
Nota Ivan Sabbe  11-03-2014 

1 

 

Bloedbad vermijden in de horeca, het kan! 

 

Vlaams parlementslid Ivan Sabbe tevens ondernemer in de horecasector 

engageert zich voor de horeca-uitbater samen met  

 

Culibel 

De Meesterkoks van België 

De Orde der 33 meesterkoks van België 

Horeca Vlaanderen 

Jeunes restaurateurs d'Europe  

Leadersclub Belgium 

Les Disciples d'Escoffier Benelux 
 

De geregistreerde kassa in de horeca, de zogenaamde black box, wordt geleidelijk ingevoerd 

vanaf 1 januari 2014. Tegen eind 2015 moet de implementatie afgerond zijn bij alle zaken die 

daartoe verplicht zijn. In een eerste fase zou de black box op vrijwillige basis geïnstalleerd 

worden, maar op vandaag is er nog steeds geen geregistreerde kassa beschikbaar en dus 

heerst er onduidelijkheid in de sector.  

 

De geregistreerde kassa moet zwartwerk vermijden. Op zich is dat een nobele doelstelling, 

want iedereen is het ermee eens dat de sector moet officialiseren. Tegelijk wil staatssecretaris 

voor Fraudebestrijding John Crombez via een Horecaplan de rendabiliteit van de sector 

ondersteunen. Echter, volgens een studie van Goos & Konings (Universiteit Leuven) gaan bij 

de invoering van de black box – ondanks de compenserende maatregelen van het Horecaplan 

– tussen de 12.900 en 21.000 arbeidsplaatsen verloren in de horecasector. De weg naar een 

rendabele horecasector is dus nog lang temeer omdat de totale loonkosten torenhoog blijven. 

 

De horeca is een uiterst arbeidsintensieve sector. Deze sector heeft dan ook veel baat bij een 

lineaire verlaging van de loonlasten, temeer de horeca-uitbaters op die manier de kostencurve 

naar beneden kunnen brengen en aldus de leefbaarheid van hun zaak vergroot. 
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Zonder een lineaire verlaging van de loonlasten – in een land waar de lasten op arbeid bij de 

hoogste ter wereld zijn – komt de rendabiliteit van de horecasector in het gedrang. Dat zal 

onvermijdelijk leiden tot faillissementen en banenverlies, maar tegelijk brengt dat ook een 

verandering van de identiteit van de horecasector teweeg. De door de Belg zo gesmaakte 

gastronomie, geserveerd in sfeervolle en innovatieve restaurants, zal moeten wijken voor een 

sector waar bereide maaltijden in refterachtige etablissementen de markt zullen domineren. 

 

Voorstel: Er is nood aan een algemene lineaire lastenverlaging van 10 procent. Deze 

verlaging van de lasten op arbeid kan gefinancierd worden door twee ingrijpende 

besparingsmaatregelen: 

1. Een verregaande ontvetting van de overheid door onder andere het beperken van het 

aantal ministerposten, het afschaffen van de provincies, het beperken van de 

werkloosheidsuitkeringen in de tijd, het laten uitdoven van het brugpensioen, het 

koppelen van migratie aan werk, etc. Op die manier wordt een recurrente besparing 

van meer dan 4 miljard euro gerealiseerd op de overheid. 

2. Het volgen van het Duitse voorbeeld waarbij de 40-urenwerkweek opnieuw wordt 

ingevoerd met behoud van het huidige salaris. Rekening houdende met een huidig 

gemiddelde werkduur van 37 uur/week en een totale loonmassa in de private sector 

van om en bij de 135 miljard euro, kan door het invoeren van de 40-urenwerkweek 

jaarlijks meer dan 10 miljard euro bespaard worden op de loonlasten. 

Op die manier kan een recurrente algemene lineaire verlaging van de loonlasten worden 

doorgevoerd voor een bedrag van meer dan 14 miljard euro per jaar of 10 procent van de 

totale loonmassa in de private sector. 

 

1. Forfaitaire vermindering GEREALISEERD 

 

Wie vanaf 1 januari 2014 al opteert voor de vrijwillige invoering van de geregistreerde kassa, 

kan genieten van een lastenverlaging voor maximaal vijf vaste voltijdse werknemers en dit 

gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Deze vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal 

en per personeelslid. Als de betrokken werknemer jonger is dan 26 jaar, gaat het zelfs om een 

verlaging van 800 euro. Deze lastenverlaging mag toegepast worden in alle ondernemingen 

met maximaal 49 werknemers.  

 

Voorstel: Het was een van mijn strijdpunten om de forfaitaire vermindering mogelijk te 

maken voor bedrijven tot 50 werknemers. Het verheugt me dat staatssecretaris Crombez mij 

daar is bijgetreden. 

 

2. Studentenarbeid 

 

Studenten mogen per jaar 100 dagen werken in de horeca 

 

Een student mocht tot voorheen in totaal 50 dagen per jaar werken met een studentencontract. 

Staatssecretaris Crombez erkende dat dit onvoldoende is om te kunnen inspelen op de grote 

nood aan flexibele gelegenheidsarbeid in de horeca. De staatssecretaris slaagde er – door zijn 

communicatie rond het Horecaplan – in om de publieke opinie te laten geloven dat studenten 

in de horeca 100 dagen per jaar arbeid mogen verrichten. 
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Op zich klopt dat inderdaad: studenten kunnen sinds 1 oktober 2013 50 dagen per jaar werken 

als student en 50 dagen als gelegenheidswerker. Dat is echter niks nieuws onder de zon, want 

gelegenheidsarbeid voor studenten was voorheen ook al mogelijk. Oude wijn in nieuwe 

zakken dus. 

 

Voorstel: Studenten moeten de kans krijgen om met een studentencontract per jaar gedurende 

100 dagen actief te zijn in de horecasector. Op die manier kan de krapte op de arbeidsmarkt, 

die zich in de horecasector sterk laat voelen, worden verlicht en kunnen jongeren voldoende 

ervaring opdoen op de werkvloer, zodat de inschakeling op de arbeidsmarkt wordt bevorderd. 

 

Studentenarbeid is dan wel onderworpen aan de sociale zekerheid, toch moeten 

werknemer/student en werkgever niet de courante RSZ-bijdragen betalen, maar wel een 

solidariteitsbijdrage (ingeval de student maximaal 50 dagen per jaar werkt). Als student 

bedraagt de solidariteitsbijdrage 2,71 procent van het brutoloon (i.p.v. 13,07 procent). Voor 

de werkgever bedraagt dit 5,42 procent bovenop het brutoloon (i.p.v. 24,77 procent). 

Daarenboven is er ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 

 

3. Loonlasten op de supplementaire uren 

 

Horecawerknemers en –werkgevers genieten een vermindering van de 

bedrijfsvoorheffing op de eerste 480 uren overwerk zonder dat daarvoor inhaalrust 

moet worden toegekend 

 

De horecasector valt onder paritair comité 302. De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

voor dat paritair comité spreekt op een officiële arbeidstijd van 38 uur per week. Echter, een 

horecawerknemer die 38 uren per week werkt is eerder een uitzondering. Werknemers in de 

horecasector presteren (veel) meer uren. Het fiscale systeem in ons land zorgt er echter voor 

dat het presteren van supplementaire uren als het ware bestraft wordt.  

 

We moeten werk maken van een systeem dat mensen die werken beloont. Dat is nu geenszins 

het geval in ons land. Er zijn wél premies die niet-werken stimuleren (cfr. Vlaamse 

aanmoedigingspremie voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking), terwijl er geen stimulans is 

om hard werkende mensen extra te belonen. Wel integendeel, zij die extra arbeid presteren 

worden nóg meer belast dan andere. 

 

Voorstel: Om de rendabiliteit van een ‘witte’ horecasector te verzekeren en het jobverlies te 

beperken, is het noodzakelijk een fiscaal gunstregime te hanteren voor de supplementaire 

uren. 

 

Op vandaag genieten werknemers en werkgevers van een vermindering van de 

bedrijfsvoorheffing op de eerste 180 uren overwerk, tenminste als de horeca-uitbater de 

geregistreerde kassa heeft ingevoerd. Die korting op de bedrijfsvoorheffing bedraagt voor de 

werknemer 57,75 procent en voor de werkgever 41,25 procent (bij een overwerktoeslag van 

50 of 100 procent). 

 



Nota Ivan Sabbe  11-03-2014 

4 

 

 
Bron: SD Worx 

 

Die 180 uren zijn echter ruimschoots onvoldoende. In de horecasector is de wekelijkse 

arbeidsduur vastgesteld op 38 uren, terwijl horecawerknemers gemiddeld 48 uren per week 

presteren. Dat komt neer op 10 uren overwerk per week. Gerekend op een jaarlijkse prestatie 

van 48 weken, stel ik voor om de urendrempel op te trekken tot 10 (uren) x 48 (weken) = 480 

uren/jaar. 

 

Daarbij is het wel belangrijk dat ook de urendrempel vanaf dewelke inhaalrust moet worden 

toegekend (vanaf 1 januari 2014: 130 uren; vanaf 1 juli 2014: 143 uren) wordt opgetrokken. 

De enige manier voor laaggeschoolden – het scholingsniveau van vele koks, kelners, 

barmannen, etc. – om meer geld te verdienen, is door meer uren te presteren. Die werknemers 

willen méér uren werken en verlangen daarvoor geen inhaalrust. Daarom moet de 

urendrempel (zonder inhaalrust) opgetrokken worden tot 480 uren. 

 

Aangezien deze maatregel een aanpassing omvat van een bestaand systeem zal de 

doorlooptijd voor de aanpassing van de regelgeving en voor de invoering van de nieuwe 

regels beperkt zijn. 

 

4. Verlagen van de BTW 

 

De BTW-tarieven in de horeca worden op hetzelfde niveau gebracht als in de 

supermarkten: 6 procent op voeding en 6 procent op niet-alcoholische dranken 
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Het BTW-tarief voor restaurant- en cateringdiensten bedraagt 12 procent op voeding en 21 

procent op dranken. In supermarkten liggen de BTW-tarieven anders: 6 procent op voeding, 6 

procent op niet-alcoholische dranken en 21 procent op alcoholische dranken. Het ontbreekt 

aldus aan een coherent BTW-tarief dat in de horeca daarenboven ook te hoog ligt. 

 

Voorstel: De BTW-tarieven in de horeca moeten op hetzelfde niveau gebracht worden als in 

de supermarkten. De horecasector wordt al meer getroffen door de loonhandicap, omdat er in 

de horeca meer manuren worden gepresteerd dan in andere sectoren. De horeca is 

arbeidsintensief en zorgt voor een belangrijke creatie van toegevoegd waarde. Waarom dan 

de horeca door middel van hogere BTW-tarieven nog extra belasten en aldus de creatie van 

toegevoegde waarde fnuiken? 

 

5. Geen herkwalificatie van inkomsten uit het verleden 

 

De horecasector krijgt de sluitende garantie dat het invoeren van de geregistreerde 

kassa geen aanleiding geeft tot het herkwalificeren van inkomsten uit het verleden 

 

Voorstel: Tot slot moet de horecasector ook de sluitende garantie krijgen dat wanneer ze in 

het black box-systeem stapt, dat het dan uitgesloten is dat de horeca extra zal worden belast 

op basis van cijfers uit het verleden. Het invoeren van de geregistreerde kassa met black box 

mag onder geen beding leiden tot het herkwalificeren van inkomsten uit het verleden. 

 


