de volledige rechten die de werknemer reeds geniet in de hoofdjob. Deze 
bijkomende sociale rechten zijn wel begrensd omdat de werknemer reeds volledige rechten opbouwt in zijn 
hoofdjob en er maar bepaalde sociale lasten betaald worden (25% RSZ-bijdrage). 

Voor de flexi-jobs geldt ook enkel vakantiegeld, dat is inbegrepen in het minimale nettoloon van 9,5 euro per 
uur.

Flexi-jobs zijn geen mini-jobs zoals in Duitsland. In het systeem van de Belgische flexi-job moet de werknemer 
immers steeds een stabiele hoofdjob hebben bij een andere werkgever. 

Hoe?

De 4/5de hoofdjob, bij één of meerdere werkgevers, zal nagegaan worden via de verplichte aangifte bij de 
RSZ. Wie in het eerste kwartaal van 2016 een 4/5de hoofdjob heeft, zal 3 kwartalen later, in het 4de kwartaal 
van 2016, het recht verkrijgen te werken in het systeem van flexi-job. Dit recht is voortschrijdend en wordt elk 
kwartaal geopend op basis van de situatie 3 kwartalen eerder. 

Timing? 

Vanaf 01/12/2015
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Voorbeeld 1: Piet is bediende in een handelszaak en wil 10 u/week bijverdienen in de horeca

Piet werkt 30,4 u/week in een handelszaak (4/5de van 38 uur). Na zijn uren werkt hij nog 
10 u/week in de horeca. Dit kan onbeperkt tegen een uurtarief dat voor Piet netto is en voor de 
werkgever slechts onderhevig is aan een RSZ-toeslag van 25%. Het loon wordt onderhandeld tussen Piet 
en zijn horeca-werkgever, maar bedraagt minimaal 9,5 euro netto/uur omdat dit wettelijk zo geregeld is. Op 
maandbasis werkt Piet dus ongeveer 40 u/week en verdient hij 380 euro netto extra. Deze 380 euro zijn voor 
Piet volledig sociaal en fiscaal vrijgesteld, ook in zijn eindbelasting.

Voorbeeld 2: Ilse werkt voltijds in de horeca en wil 20 u/week werken om bij te verdienen

Ilse werkt voltijds in een horecazaak (38 u/week) en wil, naast haar overuren, nog wat bijverdienen. 
Dankzij het systeem van de flexi-job kan dit onbeperkt in een andere horecazaak want het gaat om een andere 
werkgever. Dankzij haar ervaring kan Ilse in onderling overleg met de werkgever 11 euro netto/uur verdienen. 
Op maandbasis betekent dit dus een extra van 880 euro. Bovendien bouwt Ilse extra pensioenrechten op in 
de eerste pensioenpijler.

Voorbeeld 3: Een horecazaak heeft 10 voltijdse werknemers in dienst en vult de flexibele momenten op met 
flexi-jobs

De 10 voltijdse werknemers werken 40 u/week met compenserende arbeidsduurvermeerderingsdagen 
(ADV-dagen). Bovenop deze 40 uren doen de werknemers structureel ongeveer 7 overuren per week 
extra om het krediet van 360 overuren per werknemer per jaar uit te putten. De enige voorwaarde is dat 
de werkgever gebruik maakt van een geregistreerd kassasysteem (voor zaken zonder kassa geldt een 
krediet van 300 goedkope overuren). Bovenop deze 47 uur gemiddeld/vaste werknemer worden er nog 10 
flexi-job-werknemers ingezet. Deze werken, in functie van hun mogelijkheden, 10 u/week tot zelfs 30 u/week. 
Door de mix van vaste werknemers, goedkope overuren, studenten en flexi-jobbers doet de horecazaak een 
aanzienlijk voordeel.

2. Versoepeling gelegenheidsarbeid

Het stelsel van gelegenheidsarbeid werd versoepeld in 2013. Voortaan gold er 50 dagen gelegenheidsar-
beid per werknemer per jaar te cumuleren met 50 dagen studentenarbeid en voor de werkgever 100 dagen 
gelegenheidsarbeid per horecazaak per jaar. Deze laatste voorwaarde is nu versoepeld naar 200 dagen per 
jaar.

Wat?

Het stelsel van gelegenheidscontracten betreft contracten van maximaal 2 opeenvolgende dagen in de 
horeca. Voor die gelegenheidsarbeid geldt een uniform tarief van 33% bedrijfsvoorheffing in 
plaats van het marginaal tarief. Ook in de eindbelasting blijft dit 33%, tenzij de samentelling van de 
inkomsten voordeliger uitvalt voor de werknemer. Op RSZ-vlak geldt er een forfaitarisering van 
RSZ-werkgeversbijdragen. De RSZ-werkgeversbijdrage wordt berekend op 7,62 euro/uur of 45,72 euro/dag 
vanaf 6 uren per dag. Zo wordt de loonkost voor de werkgever beperkt en houdt de werknemer netto meer 
over.

Het toegelaten aantal dagen per jaar voor horecazaken is nu verhoogd van 100 dagen naar 200 dagen.
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Wie?

Het stelsel van gelegenheidsarbeid staat open voor iedereen (werknemer, gepensioneerde, 1/2de hoofdjob, 
enz.) die gelegenheidswerk in de horeca wil doen via contracten van maximaal 2 opeenvolgende dagen. 

Voortaan zullen horecazaken in de maanden juli, augustus en september, alsook tijdens de schoolvakanties of 
andere momenten tijdens de week gelegenheidspersoneel kunnen inzetten voor maximum 200 werkdagen 
per jaar.

Hoe?

Door de techniek van de forfaitarisering van de RSZ-bijdragen waardoor de werknemer ongeveer 60% netto 
overhoudt van de loonkost tegenover 50% in het geval van een gewoon uur. 

Timing? 

In voege sinds 01/07/2015

3. Vaste contracten:  meer overuren

Vandaag is in de arbeidswet voorzien dat horecawerknemers via een CAO 143 overuren mogen presteren per 
jaar. De jaarlijkse arbeidsduur kan hierdoor vermeerderd worden met 143 uren. Daarnaast geldt een jaarlijkse 
fiscale korting op 180 overuren.  Concreet betekent dit dat 143 goedkope overuren gewoon uitbetaald kunnen 
worden en dat er daar bovenop nog 37 extra goedkope overuren gepresteerd kunnen worden. Voorwaarde 
is wel dat voor die 37 extra uren nadien inhaalrustdagen worden genomen.

Wat?

We brengen het aantal overuren voor de horeca op 300 uren. Deze uren kunnen gewoon uitbetaald worden 
zonder inhaalrustdagen. Dit wil zeggen dat men ongeveer 6 overuren per week structureel kan presteren 
tegenover 3 overuren in het verleden. Voor horecazaken met geregistreerd kassasysteem (verplicht of 
vrijwillig) wordt dit aantal overuren op 360 uren gebracht. Hoewel de uitbetaalde overuren vrijgesteld worden 
van belastingen en RSZ bouwen werknemers toch volledig sociale rechten op (pensioen, werkloosheid, enz).

In een aantal horecazaken geldt een 40-urenweek met 1 ADV-dag per maand. Dankzij meer overuren  zal 
men in deze horecazaken dus gemiddeld tot 47 u/week kunnen werken. Dit komt dicht in de buurt van de 
maximale grens van gemiddeld 48 u/week in de Europese arbeidsduurrichtlijn.

Om te voldoen aan de Europese arbeidsduurrichtlijn bepaalt de wet ook dat er maximaal 143 overuren per 
4 maanden afgeweken kan worden van de normale arbeidsduur. In feite kan men dus 429 overuren per jaar 
presteren waarvan, naargelang het type horecazaak, tot 300 of 360 overuren uitbetaald kunnen worden aan 
bruto = netto. De resterende overuren dienen ingehaald te worden aan volledige lasten.

Wie?

Overuren kunnen in principe enkel gepresteerd worden voor een vervanging, een uitzonderlijk werk of 
een tijdelijke vermeerdering van werk. Gezien het structureel tekort aan arbeidskrachten in de horeca zijn 
overuren in die sector evenwel vlot inzetbaar.

Er is steeds een individueel akkoord van de werknemer vereist voor het presteren van overuren.
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Timing? 

Vanaf 01/12/2015

Voorbeeld 1: Een horecazaak met witte kassa laat de vaste werknemers in het hoogseizoen 50 u/week 
werken

Volgens de Belgische arbeidswetgeving kan een werknemer maximaal 11 u/dag en 50 u/week werken. Tijdens 
de drukke zomermaanden juli, augustus en september wordt er in deze horecazaak tot 50 u/week gewerkt 
door de vaste werknemers. Na deze 3 topmaanden zijn er dus 156 overuren (of 12 u/week x 13) opgebruikt. 

De resterende 204 overuren worden gespreid opgenomen doorheen het jaar, bijvoorbeeld tijdens de 
eindejaarsperiode en/of tijdens de paasvakantie. Door inhaalrustdagen in te lassen tijdens de rustige 
periodes, kan het aantal overuren nog verder opgedreven worden boven de grens van 360 goedkope 
overuren. Dit aan volledige lasten.

Voorbeeld 2: Een horecazaak laat de vaste werknemers gemiddeld 47 u/week werken en vult aan met 
flexi-jobs

Een horecazaak heeft 10 vaste werknemers in dienst en past daarvoor de 40-urenweek toe (met 1 
ADV-inhaalrustdag per maand). Bovenop kunnen structureel 7 overuren per week gepresteerd worden 
in plaats van 3 overuren vandaag. Dit komt neer op 47 u/vaste werknemer/week. De resterende 
flexibiliteit wordt ingevuld met studentenjobs en flexi-jobs. Vroeger presteerde de kok 60 tot 70 u/week. 
Vandaag presteert de kok nog 47 u/week. Hogere pieken zijn mogelijk mits inhaalrust. Het voorbereidende 
werk of de kalme periodes worden uitbesteed aan flexi-jobbers.

4. Vaste contracten: overuren aan bruto = netto

Wat?

Voor voltijdse horeca-medewerkers die overuren presteren, geldt binnenkort bruto is gelijk aan netto. 
Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer 
overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen patronale bijdragen én geen toeslagen wegens 
overwerk meer moeten betalen.

Wie?

Er komen meer en goedkopere overuren voor het vast horeca-personeel dat voltijds ingeschreven is. Dit 
zijn werknemers die al 38 u/week volledige lasten betalen en als beloning hun overuren aan bruto = netto 
uitbetaald krijgen.

-      Voor horecazaken zonder geregistreerd kassasysteem geldt het voordelige regime overuren 
       (bruto = netto) voor 300 overuren.

-     Horecazaken met een geregistreerd kassasysteem, zowel verplicht als vrijwillig, 
      kunnen genieten van 360 goedkope overuren aan bruto = netto.

Voor deeltijdse werknemers blijft het huidige fiscale gunstregime gelden (niet-doorstorting 
bedrijfsvoorheffing voor werkgever en werknemer) met toeslag voor overwerk.

5



OPGELET: 

De horecazaken hebben er alle belang bij om het voordelig maximum van overuren 
die ze kunnen gebruiken bruto = netto ook effectief uit te betalen. Immers, wanneer 
overuren ingehaald worden met inhaalrustdagen en niet worden uitbetaald, blijven 
wel degelijk de klassieke regels omtrent overurentoeslag (incl. sociale en fiscale 
afhoudingen) van toepassing. Het stelsel van de goedkope overuren is dus echt op 
maat gemaakt van de horeca-sector waar er structureel veel overuren gepresteerd 

worden zonder deze nadien in te halen.

Hoe?

Volledige de-fiscalisering en de-parafiscalisering van overuren. Ook de overurentoeslag van 50% 
(weekdagen) en 100% (zon- en feestdagen) wordt voor de horeca geschrapt. 12 euro kost voor de werkgever 
= 12 euro netto voor de werknemer.

Timing? 

Vanaf 01/12/2015

5. Vaste contracten: 5 werknemers RSZ-korting

Wat?

Vandaag bestaat er reeds een RSZ-korting voor alle horeca-werkgevers die het geregistreerd kassasysteem 
vrijwillig geïnstalleerd hebben. Zij genieten voor 5 werknemers naar keuze 500 of 800 euro RSZ-korting per 
kwartaal (afhankelijk van de leeftijd +26 en -26 jaar). Dit betekent een lineaire lastenverlaging van maximum 
16.000 euro/jaar. Deze lastenverlaging is onbeperkt in de tijd.

Wie?

Alle horecazaken met een geregistreerd kassasysteem en met minder dan 50 vaste werknemers kunnen 
genieten van een RSZ-werkgeverskorting voor vijf vaste personeelsleden met voltijds contract. Meer dan 90% 
van de horecazaken hebben minder dan 50 vaste werknemers.

Hoe?

Via een forfaitaire vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen op 5 voltijdse werknemers en op 
voorwaarde dat alle werknemers dagelijks geregistreerd worden via het geregistreerd kassasysteem of de 
Dimona-aangifte. Deze lastenverlaging kan niet gecumuleerd worden met andere doelgroepkortingen 
(bvb. RSZ-korting eerste 5 aanwervingen) maar er wel op aansluiten.

Voorbeeld 1: Een horecazaak heeft 10 vaste werknemers in dienst en geniet 16.000 euro extra 
lastenverlaging dankzij het geregistreerd kassassyteem

Van de 10 vaste werknemers in dienst zijn er 5 werknemers voltijds ingeschreven en 5 deeltijds. 
Daarnaast wordt er beroep gedaan op jobstudenten, gelegenheidswerknemers en binnenkort ook 
flexi-jobbers.  Naast de lastenverlaging op gelegenheidspersoneel geniet de werkgever dus ook van een 
substantiële lastenverlaging voor zijn vast personeel.
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6. Vaste contracten: tax shift

De regering heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan een tax shift van 7,2 miljard euro die economisch zin 
heeft. Dankzij de tax shift geven we de ondernemers én de koopkracht de nodige steun. De federale regering 
zorgt ervoor dat wie werkt netto meer overhoudt en wie mensen tewerkstelt minder betaalt. Elke gebruikte 
euro gaat dankzij de tax shift naar lastenverlagingen.

Wat?

De komende jaren verlaagt de regering de personenbelasting met 6,1 miljard euro waardoor de koopkracht 
van de mensen zal stijgen. Alle lonen stijgen maar vooral de lage en middeninkomens. Tegen 2019 zal 65% 
van de werknemers meer dan 100 euro netto extra verdienen.

De regering wil dit realiseren door een mix van maatregelen:

 -  Verhoging van de belastingvrije som
 -  Schrapping van de 30%-schijf en beperktere 45%-schijf
 -  Verhoging van het beroepskostenforfait
 -  Door een versterking van de werkbonus krijgen de lage lonen er een extra netto maandloon bij

Naast maatregelen die de koopkracht van de mensen verhogen, verlaagt de regering de loonlasten van 
de bedrijven met 3,6 miljard euro. Daarnaast neemt de regering gerichte maatregelen voor de KMO’s en 
zelfstandigen voor 580 miljoen euro:

 -  0 euro patronale bijdagen voor de 1ste aanwerving vanaf 2016
 - De korting die geldt voor de eerste 5 werknemers wordt doorgeschoven naar de 2de tot de 6de 
    werknemer

 -  De regering verlaagt het 33%-tarief van de RSZ-werkgeversbijdrage naar 25%. Dit komt neer op een 
   lineaire lastenverlaging van 1,3 miljard euro. Dit zal vooral de midden- en hoge lonen (bijv. koks) 
      goedkoper maken. Voor de lage en de middenlonen komt er een extra korting. 

 - De sociale bijdragen voor zelfstandigen verlaagt van 22% naar 20,5%

 - Er komt een versterking van de investeringsaftrek voor zelfstandigen en KMO’s van 4% naar 8% waardoor 
     de vennootschapsbelasting daalt.

Deze maatregelen samen zullen onze loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden doen dalen met 
1/3de van 15,6% naar 10,2%.

Wie?

De RSZ-werkgeverskortingen zijn van toepassing op alle loontrekkenden in de privé-sector of gericht 
op de lage en de middenlonen (extra inspanning.) Met minder dan 2.179 euro bruto maandloon. 
Deze lastenverlaging komt dus vooral de lagere inkomens ten goede.

Hoe?

Door een RSZ-vermindering (lager tarief of korting) moeten er minder RSZ-werkgeversbijdragen bovenop het 
brutoloon betaald worden. Hoe lager het loon, hoe hoger de RSZ-korting.

Timing? 

De tax shift wordt de komende jaren doorgevoerd. 4,7 miljard euro lastenverlagingen op arbeid in 2016, die 
toenoemen tot 7,3 miljard euro in 2018 en 10,3 miljard euro in 2020. 7



7. Studentenarbeid in uren

De horeca maakt veelvuldig gebruik van jobstudenten. 85% van de jobstudenten worden tewerkgesteld 
in de horeca en de handel, twee typische KMO-sectoren die veel nieuwe jobs creëren. Vooral tijdens de 
weekends,  de vakanties en vooral tijdens de zomermaanden zetten veel horecazaken graag studenten in. 
Tegelijk zijn studenten vragende partij om veel te kunnen werken. Studenten verdienen graag een centje extra om 
persoonlijke uitgaven te dekken, te sparen voor die verre droomreis of nieuwste smartphone, enz.

Wat?

Vandaag mogen studenten 50 dagen presteren gedurende een kalenderjaar. Dit was al een grote verbetering 
in vergelijking met vroegere systemen. Het huidige systeem heeft echter als grote nadeel dat een student die 
bijvoorbeeld maar twee uurtjes moet werken en vroeger naar huis kan meteen een hele dag kwijt is. Zowel 
voor de jobstudent als de werkgever is dit eigenlijk geen ideale situatie. Daarom versoepelen we verder de 
studentenarbeid.

Het systeem van 50 dagen zetten we om naar een krediet van 400 uren per student per jaar. Studenten 
zullen hun beschikbaar krediet soepeler kunnen inzetten. Als er op een zomerse dag 3 uur moet 
bijgesprongen worden, dan worden er 3 uur geregistreerd en is de student geen 8 uur kwijt. 
De werkgever zal op zijn beurt gemakkelijker beroep kunnen doen op studenten om bijvoorbeeld 
piekmomenten gemakkelijker op te kunnen vangen.

Onder bepaalde voorwaarden kan studentenarbeid gecombineerd worden met gelegenheidsarbeid 
in de horeca (maximaal 200 dagen - zie supra). Het statuut van student heeft voorrang op dat van 
gelegenheidsarbeid. De eerste 400 uren zal de tewerkstelling als student moeten worden ingevuld. 
Vervolgens kan de werknemer nog 50 extra dagen als gelegenheidsarbeider in de horeca tewerkgesteld 
worden. 

Wie?

-      Alle studenten vanaf 15 jaar tot het einde van hun (hogere)studies.
-      Werkgevers uit alle sectoren kunnen gans het jaar door een beroep doen op jobstudenten.

Timing? 

-     Streefdatum: 2016 (wordt momenteel technisch onderzocht)
-      Bevoegdheid: Minister van Sociale Zaken Maggie De Block

8. Charter met de fiscale en sociale inspectiediensten

Wat?

Er is geen draagvlak voor een nodeloos strenge aanpak van mensen die te goeder trouw zijn. 
Het wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtigen en de belastingadministratie moeten we versterken. 
Bij veel horeca-ondernemers leeft de schrik dat controlediensten de omzet met de witte kassa systematisch 
zouden vergelijken met de omzet van de voorbije jaren. Mocht blijken dat die plots veel hoger zou liggen dan 
voordien, zou dat tot een herziening van de fiscale aanslag kunnen leiden, tot 7 jaar terug in de tijd. Dat kan 
horeca-uitbaters in de financiële problemen brengen.

Het is niet de bedoeling om de witte kassa in te zetten om retroactief vaststellingen te doen. We ontketenen 
geen heksenjacht. Er komt een charter met de sociale en fiscale inspectiediensten waarin bepaald wordt dat 
de witte kassa vanaf 2016 niet aangewend zal kunnen worden om systematisch terug te gaan in de tijd en zo 
vroegere zwarte inkomsten te herkwalificeren. Iedereen vertrekt dus met een witte lei vanaf 2016.
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De controles zullen zich hoofdzakelijk toespitsen op die horecazaken die niet of laattijdig een witte kassa 
registreerden. Op die manier willen we de horecazaken die zich wel tijdig registreerden alle kansen geven.

In dit charter zal ook worden opgenomen dat bij controles de goede werking van de zaak en de klanten 
moeten worden gerespecteerd evenals de correcte behandeling van personeel en eigenaars van de zaak. 
Prioriteit moet worden gegeven aan structurele problemen en niet aan fouten die te goeder trouw zijn 
gemaakt. 

Controles van verschillende inspectiediensten worden zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens één inspectie 
op eenzelfde moment. Bij problemen moeten inspecteurs probleemoplossend coachen. Opeenvolgende 
negatieve resultaten moeten leiden tot duidelijke sancties. Bovendien is het dankzij de technologie mogelijk 
om controles vanop afstand uit te voeren.

Timing?

-       Streefdatum: nog dit jaar in voege
-       Bevoegdheid: Minister voor Fiscale fraudebestrijding Johan Van Overtveldt  
        en Staatssecretaris voor Sociale fraudebestrijding Bart Tommelein

9. Vereenvoudigd kassaticket

Wat?

Standaard ontvangt men een gedetailleerd ticket. Om de privacy van de klant te waarborgen, kan de klant 
indien gewenst een vereenvoudigd ticket bekomen (bedrag voeding, bedrag dranken, aantal couverts). 
Horeca-uitbaters die reeds beschikken over een witte kassa kunnen een update laten uitvoeren door hun 
kassa-producent. Kassa-producenten zijn bezig met de implementatie in de nieuwe kassa’s.

Timing?

-      Streefdatum: reeds in voege
-      Bevoegdheid: Minister van Financiën Johan Van Overtveldt

10. 12% BTW op voeding

Wat?

Om 1/1/2010 is de BTW op voeding in restaurants gedaald van 21% naar 12%. Dit heeft voor zuurstof en een 
hogere rendabiliteit in de sector gezorgd. Sinds deze BTW-verlaging investeren we als overheid jaarlijks 321 
miljoen euro in de sector. Dit is bruto en zonder de terugverdieneffecten mee te rekenen. Dat is toch wel 
aanzienlijk. Ter vergelijking, zo betaalt de sector jaarlijks 700 miljoen euro RSZ-bijdragen. 

Timing?

-      Reeds in voege sinds 2010.
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Bijlage 1:

Vergelijking fiscale/parafiscale behandeling van een gewoon uur en een flexi-uur (berekend op basis van 
laagste loonbarema):

Bruto-uurloon van 11,24 EUR/uur (of 9,5 EUR/uur voor flexi-job):

In deze grafiek wordt de vergelijking gemaakt tussen een gewoon bruto-uurloon van 11,24 euro en een
flexi-uur van 9,5 euro. 11,24 euro omdat we hier het laagste loonbarema 2015 hanteren voor de horeca (functie 
van afruimer). 9,5 euro is het minimum dat een werknemer netto per uur moet verdienen volgens de nieuwe 
wet. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan uiteraard steeds een hoger uurtarief worden 
afgesproken.

De werkgever betaalt minder voor een flexi-uur: 11,88 euro i.p.v. 14,30 euro loonkost per uur (- 2,42 euro). 
De werkgever betaalt enkel het netto-uurloon + 25% RSZ-werkgeversbijdrage. 

Ook de werknemer zal netto meer overhouden dankzij het flexi-uur. Hij/zij betaalt geen RSZ-
werknemersbijdrage en er is geen fiscale bedrijfsvoorheffing. Het netto stijgt met 0,60 euro per 
uur of meer, indien zo overeengekomen.


