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BELANGRIJKE AANDACHTPUNTEN BIJ
SEIZOENARBEID
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Op heel wat bedrijven worden weer seizoenwerknemers ingezet. Wij vragen de werkgevers de
nodige aandacht te besteden aan de bestaande regels rond seizoenarbeid. Vaak staat men er niet
bij stil dat een ogenschijnlijk kleine administratieve fout of nalatigheid zeer zware financiële
gevolgen kan hebben. Zeker wanneer de Dimona-aangifte voor één of meerdere
seizoenwerknemers te laat of niet gebeurde. Neem deze bijdrage eens goed door, het kan je veel
problemen besparen.
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Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

ding betalen. Om al deze problemen te
voorkomen, werd met de overheid een
overeenkomst gesloten waarbij er voor
seizoenwerknemers geen arbeidsovereenkomst op papier moet worden opgesteld. We hebben de situatie van vroeger
dus omgekeerd. Er is nu een wettelijk
vermoeden dat de tewerkstelling van
seizoenwerknemers elke dag automatisch eindigt zonder dat de werkgever
hiervoor iets hoeft te doen. Er moet
geen opzeg betekend worden en ook
geen verbreking van de arbeidsovereenkomst gebeuren. Er moet zelfs geen
contract op papier opgesteld worden.
Er moet enkel een Dimona-aangifte
gebeuren en een plukkaart bijgehouden
worden.
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SEIZOENPERSONEEL WERKT MET
DAGCONTRACTEN
Voor seizoenwerknemers moet er dagelijks een Dimona-aangifte gebeuren.
Dit is het gevolg van het feit dat wij er
indertijd voor opteerden om gebruik te
kunnen maken van contracten die elke
dag automatisch aflopen. De weersomstandigheden in de land- en tuinbouw
zijn vaak onvoorspelbaar, en het werk is
vooraf niet altijd goed in te plannen. Het
gebeurde vroeger wel eens dat men een
seizoenwerknemer liet beginnen zonder
dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst was. Vergeet hierbij niet dat, voor
zover iemand het werk aanvat zonder
dat er een overeenkomst tussen werkgever en werknemer ondertekend is, er
vermoed wordt dat hij aangeworven is
met een contract voor onbepaalde duur.
Wanneer de werkgever in deze situatie
de tewerkstelling zou willen beëindigen, moet hij een opzeggingstermijn
respecteren of een verbrekingsvergoe-

Conclusie: Er is voor de werkgevers
heel wat meer rechtszekerheid dan
vroeger. Er kan elke morgen opnieuw
beslist worden wie er wordt aangeworven en wie niet.

DAGELIJKSE DIMONA-AANGIFTE
Het belangrijkste gevolg van dagelijkse
contracten is dat er ook elke dag een
Dimona-aangifte moet gebeuren. Deze
aangifte moet gebeuren voor het werk
begint. Een Dimonamelding geeft aan
dat er tussen een werkgever en een
werknemer een arbeidsovereenkomst
is afgesloten. Telkens wanneer er een
nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand
komt, moet een nieuwe Dimona-aangifte gebeuren. In de land- en tuinbouwsector moet er ’s avonds geen ‘Dimona
uit dienst’ gebeuren, doordat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt.
Er moet alleen maar een Dimonamelding gebeuren bij het begin van het
dagcontract. Men kan hiervoor gebruik
maken van het Multi-Dimonasysteem
dat voor de land- en tuinbouw ontwikkeld is en waarbij je op een eenvoudige
manier met de pc een Dimona-aangifte
kan doen.
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Conclusie: Er moet elke dag een Dimona-aangifte gebeuren vóór het werk
begint.

C

1. Het is een strafrechtelijk misdrijf
De Dimona-aangifte niet of te laat
(dus pas na de aanvang van het werk)
doen is een strafrechtelijke inbreuk.
De sociale inspectie zal daarom
steeds een proces-verbaal van in10

3. Tweede RSZ-gevolg: solidariteitsbijdrage
De RSZ kan een solidariteitsbijdrage
opleggen die gelijk is aan de sociale
bijdragen berekend op drie keer het
GGMMI (minimum maandinkomen dat
elke werknemer van 18 jaar en ouder
in België gemiddeld moet verdienen
over zijn periode van tewerkstelling en
met inbegrip van alle premies en toeslagen). Dit maandinkomen bedraagt
nu ongeveer 1.500 euro per maand.
Men gaat er immers van uit dat de
betrokken werknemer ook al in het
verleden zal gewerkt hebben zonder
dat daar melding van gemaakt was.
Alleen wanneer zou kunnen worden
aangetoond dat de seizoenwerknemer
geen periode van drie maanden heeft
kunnen werken, zou men volgens de
regelgeving de solidariteitsbijdrage op
een lagere basis kunnen berekenen
en niet op drie keer dat bedrag van
1.500 euro. In de praktijk aanvaardt
de RSZ deze vermindering echter
nooit! Het minimum van deze solidariteitsbijdrage bedraagt ongeveer
2.780 euro per persoon. Er wordt wel
aanvaard dat de verschuldigde sociale
bijdragen die herberekend zijn op de
reële prestaties (zie eerste RSZ-gevolg) in mindering kunnen worden
gebracht van de solidariteitsbijdrage
voor het kwartaal waarin de sociale
controle plaatsvond. Het bedrag dat
in mindering kan worden gebracht, is
dus afhankelijk van het tijdstip van de
controle. Als dat bijvoorbeeld begin
april is, zullen er voor het tweede
kwartaal nog niet veel gepresteerde
dagen zijn en is de aftrek ook beperkt. Het is deze derde sanctie die
zou gemoduleerd kunnen worden als
het ‘Plan eerlijke concurrentie’ wordt
uitgevoerd.
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Conclusie: Er moet erkend worden
dat deze sociale bijdragen betaalbaar
zijn en dat de seizoenregeling effectief rekening houdt met de bijzondere
omstandigheden waarin in de land- en
tuinbouwsector moet worden gewerkt.

GEVOLGEN BIJ GEEN OF LAATTIJDIGE
DIMONA ZIJN ZEER ZWAAR
Wanneer er vastgesteld wordt dat er
geen Dimona-aangifte gebeurd is of dat
die te laat werd gedaan, kan dit zware
gevolgen hebben. Wanneer de Dimona-aangifte niet lukt, is het daarom
belangrijk een fax te sturen naar de RSZ
of telefonisch contact op te nemen met
de bevoegde diensten. Neem geen enkel
risico door de werknemers te laten
starten met het werk zonder dat er een
Dimonamelding is. Wanneer de inspectie dit vaststelt, zullen er drie gevolgen
zijn.

werkgever tewerkgesteld worden.
Hij zou eventueel wel bij een andere
werkgever kunnen worden tewerkgesteld. De hoogte van de regularisatie
hangt dus af van het aantal dagen
dat de seizoenwerknemer al tewerkgesteld is geweest in de loop van het
jaar. Als er bijvoorbeeld geen Dimona-aangifte zou gebeurd zijn in oktober en de plukkaart is al voor meer
dan drie vierde vol, dan zal dit wel een
vrij zware impact kunnen hebben. Dit
zal ook vrij vlug oplopen tot enkele
honderden euro’s (soms tot om en bij
de 1.000 euro).
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VERLAAGDE SOCIALE BIJDRAGEN
VOOR SEIZOENWERKNEMERS
Voor seizoenpersoneel worden de sociale bijdragen niet berekend op het reële
loon maar op een forfaitair dagloon.
Voor de tuinbouwsector is het dagforfait
19,44 euro.
Voor seizoen- en gelegenheidspersoneel zijn ook niet alle sociale bijdragen
die gelden voor vaste werknemers
verschuldigd. Er moet onder meer geen
sociale bijdrage worden betaald voor
jaarlijkse vakantie (5,61% + 10,27% of in
totaal 15,88% berekend op het brutoloon
aan 108%) en ook de loonmatigingsbijdrage (7,49%) is niet van toepassing. De
combinatie van het feit dat er maar voor
een beperkt aantal takken van de sociale zekerheid bijdragen verschuldigd
zijn en dat de bijdragen niet berekend
worden op het reële uitbetaalde loon
maar op een dagforfait, leidt ertoe dat
de sociale bijdrage die voor elke dag van
tewerkstelling verschuldigd is, nogal
meevalt. Voor de verschillende deelsectoren in de tuinbouw is de verschuldigde
sociale bijdrage beperkt tot ± 7,34 euro
per dag. Voor de bloemisterij geldt een
lager bedrag, namelijk ± 6,57 euro per
dag omdat de bijdrage voor de eindejaarspremie een stuk lager ligt.

breuk opstellen. De werkgever krijgt
altijd een kopie van dit proces-verbaal. Het originele document wordt
bezorgd aan de arbeidsauditeur. Die
moet beslissen of hij deze inbreuk
laat voorkomen voor de correctionele
rechtbank. Als dit gebeurt, kan er een
strafsanctie, eventueel gedeeltelijk
onder opschorting of met uitstel,
opgelegd worden. De arbeidsauditeur kan het dossier ook seponeren.
Dit wil niet zeggen dat er geen enkel
gevolg meer gegeven zal worden aan
de inbreuk. Het wil alleen zeggen dat
er geen verdere vervolging komt voor
de strafrechter. Het dossier wordt dan
wel overgemaakt aan de studiedienst
van de FOD WASO (ministerie van Arbeid). Deze dienst kan een administratieve geldboete opleggen. Vooraleer
dat zal gebeuren, zal de werkgever
een brief ontvangen met de mogelijkheid om eventuele verweermiddelen
of verzachtende omstandigheden in
te roepen. Besteed steeds voldoende
aandacht aan het opmaken van zulk
verweerschrift en roep hiervoor de
hulp in van gespecialiseerde personen. Boerenbond werkt in dit verband
samen met een aantal advocaten die
zeer goed vertrouwd zijn met de specifieke regelgeving in de land- en tuinbouw. Wanneer men een antwoord
overmaakt aan het federale ministerie
van Arbeid, zal er enige tijd later een
beslissing volgen waarbij een administratieve geldboete opgelegd wordt,
al dan niet rekening houdend met de
aangevoerde verweermiddelen. Die
geldboete zal vlug enkele honderden
euro’s bedragen per seizoenwerknemer waarvoor men niet in orde is met
de Dimona-aangifte. Men kan tegen
deze beslissing in beroep gaan bij de
arbeidsrechtbank.

2.	Eerste RSZ-gevolg: regularisatie van de
sociale bijdragen

Voor de betrokken seizoenwerknemer
zullen alle aangegeven prestaties van
het hele kalenderjaar omgerekend
worden alsof deze persoon een vaste
werknemer geweest zou zijn. Men
kan voor die persoon in het betrokken
kalenderjaar dus niet verder gebruik
maken van het forfaitair dagloon en
ook niet van de verminderde sociale
bijdragen. Voor alle gepresteerde dagen vanaf het begin van het
kalenderjaar zal er een regularisatie
van de sociale bijdragen gebeuren
en de betrokken werknemer kan ook
gedurende het hele jaar (dus ook voor
de komende weken en maanden) niet
meer als seizoenwerknemer bij deze

Conclusie: Het niet of te laat doen van
een Dimona-aangifte kan vrij zware gevolgen hebben, tot meer dan 3.000 euro
per persoon wanneer men rekening
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Bij de bedrijven die gebruik maken van
het forfaitaire systeem van belastingen
wordt aanvaard dat er geen inhouding
op het loon gebeurt als voorschot op de
voor het aanslagjaar verschuldigde belasting. Voor de werknemers waarvoor
het forfaitaire systeem toegepast wordt,
moet er na afloop van het jaar ook geen
fiscale fiche worden opgesteld. Het is
namelijk zo dat de werkgever in januari
een afkoopsom betaalt van ongeveer
20% om deze loonmassa voor seizoenlonen geanonimiseerd in mindering te
kunnen brengen van zijn belastbaar
inkomen.
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INHOUDINGEN OP HET LOON
Op het loon van seizoenwerknemers
moeten er geen socialezekerheidsbijdragen-werknemer worden ingehouden. Bij reguliere werknemers is
er in principe een persoonlijke sociale
bijdrage van 13,07% ten laste van de
werknemer van toepassing. Voor werknemers met een maandloon van minder
dan 2.200 euro geldt er bovendien een
vermindering van deze RSZ-inhouding.
Deze vermindering, de werkbonus genoemd, zorgt ervoor dat de werknemer
een hoger belastbaar loon ontvangt en
uiteindelijk ook een hoger nettoloon.
Voor het seizoenpersoneel is er geen
persoonlijke inhouding voor de sociale
zekerheid.
Naast de socialezekerheidsinhouding
moet er ook in een aantal gevallen een
bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.
In al de gevallen waar na afloop van het
jaar een fiscale fiche opgesteld wordt,
moet er ook elke maand bij de maandelijkse loonbetaling een gedeelte van
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het belastbaar loon worden ingehouden
(het jaar waarin het inkomen verdiend
wordt is het inkomstenjaar) en dit als
voorschot op de eindbelasting van het
daaropvolgende jaar (het aanslagjaar).
De verschuldigde bedrijfsvoorheffing
bedraagt 11,11% van het belastbaar
loon. Het is belangrijk dat het bedrag
van de ingehouden bedrijfsvoorheffing
duidelijk op de loonbon wordt vermeld.
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Conclusie: Op de loonbon moet altijd
het correcte uurloon vermeld zijn

Voor seizoenwerknemers moet er dagelijks een Dimona-aangifte gebeuren
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DE JUISTE LONEN BETALEN
Er is de laatste tijd ook vaak controle op
de toepassing van de juiste loonbarema’s voor seizoenpersoneel in de landen tuinbouw. De lonen die wij hebben
afgesproken in het paritair comité worden één keer per jaar aangepast aan de
evolutie van de levensduurte. De indexering wordt telkens op 1 januari doorgevoerd zodat de lonen het hele jaar van
toepassing blijven. Er zijn dus in de loop
van het jaar geen tussentijdse aanpassingen meer. Hieronder hernemen wij
nog eens de lonen voor het seizoenpersoneel in de land- en tuinbouw zoals zij
sinds 1 januari 2017 van toepassing zijn:
bloementeelt: 9,46 euro - boomkwekerijen: 10,59 euro - bosboomkwekerijen:
10,52 euro. Het gaat hier om de lonen
voor de seizoenwerknemers van 18
jaar en ouder. Het zijn minimumlonen.
De socialezekerheidsbijdragen worden
niet op deze werkelijk uitbetaalde lonen
berekend. Voor de minderjarigen gelden
er verminderingspercentages.
Het is erg belangrijk dat deze minimumlonen gerespecteerd worden. Bij
sociale controles wordt ook op dit punt
steeds meer gecontroleerd. Wanneer er
vastgesteld zou worden dat er te weinig
loon betaald werd, kan men zelfs meer
dan vijf jaar in de tijd teruggaan om een
regularisatie te eisen.
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houdt met de impact van de drie voormelde gevolgen.

OPGEPAST MET ANDERE
INHOUDINGEN
Met andere inhoudingen op het loon,
naast de bedrijfsvoorheffing, moet
men zeer voorzichtig zijn! Wanneer de
werkgever bijvoorbeeld logement ter
beschikking stelt van zijn seizoenpersoneel en er is een maandelijkse huur
afgesproken, dan mag men het huurbedrag niet zomaar in mindering brengen

van het verschuldigde nettoloon. Ook
andere afgesproken vergoedingen die
ten laste van de werknemers zouden
vallen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor
verwarming, huur en elektriciteit kunnen niet zomaar in mindering worden
gebracht van het nettoloon. In de wet
ter bescherming van het loon van de
werknemers is het aantal mogelijke inhoudingen dat op een loon in mindering
kan worden gebracht, beperkt.
Op dit ogenblik kunnen bijvoorbeeld
de maandelijkse huur en afgesproken
vergoedingen voor elektriciteit of verwarming niet in mindering van het loon
worden gebracht. Wanneer men met de
werknemers dergelijke afspraken gemaakt zou hebben, mogen deze inhoudingen niet op de maandelijkse loonbon
worden vermeld. Het is beter om in dit
verband een afzonderlijke overeenkomst te maken. Ter gelegenheid van
de uitbetaling van het loon kan er wel
de facto een verrekening gebeuren met
de bedragen die de werknemer aan de
werkgever moet betalen. Maar het aan
de werknemer uit te betalen nettoloon
en het door de werknemer aan de
werkgever te betalen huurgeld of kosten
moeten op afzonderlijke documenten
en afrekeningen vermeld worden. In
het ‘Plan Eerlijke Concurrentie’ is er
wel een mogelijkheid voorzien om de
kosten van huisvesting op de loonbon in
mindering te brengen. We komen daar
later op terug.
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werkgevers te staan en zijn er ook duidelijke contactpersonen waarbij de tuinders terecht kunnen met hun vragen.
In het kaderstukje vermelden we nog

VOORDELEN ACERTA
Boerenbond en Acerta werken intensief samen, en daar pluk jij de vruchten
van. Niet alleen geniet je van een gebundelde expertise, Acerta biedt ook een
voordeeltarief voor de loonberekening van je seizoenarbeiders.
Jouw voordelen:
• Acerta maakt het je gemakkelijk: dankzij de handige payrolltool, Acerta Connect, kan je snel aan de slag met de loonverwerking voor tijdelijke werknemers. Je hoeft enkel de Dimona-aangifte te doen via de website van de RSZ.
Wij zorgen daarna voor de rest. Je kan de ontbrekende gegevens aanvullen
wanneer het jou uitkomt.
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• Acerta biedt een vaste scherpe marktprijs voor jou seizoenarbeiders.
• Acerta capeert de wetgeving sneller dan de andere sociale secretariaten.
Dankzij een intensieve samenwerking met Boerenbond, ben je sneller op de
hoogte van de nieuwe wetgeving.
• Al de kantoren beschikken over gespecialiseerde teams voor de groensector.
Binnen dat team krijg je een persoonlijke dossierbeheerder toegewezen. Je
kan er steeds terecht met al je vragen!
• Er worden op regelmatige basis gratis infosessies georganiseerd, specifiek
voor jou als land- en tuinbouwbedrijf.
• Je kan de loonbonnen en andere sociale documenten ook zelf gratis 24/24
uur online raadplegen via je persoonlijk klantenportaal.
Interesse? Je vindt alle info op acerta.be/groen.
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SAMENWERKING MET ACERTA
Boerenbond werkt al jaren nauw samen
met Acerta. Doordat Acerta ook van zeer
nabij de sociale onderhandelingen volgt
die plaatsvinden in de paritaire comités
voor de Landbouw en de Tuinbouw, is
Acerta sociaal secretariaat het best
geplaatst om de land- en tuinbouwers
bij te staan in hun sociale administratie.
De laatste jaren heeft Acerta bijzondere
inspanningen gedaan om dichter bij de

eens waarom Acerta een meerwaarde
betekent voor de werkgevers in de land
en tuinbouw. n
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VERPLICHTE LOONKWIJTING
Bij elke uitbetaling in cash van een
werknemer moet er een document worden ondertekend waarin vermeld wordt
welke bedragen aan de werknemer uitbetaald zijn en waarop de bedragen juist
betrekking hebben. Het ontvangstbewijs
moet opgesteld zijn in een taal die de
werknemer begrijpt en moet hij tekenen
voor akkoord en voor ontvangst. Voor
onderdanen van Polen kan dat bewijs
bijvoorbeeld in het Nederlands, Engels
en/of Pools worden opgesteld. Het is
belangrijk een bewijs te hebben van wat
er aan de werknemers is uitbetaald.
Boerenbond heeft in dit verband een
modeldocument opgemaakt
(www.boerenbond.be/modelovereenkomst).
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NAJAARSBEURS

BEZOEK FLORALL
O DINSDAG 22 AUGUST
Op
AUGUSTUS 2017 kan u terecht in de hallen van Waregem Expo
o
p
voor de FLORALL-najaarsbeurs: de Belgische vakbeurs voor de sierteeltsector waarop
kwekers, toeleveranciers en handelaars hun assortiment presenteren.

GRATIS PARKING EN BEURSCATALOGUS.
TOEGANG IS GRATIS VOOR PROFESSIONELEN.

12

BEZOEK FLORALL
SCHRIJF U NU ONLINE
IN OP WWW.FLORALL.BE
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