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Gelegenheidsarbeid Horeca 
Samenvatting reglementering vanaf oktober 2013 

 
 

1. Wanneer is er sprake van “gelegenheidsarbeid”?   

 

Een gelegenheidswerknemer of “extra” wordt maximum twee opeenvolgende dagen tewerkgesteld bij 
dezelfde werkgever. Alle kalenderdagen tellen mee ook zondagen, feestdagen….    
Er gebeurt voortaan een controle via dimona - vanaf de derde opeenvolgende dag wordt een dimona  
“extra” niet meer aanvaard en wordt u verplicht een nieuwe dimona te doen als vaste werknemer. 
 
 
2. Wat betekent het voordelig statuut? 

 
Het brutoloon van een gelegenheidswerknemer is gekoppeld aan het sectoraal barema zoals bij een 
vaste werknemer –  hier wijzigt niets.  
 
Het voordelig statuut is een gunstige sociale en fiscale behandeling onder met motto “kosten omlaag, 
netto omhoog”:   
- de sociale bijdragen worden niet berekend op het werkelijke brutoloon maar op een forfait van € 

7,50 per uur of € 45,00 per dag afhankelijk van de keuze in dimona; 

- de inkomsten worden bij de werknemer afzonderlijk belast aan 33%. 

 
 

3. Een voordelig statuut voor hoeveel dagen per jaar?  

 
Het voordelig statuut is beperkt tot een maximum aantal dagen per kalenderjaar -  het zgn.  
“contingent”.  
 
Er is elk kalenderjaar een dubbel contingent: 
- voor de werknemer 50 dagen over alle werkgevers (horeca) heen; 

- voor de werkgever 200 dagen met één of meer gelegenheidswerknemers, inclusief de 

uitzendkrachten/gelegenheidswerknemers waarvoor de werkgever als gebruiker optreedt. 

 
Voorbeeld contingent werkgever 

 1/1: 5 gelegenheidswerknemers   =  1 dag 
 2/1: 3 gelegenheidswerknemers   =  1 dag 

4/1: 1 uitzendkracht/gelegenheidswerknemer =  1 dag 
enz…. 

 
 

4. Hoe het contingent werknemer raadplegen? 

 

Het contingent werknemer (50 dagen) wordt bijgehouden via de portaalsite van de RSZ: 
www.socialsecurity.be, site van de burger, beveiligde zone horeca@work 
 
De werknemer heeft beveiligde toegang en kan een attest afdrukken met een toegangscode voor de 
werkgever. Via dit attest kan u nagaan of een geplande prestatie binnen het contingent ligt:   
- u hebt de situatie op aanvraagdatum; 

- u hebt een toegangscode om zelf dag per dag op te volgen. 

 

 

5. Hoe het contingent werkgever raadplegen? 

  
Het contingent werkgever (200 dagen) wordt bijgehouden via de portaalsite van de RSZ:   
www.socialsecurity.be, site van de werkgever, dimona en personeelsbestand, beveiligde zone 
personeelsbestand. 

KOPIE 

http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
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6. Wanneer dimona verrichten? 

 
Dimona gebeurt verplicht per dag – bij gelegenheidsarbeid over twee opeenvolgende dagen  
(= het maximum!) is er elke dag een afzonderlijke dimona. 

 
Voor toepassing van het voordelig statuut is het absoluut noodzakelijk dat dimona tijdig is, d.w.z. 
geregistreerd  op het tijdstip dat de prestatie begint. Van zodra een dimona ook maar één minuut te 
laat geregistreerd werd de RSZ is deze laattijdig.   
Een dag met laattijdige dimona verliest het voordelig statuut ook al ligt hij binnen het contingent – de 
bijdragen worden berekend op het werkelijk brutoloon. 
 
Als u dimona verricht via Partena moet u rekening houden met een bijkomende verwerkingstijd 
vooralleer de gegevens bij de RSZ geregistreerd zijn.  

 
 

7. Welke gegevens in dimona plaatsen? 

     
Naast de klassieke identiteitsgegevens zijn er drie specifieke gegevens: 
 
- aanduiding gelegenheidsarbeid (“EXT") =  verplicht in elk geval 

- aanvangsuur van de prestatie = verplicht in elk geval 

- einduur van de prestatie =  verplicht bij keuze uurforfait, verboden bij keuze dagforfait 

 
 

8. Hoe kiezen voor uur- of dagforfait? 

 
Uurforfait betekent dat de bijdragen voor die dag berekend worden op € 7,50 x het aantal effectief 

gepresteerde uren, maar maximum op € 45,00.  Een begonnen uur telt voor één -  vanaf 5 u 01’ zit u 

aan het maximum van € 45,00. 

Dagforfait betekent dat de bijdragen voor die dag berekend worden op € 45,00 ongeacht het aantal 

effectief gepresteerde uren.   

 

Bij de afweging is er slechts één regel: als de geplande prestatie hoogstens 5 uren bereikt is het 

uurforfait voordeliger. Als de werkelijke prestatie uitloopt doet u geen nadeel want de 

berekeningsbasis is hoogstens € 45, hetzelfde bedrag als wanneer u het dagforfait had aangeduid. 

 

Hou er rekening mee dat u de keuze niet meer kan wijzigen. Als u het einduur wil verwijderen of 
toevoegen (en daardoor de keuze wijzigen) moet u dimona annuleren en een nieuwe doen.  
  

 
 

9. Hoe merkt u dat een dag buiten het contingent ligt? 

 
De controle op het contingent is niet interactief – bij verzending van een dimona is het niet duidelijk of 
ze gebeurt binnen dan wel buiten het contingent.. 
 
Als de dag .buiten het contingent valt (dus minstens 51

e
 dag werknemer en/of 201

e
 dag werkgever) 

krijgt u een melding na registratie van de dimona. Dimona blijft geldig maar de bijdrageberekening 
gebeurt op het werkelijk brutoloon. 
 
 

 


