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De horeca is traditioneel een sector met veel sociale en fiscale fraude. Om sociale fraude tegen te 
gaan en de gevolgen van het geregistreerd kassasysteem (GKS), de zgn. witte kassa, te compen-
seren, werd in 2015 het Horecaplan ingevoerd. Dat plan bevatte drie maatregelen die de lasten 
op arbeid verlagen: de creatie van flexi-jobs, de creatie van bruto-netto-overuren en een uitbrei-
ding van het bestaande systeem van gelegenheidsarbeid. Het doel van het Horecaplan was de 
leefbaarheid van de horeca te verbeteren en het zwartwerk tegen te gaan. Daarnaast wilde de 
regering in de horeca flexibele tewerkstellingsstatuten creëren, waarmee een plotse piek in de 
vraag naar arbeid kan worden opgevangen.

Het Rekenhof voerde een audit uit naar de gevolgen van deze maatregelen voor de horeca. Het 
ging na of het Horecaplan de leefbaarheid van de horeca heeft verbeterd en een daling van zwart-
werk heeft teweeggebracht. Daarnaast onderzocht het Rekenhof ook mogelijke neveneffecten 
van het Horecaplan: een verschuiving van bestaande jobs richting flexibelere en goedkopere 
jobs. Tenslotte onderzocht het ook of, en hoe, het Horecaplan voorheen al werd geëvalueerd.

Het Rekenhof stelt vast dat door het ongeveer gelijktijdig invoeren van maatregelen zoals de 
btw-verlaging, het GKS, de RSZ-korting en de versoepeling van de studentenarbeid, het zeer 
moeilijk en vaak onmogelijk is om effecten van het Horecaplan te onderscheiden van andere 
maatregelen. Bovendien zijn er veel verstorende factoren, zoals externe gebeurtenissen en de 
algemene conjunctuur, die een goede analyse van de effecten bemoeilijken. Niettemin stelt het 
Rekenhof vast dat de federale overheid de gevolgen van het Horecaplan onvoldoende heeft ge-
evalueerd en onvoldoende instrumenten heeft ontwikkeld om de doelstellingen ervan te kunnen 
evalueren. De evaluaties die wel werden uitgevoerd, waren vrijwel uitsluitend gefocust op de po-
sitieve gevolgen. De flexi-jobs zijn intussen uitgebreid naar andere sectoren zonder een grondige 
analyse van eventuele neveneffecten.

De tewerkstellingsstatuten (flexi-jobs, gelegenheidswerk, bruto-netto-overuren) van het 
Horecaplan worden in de praktijk effectief gebruikt en de tewerkstelling stijgt sneller in de hore-
ca dan in andere sectoren. In de totale tewerkstelling is het aandeel van de Horecaplan-statuten 
relatief beperkt. Zo is het aandeel van studentenarbeid groter dan dat van alle Horecaplan-sta-
tuten samen.

Er is geen aantoonbare impact van het Horecaplan op de leefbaarheid van de volledige hore-
casector. Hoewel de leefbaarheid van restaurants en cateringdiensten licht verbeteren, ondanks 
de ongeveer gelijktijdige invoering van het GKS, is er nauwelijks verbetering in andere deelsecto-
ren, waar de maatregelen nochtans het vaakst gebruikt worden en waar het GKS niet verplicht is.

Het Rekenhof stelt voorts ook vast dat het geregistreerd zwartwerk in de horeca is gedaald, zij 
het minder snel dan in andere sectoren.

Het Horecaplan heeft geleid tot verschuiving van tewerkstelling. De loonkosten van de flexibele 
statuten zijn vaak goedkoper, zowel voor werkgevers als werknemers. Hierdoor bestaat het risico 
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dat werkgevers reguliere jobs vervangen door flexi-jobs, gelegenheidswerk of bruto-netto-over-
uren om minder sociale lasten te betalen. Een ander mogelijk gevolg is dat werknemers minder 
uren werken in een reguliere job en meer in de Horecaplan-statuten om aldus meer nettoloon 
over te houden. Het Rekenhof stelt vast dat minstens 35,3 % van de flexi-jobs, 28,2 % van het 
gelegenheidswerk en 10,8 % van de bruto-netto-overuren geen extra tewerkstelling is, maar een 
verschuiving van bestaande tewerkstelling. Ondanks de verschuiving heeft het Horecaplan dan 
ook geen negatieve impact gehad op de tewerkstelling in de horecasector in het algemeen, noch 
op de tewerkstelling in reguliere jobs die verder is gestegen.

Door de lagere sociale bijdragen gaat deze verschuiving wel gepaard met minderopbrengsten 
voor de sociale zekerheid: hoge bijdragen voor reguliere jobs worden vervangen door lage bijdra-
gen voor de Horecaplan-statuten.

Er zijn geen aanwijzingen dat flexi-jobs voornamelijk worden gebruikt om pieken in arbeid op te 
vangen. Het gebruik van de maatregelen is relatief constant doorheen het jaar, zonder uitschie-
ters. Flexi-jobs zijn bij uitstek weekendwerk: 74 % van alle uren aan flexi-jobs worden gepresteerd 
van vrijdag tot en met zondag. Daarnaast is ook de voorwaarde van minimum 4/5e tewerkstelling 
relatief, aangezien deze voorwaarde geldt voor drie kwartalen terug. Op het moment dat de 
flexi-job zelf wordt uitgeoefend, heeft 17 % van alle flexi-jobbers geen 4/5e tewerkstelling in een 
andere job, en 5,5 % geen enkele tewerkstelling buiten de flexi-jobs.

Het Rekenhof beveelt aan om de impact van de maatregelen van het Horecaplan op de financie-
ring van de sociale zekerheid verder op te volgen. De uitbreiding van flexi-jobs naar andere sec-
toren kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. De federale overheid wordt 
dan ook aangeraden een evaluatiemodel (waar mogelijk met inbegrip van een nulmeting) te ont-
wikkelen om de gevolgen van de invoering van flexi-jobs op de staatsinkomsten en eventuele 
neveneffecten van de invoering ervan te monitoren.

Voorts beveelt het Rekenhof aan de wetgeving over de bruto-netto-overuren te evalueren. Er is 
weinig controle op de gemotiveerde aanvragen om overuren te mogen presteren. Voorts is de 
maatregel weinig doeltreffend als stimulans voor de werkgever om over te stappen op een GKS. 
Het maximum aantal overuren heeft momenteel betrekking op de werknemer.

Het Rekenhof ontving antwoorden van de minister van Werk, de minister belast voor Bestrijding 
van de Sociale Fraude en de minister van Sociale Zaken. Deze antwoorden werden verwerkt in 
het verslag.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Onderzoeksthema

Het “Horecaplan 2015” (hierna: Horecaplan) werd ingevoerd om twee problemen in de horeca 
aan te pakken: de lage overlevingskans van ondernemingen en de sociale en fiscale fraude.

In vergelijking met andere sectoren hebben horecaondernemingen een lage overlevings-
kans1. Vijf jaar na de oprichting zijn slechts ongeveer de helft van alle horecaondernemin-
gen nog actief, ten opzichte van een gemiddelde van ongeveer 63 % voor alle sectoren sa-
men. De horeca bekleedt op het vlak van overlevingspercentage de zeventiende plaats van 
achttien economische sectoren.

De horeca is daarnaast ook traditioneel een sector die te kampen heeft met veel sociale en 
fiscale fraude. Hij is een van de sectoren met de hoogste percentages positieve controles op 
zwartwerk door de sociale- inspectiediensten2. Om fiscale fraude tegen te gaan werd vanaf 
2009 het geregistreerd kassasysteem (GKS), de zogenaamde “witte kassa”, aangekondigd 
voor betalingen in de horeca. De witte kassa houdt alle verrichtingen bij die met de kassa 
gebeuren, waardoor elke betaling te traceren is door de fiscus en fiscale fraude bemoeilijkt 
wordt.

Om de leefbaarheid van de horeca te verzekeren, werd bij de invoering van de witte kassa 
in een reeks lastenverlagingen voorzien. Fiscaal werd het btw-tarief voor restaurant- en 
cateringdiensten verlaagd van 21 % naar 12 %. Daarnaast werden in het Horecaplan drie 
lastenverlagende maatregelen op arbeid gebundeld:

1.  Een uitbreiding van het bestaande systeem van gelegenheidsarbeid. Sinds het Horecaplan 
kunnen werkgevers jaarlijks gedurende maximaal 200 werkdagen (voordien 100 werkda-
gen) gelegenheidswerknemers tewerkstellen. Een werknemer mag maximaal 50 dagen 
per jaar gelegenheidswerk uitvoeren. De RSZ-bijdragen op deze tewerkstelling zijn lager 
dan voor reguliere arbeidscontracten.

2.  Het bestaande systeem van goedkope overuren wordt uitgebreid van 180 uren per jaar 
naar 360 uren per werknemer in horecazaken met een GKS in elke vestiging, en naar 
300 uren per werknemer voor alle andere horecazaken. Naast die uitbreiding worden 
de bestaande lasten verder verlaagd. Werknemers met een voltijdse tewerkstelling 
kunnen gepresteerde overuren laten uitbetalen door de werkgever. Op deze uren moet 

1 Guidea – Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw, Sectoranalyse horeca 2016, Ondernemingen, 2016, 130 p. 
Guidea gebruikt 2008 als referentiejaar.

2 SIOD, Resultaten 2017 controles arrondissementscellen (APC), 2018, 21 p.
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geen overloon3 betaald worden en ze zijn volledig vrijgesteld van fiscale lasten en RSZ-
bijdragen. Ze worden daarom ook bruto-netto-overuren genoemd4.

3.  Flexi-jobs worden gecreëerd. Werknemers met minstens een 4/5e tewerkstelling bij een 
andere werkgever kunnen bijverdienen via een flexi-job in de horeca. De werkgever 
betaalt 25 % werkgeversbijdrage aan de RSZ. De werknemer is volledig vrijgesteld van 
fiscale lasten en RSZ-bijdragen.

De drie maatregelen waren exclusief voorbehouden voor horecawerkgevers of uitzendkan-
toren met als gebruikers horecawerkgevers5, maar sinds 1 januari 2018 zijn de flexi-jobs ook 
uitgebreid naar een aantal andere sectoren. De uitbreiding van het systeem van de gele-
genheidsarbeid is ingegaan op 1 juli 20156, de bruto-netto-overuren en de flexi-jobs zijn 
ingegaan op 1 december 20157.

1.2 Horecasector

1.2.1 Ondernemingen
In 2016 waren er in ons land 58.391 horecaondernemingen actief. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de actieve ondernemingen in de horeca, naargelang van de activiteitencategorie en het 
gewest waarin hun maatschappelijke zetel ligt. De meeste ondernemingen zijn gevestigd in 
het Vlaams Gewest, met 58,4 % van alle horecaondernemingen, tegenover 12,3 % in Brussel 
en 28,6 % in Wallonië. De belangrijkste activiteitencategorieën zijn de restaurants (56,1 % 
van alle horecaondernemingen), de drinkgelegenheden (27 %), de cateringbedrijven (9,6 %) 
en de accommodaties (7,4 %).

3 Een toeslag bovenop het bestaande loon als gevolg van overwerk. Voor andere overuren dan de bruto-netto-
overuren bedraagt deze toeslag 50 % van het normale uurloon voor overuren op gewone werkdagen (inclusief 
zaterdag) en 100 % voor overuren op zon- en feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen.

4 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/001, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale 
zaken, p. 5.

5 Paritair Comité (PC) van het hotelbedrijf (302) of uitzendkantoren indien de plaats van tewerkstelling valt onder PC 
302.

6 Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de 
werkgever in het hotelbedrijf.

7 Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
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Tabel 1 –  Aantal horecaondernemingen, volgens activiteitencategorie en gewest van de maatschap-
pelijke zetel (2016)

Vlaams 
Gewest

Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

Waals  
Gewest

Buitenland  
en onbekend Totaal

Verschaffen van  
accommodatie

2.515 407  1.367  30 4.319

Restaurants en mobiele 
eetgelegenheden

18.487  4.628  9.445  174 32.734

Catering en overige 
eetgelegenheden

3.480  437  1.622  56 	5.595

Drinkgelegenheden 9.620  1.714  4.280  129 15.743

Totaal 34.102 	7.186 	16.714 	389 58.391

Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie

Ten opzichte van 2008 is er een sterke groei in het aantal horecaondernemingen in Brussel 
(14,1 %) en een lichte groei in Vlaanderen (2,1 %) en Wallonië (4,2 %).

De cijfers in de tabel betreffen enkel de ondernemingen die een horeca-activiteit als hoofd-
activiteit hebben. Een onderneming die bestaat uit een sportcentrum en ook tewerkstelling 
biedt in een restaurant van dat sportcentrum maakt dus geen deel uit van de ondernemin-
gen in de tabel, hoewel ze wel werkgelegenheid in de horeca vertegenwoordigt. Het aantal 
ondernemingen met werkgelegenheid in de horeca verschilt bijgevolg van het aantal onder-
nemingen met horeca als hoofdactiviteit.

1.2.2 Werkgelegenheid
De horecasector kent vier belangrijke vormen van tewerkstelling: reguliere arbeidscontrac-
ten (voltijds of deeltijds), gelegenheidswerk, flexi-jobs en studentenarbeid. Tabel 2 geeft een 
overzicht van het aantal arbeidsplaatsen en het aantal gepresteerde uren in elk van deze 
tewerkstellingsvormen.

Tabel 2 –  Arbeidsplaatsen en voltijdse equivalenten (VTE) in de horeca (2017/3)

Arbeidsplaatsen Gewerkte uren

Aantal % Aantal	(x	1.000)  %

Reguliere arbeid 139.482 49,8 35.939,4 79,7

Gelegenheidswerk 23.694 8,5 938,5 2,1

Flexi-jobs 28.752 10,3 1.586,3 3,5

Studentenjobs 88.402 31,5 6.649,9 14,7

Totaal 280.330 45.114,15

Bron: RSZ

De overgrote meerderheid van de uren wordt gepresteerd in het reguliere stelsel. Er zijn in 
totaal nochtans meer arbeidsplaatsen in de andere stelsels, maar deze presteren gemiddeld 
gezien minder uren dan de werknemers in het reguliere stelsel. Naast werknemers in het 
reguliere stelsel presteren studenten de meeste uren, alhoewel dit fluctueert naargelang 
van de beschikbaarheid van studenten. Over de eerste drie kwartalen van 2017 samen 
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presteerden jobstudenten 3,3 keer het aantal uren van flexi-jobbers en 4,1 keer het aantal 
uren van gelegenheidswerknemers. Flexi-jobs vertegenwoordigen 3,5 % van alle gepresteerde 
uren, gelegenheidswerkers 2,1 %. Werknemers in het reguliere stelsel presteren gemiddeld 
19,8 uren per week, gelegenheidswerknemers 3 uren, flexi-jobbers 4,2 uren en jobstudenten 
5,8 uren.

Hoewel de horeca een belangrijke sector voor de werkgelegenheid is, wordt ze gekenmerkt 
door een groot aantal heel kleine ondernemingen: 63,6 % van alle ondernemingen in de 
horeca heeft geen werknemers, 95,5 % hebben er minder dan tien8.

1.2.3	 Maatregelen	tegen	sociale	en	fiscale	fraude
Gelet op de gevoeligheid van de horecasector voor sociale en fiscale fraude, sloot de rege-
ring in 2009 een akkoord met vertegenwoordigers van de horecasector om deze fraude aan 
te pakken. Het akkoord hield in dat er een verlaging van de btw werd ingevoerd voor de 
horeca, in ruil voor het gebruik van het GKS.

In een eerste stap werd de btw op restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van 
het verschaffen van dranken, verlaagd van 21 % naar 12 %. Deze maatregel is van kracht 
sinds 1 januari 20109.

In een tweede stap werd het GKS ingevoerd. Het GKS werd vanaf 2014 vrijwillig en van-
af 1 januari 2015 verplicht ingevoerd voor alle horecazaken waar “regelmatig” maaltijden 
worden verbruikt en voor alle traiteurs die “regelmatig” cateringdiensten verrichten10. Tot 
1 juli 2016 voerden de inspectiediensten van de FOD Financiën een gedoogbeleid ten aan-
zien van het GKS. De FOD Financiën verduidelijkte dat met “regelmatig” alle zaken worden 
bedoeld die minstens 10 % van hun omzet uit het verstrekken van maaltijden halen11. Het 
koninklijk besluit én de btw- beslissing van de FOD Financiën werden echter vernietigd 
door de Raad van State in oktober 201512. Een nieuw uitgevaardigd koninklijk besluit be-
paalde dat het GKS verplicht was in alle restaurants en cateringzaken die voor minstens 
25.000 euro per jaar omzet halen uit het verschaffen van maaltijden13. Dit nieuwe konink-
lijk besluit trad in werking op 1 juli 2016, met uitzondering voor zaken die in 2016 waren 
opgestart (vanaf 31 oktober 2016) en zaken die volgens de 10 %-regel geen GKS moesten 
gebruiken en volgens de 25.000 euro-regel wel (vanaf 1 januari 2017).

Sinds 1 januari 2014 kunnen bepaalde horecazaken ook gebruik maken van een doelgroep-
vermindering bij de RSZ (hierna: RSZ-korting). Horecazaken die maximum 49 medewer-
kers hebben en een GKS gebruiken voor de aanwezigheidsregistratie van hun werknemers 
kunnen een korting krijgen op de werkgeversbijdrage voor maximaal vijf vaste medewer-

8 Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.
9 Koninklijk besluit van 9 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling 

van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven.

10 Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met 
betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

11 Beslissing btw nr. E.T. 123.798 dd. 24 januari 2014.
12 RvS (14e k.), 14 oktober 2015, nr. 232.545; nr. 232.548; nr. 232.549.
13 Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrek-

king tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van 
een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector.
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kers14. Deze korting bedraagt 500 euro per kwartaal en per werknemer, en 800 euro per 
kwartaal indien de werknemer jonger is dan 26.

Het Horecaplan introduceert een bijkomende lastenverlaging op arbeid als tegemoetko-
ming voor de introductie van het GKS in de horecasector en om naast de fiscale fraude ook 
sociale fraude tegen te gaan15.

Ook de studentenarbeid werd recent hervormd. Hoewel deze hervorming niet specifiek 
betrekking heeft op de horeca, is de horecasector traditioneel een sector met veel studen-
tenarbeid. Met ingang van 1 januari 2017 mogen studenten goedkope studentenarbeid ver-
richten binnen een contingent van max. 475 uren, in plaats van een contingent van max. 
50 dagen per jaar. Voordien werd voor elke begonnen werkdag een volledige dag van het 
contingent in mindering gebracht, ongeacht het aantal uren. Door de aanpassing naar een 
contingent in uren, kan de studentenarbeid flexibeler worden ingezet.

1.3	 Audit

Het Rekenhof heeft onderzocht of de doelstellingen van het Horecaplan zijn bereikt zonder 
negatieve neveneffecten op de tewerkstelling in de horeca en of de maatregelen worden 
geëvalueerd.

De maatregelen van het Horecaplan werden ingevoerd om de leefbaarheid van de sector te 
verzekeren na het invoeren van het GKS. Door belastingontduiking sterk te bemoeilijken 
aan de inkomstenzijde, maar in geen compenserende maatregelen te voorzien aan de uitga-
venzijde, kwam mogelijks de financiële leefbaarheid van de horeca in gevaar. Daarom werd 
er voorzien in lastenverlagingen op arbeid. Deze maatregelen werden bovendien ingevoerd 
met het oog op de flexibele inzet van arbeid: de lastenverlagingen werden alleen toegepast 
op bijkomende, flexibele vormen van arbeid, bovenop de bestaande reguliere tewerkstelling 
in de horeca. Door de lasten op deze flexibele vormen van arbeid te verlagen, werd als bijko-
mende doelstelling een daling in zwartwerk naar voor geschoven. Door arbeid goedkoper 
en flexibel te maken, werd er verwacht dat het zwartwerk zou dalen.

Het Rekenhof is daarbij ook nagegaan welk effect de maatregelen van het Horecaplan heb-
ben op de inkomsten van de sociale zekerheid. De gevolgen van het Horecaplan voor de 
fiscale inkomsten (btw, vennootschapsbelasting) blijven buiten beschouwing in de audit 
omdat die gevolgen onmogelijk kunnen geïsoleerd worden van de gevolgen van de invoe-
ring van het GKS (waarover het Rekenhof een afzonderlijk onderzoek heeft gevoerd).

Het Rekenhof heeft zijn audit beperkt tot het homogene pakket van tewerkstellingsmaatre-
gelen dat de regering had omschreven als het Horecaplan. Het opzet van de audit was een 
onderzoek naar loonkostenverlagende maatregelen voor specifieke jobstatuten in de ho-
reca. Het Rekenhof onderzocht dus enkel de flexi-jobs, het gelegenheidswerk en de bruto-
netto-overuren, en niet de impact van andere maatregelen.

14 Administratieve instructies RSZ.
15 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/001, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale 

zaken, p. 5.
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Om na te gaan in welke mate de doelstellingen van het Horecaplan werden bereikt, heeft 
het Rekenhof vier onderzoeksvragen geformuleerd, telkens onderverdeeld in enkele sub-
vragen.

1.3.1 Onderzoeksvragen en normen

Onderzoeksvraag	1:	Heeft	het	Horecaplan	de	leefbaarheid	van	de	sector	verbeterd?

1.1  Worden de maatregelen van het Horecaplan effectief gebruikt door de horeca?
1.2  Hebben de maatregelen van het Horecaplan een positief effect op de tewerkstelling 

in de horeca?
1.3  Dragen de maatregelen van het Horecaplan bij tot de bedrijfseconomische gezond-

heid van de sector?

Onderzoeksvraag	2:	Is	er	sinds	de	invoering	van	het	Horecaplan	een	daling	van	het	
zwartwerk?

2.1  Welke controles worden uitgevoerd op het reglementair gebruik van de maatrege-
len?

2.2  Zijn de controles op zwartwerk aangepast na de introductie van de maatregelen?
2.3  Worden er minder overtredingen vastgesteld bij controles op zwartwerk?

Onderzoeksvraag	 3:	Worden	 reguliere	 jobs	 vervangen	door	 tewerkstelling	 via	de	
maatregelen	van	het	Horecaplan?

3.1  Is de tewerkstelling in voltijdse of deeltijdse jobs gedaald sinds de invoering van de 
maatregelen van het Horecaplan?

3.2  Wordt de tewerkstelling via de maatregelen van het Horecaplan op een flexibele 
manier gebruikt?

Onderzoeksvraag	4:	Worden	de	effecten	van	de	maatregelen	van	het	Horecaplan	
door	de	overheid	geëvalueerd?

4.1  Zijn de doelstellingen van het Horecaplan voldoende duidelijk gespecifieerd?
4.2  Zijn de benodigde gegevens en instrumenten aanwezig om het Horecaplan te eva-

lueren?
4.3  Worden de effecten van de maatregelen van het Horecaplan geëvalueerd?

De normen zijn opgesteld aan de hand van de wetten en uitvoeringsbesluiten die zijn uit-
gevaardigd in het kader van de maatregelen. Het gaat om de wet van 16 november 2015 hou-
dende diverse bepalingen inzake sociale zaken (goedkope overuren en flexi-jobs) en het 
koninklijk besluit betreffende de gelegenheidsarbeid16. Daarnaast zijn de doelstellingen van 
de maatregelen ook specifiek vermeld in de parlementaire documenten van het wetsont-

16 Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in 
het hotelbedrijf.
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werp en in antwoorden van de regering op schriftelijke en mondelinge vragen van parle-
mentsleden.

1.3.2	 Onderzoeksmethoden	en	structuur	van	het	verslag
De auditbevindingen steunen in grote mate op analyses van gegevens verstrekt door de RSZ 
en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze zijn aangevuld 
met gegevens van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en de Nationale 
Bank van België (NBB). Daarnaast werden beleids- en beheersdocumenten onderzocht, 
aangevuld door interviews met medewerkers van de RSZ, de FOD WASO en de bevoegde 
beleidscellen.

De cijfers in dit rapport die per kwartaal worden weergegeven lopen tot en met het derde 
kwartaal van 2017, omdat de individuele gegevens tot dat kwartaal beschikbaar waren17. 
Waar jaarcijfers worden weergegeven, werd getracht de meest recente cijfers te analyseren. 
Kwartaalcijfers worden als volgt weergegeven: jaar/kwartaal. Zo is bijvoorbeeld 2017/3 het 
derde kwartaal van 2017.

Hoofdstuk 2 bevat nadere toelichting bij de maatregelen uit het Horecaplan, vergelijkt de 
diverse statuten onderling (op het vlak van lonen, loonkost en bijdragen) en gaat in op het 
gebruik van de statuten in de praktijk. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nagegaan in welke 
mate het Horecaplan als dusdanig evalueerbaar is (onderzoeksvraag 4); dit is immers een 
noodzakelijke voorwaarde om te beoordelen of de beoogde doelstellingen worden bereikt. 
In de volgende hoofdstukken gaat het Rekenhof na of het Horecaplan gevolgen heeft, en zo 
ja welke, voor de verschuiving van arbeid (hoofdstuk 4), de leefbaarheid van de horecasec-
tor (hoofdstuk 5) en de vermindering van het zwartwerk (hoofdstuk 6) (onderzoeksvragen 
1, 2 en 3). De algemene conclusie en aanbevelingen alsook de bespreking van de reactie van 
de bevoegde ministers bevinden zich respectievelijk in hoofdstuk 7 en 8. Bepaalde opmer-
kingen van de administraties en de ministers werden ook doorheen het verslag verwerkt 
waar nodig.

Bijlage 1, tot slot, bevat een methodologische toelichting bij de gebruikte databestanden en 
de berekeningswijze. In bijlage 2 en 3 zijn de antwoordbrieven van de ministers integraal 
opgenomen.

17 De gegevens van de RSZ zijn pas ten vroegste twee kwartalen na het afsluiten van het kwartaal voldoende be-
trouwbaar.
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1.4	 Verloop	van	de	audit

22 november 2017 Aankondiging van de audit bij de minister van Sociale Zaken, de 
minister van Werk, de staatssecretaris voor de Bestrijding van 
de Sociale Fraude, de administrateur-generaal van de RSZ en de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO

November 2017  
tot augustus 2018

Uitvoering van de audit

December 2018 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Sociale 
Zaken, de minister van Werk, de staatssecretaris voor de Bestrij-
ding van de Sociale Fraude, de administrateur-generaal van de 
RSZ en de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO

9 januari 2019 Ontvangst van het (gezamenlijke) antwoord van de minister 
voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Soci-
ale Zaken

10 januari 2019 Ontvangst van het antwoord van de administrateur-generaal 
van de RSZ

24 januari 2019 Ontvangst van het antwoord van de voorzitter van het directie-
comité van de FOD WASO

30 januari 2019 Ontvangst van het antwoord van de minister van Werk
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Hoofdstuk 2

Statuten in de horeca: 
voorwaarden en gebruik
2.1 Inleiding

Het Horecaplan heeft in de horecasector bijkomende statuten gecreëerd of bestaande aan-
gepast, elk met hun eigen voorwaarden en specifieke eigenschappen. Dit hoofdstuk geeft 
een overzicht van de voorwaarden waaraan werknemers en werkgevers moeten voldoen 
om deze statuten te kunnen gebruiken, welke lasten worden betaald op de arbeid en welke 
rechten werknemers daarmee opbouwen. Nadien worden de verschillende statuten verge-
leken, met hun respectievelijke loonkost voor de werkgever en de netto-opbrengst voor een 
werknemer. Tenslotte wordt stilgestaan bij het gebruik van de maatregelen in de praktijk.

2.2	 Flexi-jobs

2.2.1 Voorwaarden
Een werknemer komt pas in aanmerking voor een flexi-job in de horeca als hij minstens 
voor 4/5e (of 80 %) is tewerkgesteld bij een andere werkgever. Om na te gaan of hij die flexi-
job mag uitoefenen op een bepaald moment (kwartaal T), onderzoekt de RSZ of hij drie 
kwartalen voordien (in kwartaal T-3) minstens 80 % heeft gewerkt tegen betaling. Speciale 
statuten zoals flexi-jobs, gelegenheidswerk of studentenarbeid tellen niet mee in de bere-
kening van deze 80 %.

Aangezien de RSZ enkel rekening houdt met de tewerkstelling tijdens het kwartaal T-3, is 
er geen minimumprestatie in kwartaal T. Een werknemer kan dus in kwartaal T flexi-jobs 
als enige tewerkstelling hebben, maar kan dan geen flexi-job meer uitoefenen in kwartaal 
T+3 aangezien zijn prestaties in een flexi-job niet meetellen in de berekening van de 4/5e 
tewerkstelling.

De betaalde tewerkstelling die wel wordt meegerekend omvat zowel betaalde werkdagen als 
betaalde vakantiedagen. Onbetaalde “prestaties”, zoals bijvoorbeeld onbetaald verlof, tellen 
niet mee. Het volstaat met andere woorden niet om contractueel een 4/5e tewerkstelling te 
hebben, er wordt gekeken naar de effectief geleverde prestaties. Iemand die 4/5e werkt en 
één dag onbetaald verlof neemt, kan geen flexi-job meer uitoefenen drie kwartalen later.

De werkgever moet een systeem van registratie van prestaties hebben, om de prestaties van 
flexi-jobbers te registreren. Dat kan eventueel via het GKS, maar ook via een alternatief 
systeem dat de RSZ aanbiedt. Elke horecawerkgever kan een onbeperkt aantal flexi-jobs 
laten uitvoeren. De enige vereisten zijn dat een flexi-jobber niet bij dezelfde werkgever 4/5e 
of meer werkt tijdens hetzelfde kwartaal en dat hij zich niet bevindt in een opzegperiode of 
een verbrekingsvergoeding ontvangt. De berekening van deze 4/5e tewerkstelling gebeurt 
op dezelfde manier als voor de 4/5e tewerkstelling in het kwartaal T-3. Een werknemer kan 
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dus wel bij dezelfde werkgever een reguliere job en een flexi-job uitoefenen, zolang die re-
guliere tewerkstelling minder dan 4/5e tewerkstelling bedraagt.

2.2.2 Lasten en rechten
Voor flexi-jobbers is er een wettelijk minimumloon van 9,18 euro per uur. Daarbij komt er 
nog flexi-vakantiegeld van 0,70 euro per uur, waardoor het minimumloon 9,88 euro be-
draagt. De betaalde vakantiedagen van flexi-jobbers worden op die manier op voorhand 
uitbetaald, samen met het loon. Deze minimumbedragen zijn gekoppeld aan de spilindex.

De werkgever betaalt voor een flexi-jobber 25 % bevrijdende werkgeversbijdrage. Op deze 
werkgeversbijdrage zijn geen bijdrageverminderingen mogelijk. Er zijn daarop geen per-
soonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, noch inkomstenbelasting. Na betaling 
van de werkgeversbijdrage is het brutoloon voor de werknemer dan ook gelijk aan het net-
toloon.

De personen in een flexi-job bouwen alle sociale rechten op. De sociale rechten zijn geba-
seerd op het aangegeven brutoloon.

2.3 Gelegenheidswerk

2.3.1 Voorwaarden
Voor de gelegenheidswerknemer zijn er geen specifieke voorwaarden, quasi iedereen kan 
als gelegenheidswerknemer in de horeca aan de slag. Er zijn wel limieten die het gebruik 
moeten beperken: een gelegenheidswerknemer kan niet langer dan twee aansluitende da-
gen bij dezelfde werkgever aan de slag zijn. Elke gelegenheidswerknemer heeft daarnaast 
ook een contingent van 50 dagen per jaar. Elke dag waarop een gelegenheidswerknemer 
actief is, wordt in mindering gebracht van het contingent, ook al werkt hij slechts één uur.

Ook voor de werkgevers zijn er praktisch geen vereisten, maar er geldt wel een maximum 
contingent. Een werkgever mag maximaal 200 dagen per kalenderjaar gelegenheidswerk-
nemers tewerkstellen. Ook hier wordt het contingent berekend op basis van de kalenderda-
gen waarop gelegenheidswerknemers worden tewerkgesteld. Dat wil zeggen dat wanneer 
een werkgever vijf gelegenheidswerknemers tewerkstelt op dezelfde dag, dit telt als één dag 
voor het werkgeverscontingent. Het Horecaplan breidde de oorspronkelijke 100 dagen per 
kalenderjaar uit naar 200.

2.3.2 Lasten en rechten
Voor de sociale zekerheid worden gelegenheidswerknemers sinds 2013/4 niet meer aangege-
ven op basis van hun reële loon, maar op basis van forfaits. Voor prestaties van minder dan 
zes uur wordt een uurforfait aangegeven van 8,06 euro, voor prestaties van zes uur of meer 
een dagforfait van 48,36 euro. Dit forfait wordt geïndexeerd en aangepast aan de loonevolu-
tie in de sector. Bij de gelegenheidswerknemer worden de sociale lasten op deze forfaitaire 
bedragen berekend, ongeacht het reële uitbetaalde loon.

De bijdragevoeten voor deze berekening (binnen het toegelaten contingent) zijn gelijkaar-
dig aan die voor reguliere werknemers. Bijdrageverminderingen zijn ook mogelijk, zoals 
bij reguliere werknemers. Gezien de lage forfaits zijn de reële bijdragevoeten voor sociale 
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lasten bij gelegenheidswerknemers dan ook veel lager dan bij reguliere werknemers (zie 
verder).

Bij overschrijding van het contingent worden gelegenheidswerknemers aangegeven op ba-
sis van het reële loon en worden zij dus behandeld zoals reguliere werknemers18.

De gelegenheidswerknemers bouwen alle sociale rechten op. Ondanks het forfait moeten 
de reële uren bij de RSZ worden aangegeven, omdat de sociale rechten op basis van de 
werkelijk gepresteerde uren worden berekend. De sociale rechten van gelegenheidswerk-
nemers worden berekend op een hoger forfait: 14,34 euro per uur of 108,96 euro per dag19.

Op de inkomsten uit gelegenheidswerk moeten wel fiscale lasten betaald worden. Bij de 
fiscus worden daartoe de reële lonen aangegeven, en niet de forfaits. Bij uitbetaling van het 
loon houdt de werkgever 33,31 % bedrijfsvoorheffing in. De inkomsten uit gelegenheidsar-
beid worden in de belastingaangifte apart aangegeven en niet bij andere inkomsten opge-
teld.

2.4	 Bruto-netto-overuren

2.4.1 Voorwaarden
Bruto-netto-overuren zijn enkel mogelijk voor medewerkers die een voltijdse prestatie le-
veren bij een werkgever in de horeca. Voltijds moet hier niet geïnterpreteerd worden als 
een 5/5e tewerkstelling in een regulier stelstel; het kan bv. ook gaan om gelegenheidswerk-
nemers die langer dan hun normale, voltijdse arbeidsduur presteren. Wanneer een werk-
nemer een contract heeft voor een “normale voltijdse” werkdag van acht uur, dan kan hij 
of zij gebruik maken van de bruto-netto-overuren, voor zover voldaan is aan de wettelijke 
voorwaarden die in dit kader gesteld worden. De bruto-netto-overuren gelden dus niet en-
kel voor reguliere medewerkers, maar ook voor flexi-jobbers, gelegenheidswerknemers en 
zelfs studenten.

Voor werknemers is er een maximum bepaald: maximaal 300 overuren op jaarbasis mogen 
worden vergoed volgens het bruto-nettosysteem, of 360 overuren indien de horecazaak in 
elke uitbating over een GKS beschikt.

Versoepeling
Bruto-netto-overuren mochten aanvankelijk enkel gepresteerd worden in geval van “bui-
tengewone vermeerdering van werk” (waarbij het gebruik van de overuren voorafgaand 
goedgekeurd moet worden door de FOD WASO, mits akkoord van de vakbondsafvaardi-
ging indien er een is) of door “onvoorziene noodzakelijkheid” (waarbij het gebruik van de 
overuren voorafgaand goedgekeurd moet worden door de vakbondsafvaardiging of achter-
af meegedeeld moet worden indien dit onmogelijk is; daarnaast moet een melding worden 
gemaakt bij de FOD WASO).

18 Tenzij de werknemer wordt aangegeven als met fooien bezoldigd.
19 De RSZ moet het aantal gepresteerde uren kennen voor de berekening van de bijdragen en rechten. De werkgever 

geeft dus het aantal uren in; nadien berekent de RSZ op welk forfait bijdragen betaald moeten worden en voor 
welk forfait er rechten worden opgebouwd.
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Volgens de FOD WASO is deze regeling in de praktijk echter niet werkbaar. Door het hoge 
aantal aanvragen is het erg moeilijk individueel te kunnen oordelen of het overwerk gemo-
tiveerd is of niet. Bovendien zijn de voorwaarden volgens de FOD WASO zo streng dat een 
aanvraag in de praktijk bijna nooit voldeed aan de voorwaarden. De FOD WASO keurde 
daarom alle aanvragen goed omdat de overuren dan geregistreerd werden en niet langer in 
het zwart werden uitgevoerd.

Voor horecazaken met een GKS werden de regels daarom aangepast. In eerste instantie werd 
door de regering aan de sociale-inspectiediensten gevraagd om vanaf 2017/3 soepel op te 
treden omtrent deze voorwaarden bij deze horecazaken, in afwachting van de goedkeuring 
van een wetsontwerp. Sinds 15 februari 2018 is er daarom een nieuwe regelgeving in voege 
waarbij voor horecazaken met een GKS ook de “vrijwillige overuren” die niet onderworpen 
zijn aan dergelijke strenge voorwaarden, worden toegelaten als bruto-netto-overuren20. In 
de praktijk is dit systeem gelijk aan de bruto-netto-overuren, zonder de voorwaarden van 
buitengewone vermeerdering of onvoorziene noodzakelijkheid21.

Voor de horecazaken zonder GKS blijft het oude systeem behouden, dat volgens de FOD 
WASO in de praktijk niet gecontroleerd wordt op het moment van de aanvraag of melding. 
Op een later tijdstip kunnen wel controles plaatsvinden.

De RSZ controleert momenteel niet of de 300 of 360 overuren per werknemer per jaar al 
dan niet worden overschreden. De enige controle die gebeurt, is of er per periode van vier 
maanden geen Europees bepaald plafond van 174 uren per werknemer wordt overschreden. 
Indien werknemers onder dit plafond blijven, dan kunnen ze in principe 522 overuren per 
jaar uitvoeren. De RSZ gaat niet na of de gepresteerde bruto-netto-overuren worden gepres-
teerd in een horecazaak die in elke uitbating een GKS heeft. Op die manier kunnen ook 
horecazaken zonder GKS 360 of zelfs meer bruto-netto-overuren presteren.

Volgens de FOD WASO is de soepelere regeling, de 60 overuren extra, voor bruto-netto-
overuren er gekomen om horecazaken te stimuleren een GKS in gebruik te nemen en de 
sector op die manier aan te zetten tot minder zwartwerk. Aangezien er weinig controle is 
op deze voorwaarden, is de stimulans om over te stappen op een GKS voor de bruto-netto-
overuren beperkt. Volgens de minister van Werk is de toelating om ook vrijwillige overuren 
te kunnen presteren in horecazaken met een GKS een betere stimulans22.

Bovendien kan de vraag gesteld worden of de bijkomende 60 overuren voor zaken met een 
GKS wel een effectieve stimulans is om over te stappen op een GKS. Die stimulans heeft 
immers betrekking op de werknemer: de werknemer kan meer bruto-netto-overuren pres-
teren. De gedragsverandering die echter wordt beoogd, heeft betrekking op de werkge-
ver: overstappen naar een GKS. Een horecaondernemer die de limiet van 300 overuren per 
werknemer te beperkt vindt, kan andere personeelsleden overuren laten presteren, wat 
wellicht een kleinere aanpassing is dan overstappen naar een GKS.

20 Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk.
21 Voor horecazaken met een GKS blijft het oude systeem wettelijk nog bestaan, maar in de praktijk zullen horeca-

zaken eerder kiezen voor vrijwillige overuren, aangezien daaraan geen voorwaarden tot aanvragen en motivering 
verbonden zijn.

22 Zie bijlage 3, Antwoord van de minister van Werk van 29 januari 2019.
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2.4.2 Lasten en rechten
In tegenstelling tot bij andere overuren moet er op bruto-netto-overuren geen overloon 
(een hoger loon door overwerk) betaald worden. Ze zijn volledig vrijgesteld van sociale en 
fiscale lasten.

De bruto-netto-overuren bouwen sociale rechten op in de meeste takken van de sociale 
zekerheid (pensioenrechten en ziekte- en invaliditeitsverzekering).

2.5 Loonkost

De verschillende statuten, voorwaarden en lasten hebben tot gevolg dat de loonkost voor 
de werkgever voor een dag werk verschilt naargelang van het statuut van de werknemer. 
Ook voor de werknemer zijn er belangrijke verschillen in nettoloon. Bij aanwerving van 
horecapersoneel houdt de werkgever rekening met de arbeidskost en met de flexibiliteit. De 
werknemer kiest logischerwijze voor tewerkstelling met het hoogste nettoloon na aftrek 
van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Onderstaande tabel geeft daarom de gemiddelde loonkost weer voor een dag werk in elk 
van de vaakst voorkomende statuten in de horeca. Voor de vergelijking tussen de stelsels 
wordt de loonkost voor de werkgever (WG) en de netto-opbrengst voor de werknemer (WN) 
berekend op basis van het reële gemiddelde loon23 van een arbeider met een werkdag van 
acht uur, in elk statuut, alsook de respectievelijke reële bijdragevoeten.

23 Aangezien gelegenheidswerknemers enkel met forfaitaire lonen worden aangegeven bij de RSZ beschikt de RSZ 
niet over gegevens over het gemiddelde loon voor gelegenheidswerknemers. Aangezien de bijdragevoeten van 
gelegenheidswerknemers gebaseerd zijn op deze van reguliere werknemers, wordt voor gelegenheidswerkne-
mers daarom uitgegaan van het gemiddelde loon van een reguliere werknemer.
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Tabel 3 –  Overzicht gemiddelde loonkost en nettoloon/dag naargelang van de verschillende statuten 
in de horeca (2017/3) (in euro)

Reguliere  
medewerker

Gelegenheids-
werknemer Flexi-job Student

Totaal Brutoloon 	108,31 	108,31 	93,89 	93,20

Lasten WG

Basis RSZ  116,97  52,23  93,89  93,20

Gem. bijdragevoet 24,81 % 9,54 % 25,00 % 5,42 %

RSZ WG  29,02  4,98  23,47  5,05

Fonds Horeca 12 %(1)  14,04  6,27   

Loonkost WG 	151,36 	119,56 	117,36 	98,25

Verschil	loonkost	t.o.v.	 
reguliere arbeider

-21	% -22	% -35	%

Lasten WN

Basis RSZ  116,97  52,23  93,89  93,20

Gem. bijdragevoet 9,95 % 0,81 %  2,71 %

RSZ WN  11,64  0,42   2,53

Belastbaar inkomen  96,66  107,88   

Bedrijfsvoorheffing(2)  20,39  35,94 

Nettoloon WN 	76,27	 	71,95	 	93,89	 	90,68	

Verschil	nettoloon	t.o.v.	 
reguliere medewerker

-6	% 23	% 19	%

Sociale zekerheid

Sociale bijdragen WN  40,66  5,41  23,47  7,58 

Opgebouwde rechten WN  108,31  108,96  93,89  

	%	sociale	bijdragen	t.o.v.	 
opgebouwde rechten

38	% 5	% 25	%  

Verschil	bijdrage	t.o.v.	 
reguliere medewerker

-87	% -33	%  

(1) Fonds voor bestaanszekerheid van de Horeca. Enkel van toepassing voor reguliere werknemers en gelegenheids-

werknemers.
(2) Enkel van toepassing voor reguliere werknemers en gelegenheidswerknemers. De bedrijfsvoorheffing voor een regu-

liere medewerker is berekend voor een alleenstaande of een partner met beroepsinkomen, zonder kinderen ten laste. 

Om aan het “dagtarief” aan bedrijfsvoorheffing te komen, werd eerst berekend wat het belastbaar maandloon is van 

een voltijdse reguliere arbeider. Daartoe wordt het belastbaar inkomen per week berekend (belastbaar inkomen per 

dag gedeeld door 8 uur en vervolgens maal 38 uren voor een voltijdse werkweek in de horeca). Vervolgens wordt het 

belastbaar inkomen per maand berekend (belastbaar inkomen per week maal 13 weken in een kwartaal, gedeeld door 

3 maanden per kwartaal). Op basis van dat belastbaar maandinkomen wordt de gangbare bedrijfsvoorheffing voor 

2017 bekeken. Om de maandbedrijfsvoorheffing om te zetten naar dagbedrijfsvoorheffing wordt dezelfde berekening 

uitgevoerd in de andere richting.

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ
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Loonkost werkgevers
Voor werkgevers zijn de jobstudenten het goedkoopst. Voor een dag werk door een job-
student betaalt de werkgever gemiddeld 98,25 euro. Na de jobstudenten zijn de flexi-jobs 
het goedkoopst voor werkgevers, gevolgd door de gelegenheidswerknemers. De reguliere 
arbeiders zijn het duurst voor de werkgevers. Ten opzichte van deze duurste categorie zijn 
de gelegenheidswerknemers gemiddeld 21 % goedkoper, flexi-jobbers 22 % en jobstudenten 
35 %. De goedkope statuten zijn dus minstens 20 % goedkoper dan een reguliere arbeider.

Nettoloon werknemers
Voor de werknemers bieden de flexi-jobs het hoogste gemiddelde nettoloon. Voor een dag 
werken als flexi-jobber in de horeca verdient een werknemer gemiddeld 93,89 euro. Dat 
is 23 % meer dan een reguliere arbeider, die aan een dag werken 76,27 euro overhoudt. 
Jobstudenten houden 19 % meer over aan een dag werken dan reguliere arbeiders en ge-
legenheidswerknemers 6 % minder. Het lagere nettoloon voor gelegenheidswerknemers 
is te wijten aan het relatief hoge percentage bedrijfsvoorheffing24. Bovendien wordt deze 
bedrijfsvoorheffing berekend op het belastbaar inkomen, dat is samengesteld uit het reële 
loon, min de RSZ-werknemersbijdrage die op het lage forfaitair loon wordt berekend. Ge-
zien de lage werknemersbijdrage voor gelegenheidswerknemers is het belastbaar inkomen 
voor gelegenheidswerknemers hoger dan voor reguliere werknemers. 

Bijdragen sociale zekerheid
Voor de financiering van de sociale zekerheid zijn de verschillen ook groot. De grootste 
bijdragers zijn de jobstudenten, die gemiddeld voor een dag werk 7,58 euro bijdragen maar 
daarvoor geen rechten opbouwen. Reguliere arbeiders betalen het meest in verhouding tot 
de rechten die ze opbouwen: gemiddeld betalen ze voor een dag werk 40,66 euro. Daarmee 
betalen ze een bijdrage van 38 % ten opzichte van het bedrag waarop hun rechten geba-
seerd zijn. Bij flexi-jobbers ligt dat wat lager, op gemiddeld 23,47 euro (25 %). De bijdragen 
van flexi-jobbers zijn verhoudingsgewijs 33 % lager dan reguliere arbeiders. De bijdragen 
van gelegenheidswerknemers zijn echter fors lager: hoewel hun rechten vergelijkbaar zijn 
met die van een gemiddelde arbeider, betalen ze gemiddeld slechts 5,41 euro voor een werk-
dag, of slechts 5 % van het bedrag waarop hun sociale rechten zijn gebaseerd. De bijdragen 
van gelegenheidswerknemers zijn verhoudingsgewijs 87 % lager dan die van reguliere ar-
beiders.

Impact tax shift
Het verschil tussen de bijdragevoeten voor reguliere werknemers en de andere statuten is 
de voorbije jaren afgenomen onder invloed van de tax shift. Bij de introductie van flexi-jobs, 
in 2015/4, was de reële werkgeversbijdrage voor reguliere arbeiders nog 30,9 %, terwijl ze in 
2017/3 nog slechts 24,8 % bedroeg. Zo daalt het relatieve voordeel van de lagere loonkost bij 
de andere statuten, waarop de tax shift geen impact heeft (flexi-jobs, bruto-netto-overuren 
en jobstudenten). De werkgeversbijdrage daalde door de tax shift opnieuw in 2018/1. Er zijn 
momenteel nog geen gegevens over de impact van deze daling op de reële bijdragevoeten in 
de horeca, maar door deze daling zal de werkgeversbijdrage voor reguliere werknemers en 
gelegenheidswerknemers nog verder dalen. De reële werkgeversbijdragevoet zal daardoor 
zakken tot onder die van de flexi-jobs, waardoor het relatieve verschil in loonkost van flexi-

24 Ter vergelijking: in deze simulatie betaalt een reguliere arbeider 21,09 % bedrijfsvoorheffing.
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jobbers lager wordt. Toch zal er nog steeds een voordeel zijn in loonkost, aangezien voor 
flexi-jobbers geen 12 % bijdrage voor het Horecafonds moet worden betaald.

2.6	 Gebruik	van	de	verschillende	statuten

Het Rekenhof is ook nagegaan in hoeverre de statuten effectief gebruikt worden in de prak-
tijk. Hoeveel flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren worden er nu gepres-
teerd? Wat is de impact van de maatregelen op de werkgelegenheid in de sector als geheel: 
heeft de introductie van de goedkope statuten een rem geplaatst op de groei van de werk-
gelegenheid in het reguliere statuut? Ook de verdeling per subsector van de horeca en het 
al dan niet gebruiken van de maatregelen voor het flexibel opvangen van pieken in tewerk-
stelling worden bekeken. Tenslotte berekende het Rekenhof ook de samenhang tussen het 
gebruik van de maatregelen en het GKS.

Evolutie arbeidsvolume
Tewerkstelling in de horeca fluctueert naargelang van de seizoenen en stijgt in bepaalde 
piekperiodes, zoals feestdagen, vakantieperiodes enz. Om de evolutie van de werkgelegen-
heid in kaart te brengen worden daarom dezelfde kwartalen vergeleken. Daarbij wordt tel-
kens de evolutie in werkgelegenheid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder 
vergeleken. Op die manier geven de grafieken een evolutie weer van jaar op jaar, abstractie 
makend van schommelingen in tewerkstelling doorheen het jaar.

Als eenheid van tewerkstelling gelden in de eerste plaats voltijdse equivalenten (VTE). VTE 
is een maat van het arbeidsvolume. Eén VTE is het totaal aantal uren dat een voltijdse werk-
nemer in normale omstandigheden zou presteren. Voor het berekenen van het arbeidsvolu-
me van een werknemer wordt er rekening gehouden met alle bezoldigde arbeidsprestaties, 
wat inhoudt dat zowel betaalde arbeid als betaalde vakantiedagen worden meegeteld. Het 
aantal VTE is een goede maat voor een analyse van de werkgelegenheid in de horeca, omdat 
andere maten zoals bijvoorbeeld arbeidsplaatsen een verkeerd beeld kunnen geven: één 
voltijdse werknemer die veel overuren presteert en een arbeidsvolume heeft van 1,2 VTE, 
vertegenwoordigt immers evenveel arbeidsplaatsen als een flexi-jobber die 0,1 VTE pres-
teert25.

Het aantal VTE per werknemer kan om verschillende redenen lager of hoger zijn dan 1. 
Werknemers die deeltijds werken en minder uren presteren dan een gangbare voltijdse 
week van 38 uren, hebben een VTE lager dan 1. Maar ook voltijdse werknemers die bijvoor-
beeld onbetaald verlof nemen, hebben een VTE lager dan 1. Anderzijds kunnen werknemers 
ook meer werken, bijvoorbeeld door overuren te presteren of gelegenheidsarbeid uit te voe-
ren, waardoor ze een VTE hoger dan 1 hebben.

25 Een arbeidsplaats is elke verbintenis tussen werknemer en werkgever. Een flexi-jobber die tijdens een kwartaal 
één uur werkt, vertegenwoordigt reeds één arbeidsplaats. Een flexi-jobber die bij vier werkgevers telkens één uur 
presteert, vertegenwoordigt vier arbeidsplaatsen, terwijl het maar om 0,1 VTE gaat.
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Grafiek 1 geeft een overzicht van de evolutie van de werkgelegenheidsgroei, uitgedrukt in 
VTE, voor de verschillende statuten in de horeca.

Grafiek	1	–  Evolutie VTE per kwartaal en per statuut (2014/1 tot 2017/3)
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Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Zoals blijkt uit grafiek 1 is er een toename van flexi-jobs en overuren sinds hun introductie 
in 2015/4. Ondanks de introductie van die maatregelen uit het Horecaplan blijft het ar-
beidsvolume in het reguliere stelsel verder stijgen: sinds 2015/4 doet er zich elk kwartaal 
een stijging voor van minimaal 1.340 (2015/4) tot maximaal 4.918 (2016/4) VTE ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het gelegenheidswerk wordt sinds de invoering van 
de flexi-jobs en de bruto-netto-overuren minder gebruikt: tussen 2016/2 en 2017/1 daalt het 
aantal VTE elk kwartaal met minimum 24 (2017/1) tot maximum 303 (2016/3)26. De intro-
ductie van de maatregelen uit het Horecaplan lijkt dus niet te hebben geleid tot een rem op 
de groei van reguliere tewerkstelling, maar mogelijks wel op de groei van de gelegenheids-
arbeid.

26 De sterke daling van het gelegenheidswerk in 2014/4 heeft te maken met een grote stijging die werd gerealiseerd 
in 2013/3, door de introductie van de forfaitaire lonen voor het gelegenheidswerk.
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Grafiek 2 geeft een overzicht van het arbeidsvolume in VTE voor de horeca en de privé-
sector, weergegeven als een index, met 2014/4 gelijkgesteld aan 100.

Grafiek	2	–  Index aantal VTE per kwartaal (2014/4 tot 2017/3)
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Bron: Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie

Zoals blijkt uit grafiek 2 stijgt het arbeidsvolume in de privésector met bijna 5 % op 2,5 jaar 
terwijl het in de horeca stijgt met meer dan 15 %. De horeca kent dus een grotere groei in 
arbeidsvolume dan het gemiddelde voor de privésectoren. Sinds 2014/4 is het groeiritme 
van de horeca voor elk kwartaal 1,9 tot 3,5 keer zo hoog.
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Overzicht per sector
Grafieken 3 tot en met 5 geven de populariteit van de maatregelen weer per deelsector van 
de horeca (accommodatie/restaurants/catering/drinkgelegenheden). Voor elke deelsector 
wordt per kwartaal het aandeel van de speciale statuten in het totale arbeidsvolume bere-
kend.

Grafiek	3	–  Aandeel van de flexi-jobs in het totale arbeidsvolume per deelsector (2015/4-2017/3)Grafiek 3 – Aandeel van de flexi-jobs in het totale arbeidsvolume per deelsector (2015/4-2017/3) 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ 

Grafiek 4 – Aandeel van het gelegenheidswerk in het totale arbeidsvolume per deelsector (2013/1-2017/3) 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van het RSZ 
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Grafiek	4	–  Aandeel van het gelegenheidswerk in het totale arbeidsvolume per deelsector (2013/1-
2017/3)

Grafiek 3 – Aandeel van de flexi-jobs in het totale arbeidsvolume per deelsector (2015/4-2017/3) 
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Grafiek 4 – Aandeel van het gelegenheidswerk in het totale arbeidsvolume per deelsector (2013/1-2017/3) 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van het RSZ 

1,0%

3,8%

3,7%

6,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Accommodatie Restaurants Catering Drinkgelegenheden

1,5%

2,6%

2,0%

5,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Accommodatie Restaurants Catering Drinkgelegenheden

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ



32

Grafiek	5	–  Aandeel van de bruto-netto-overuren in het totale arbeidsvolume per deelsector  
(2015/4-2017/3)Grafiek 5 – Aandeel van de bruto-netto-overuren in het totale arbeidsvolume per deelsector (2015/4-2017/3) 
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Zoals blijkt uit bovenstaande grafieken zijn flexi-jobs en gelegenheidswerk vooral populair 
bij drinkgelegenheden en het minst bij accommodatie. Restaurants en catering volgen zeer 
gelijkaardige trends tussen drinkgelegenheden en accommodatie in. De bruto-netto-over-
uren zijn vooral populair in de restaurants en drinkgelegenheden en minder in de catering 
en accommodatie.

Alle statuten van het Horecaplan samen maken in 2017/3 13,2 % uit van het arbeidsvolume 
in de drinkgelegenheden, 8,9 % bij de restaurants, 6,6 % bij de catering en 3,2 % bij de 
accommodaties.

Voortzetting flexi-jobs
Aangezien de invoering van flexi-jobs een nieuwe maatregel is die korte contracten toelaat, 
is het de vraag of werknemers en werkgevers die flexi-jobs gebruiken dat zullen blijven 
doen. Werken de meeste werknemers die een flexi-job uitoefenen de kwartalen nadien ook 
nog in dat statuut, of houden ze er snel mee op? Blijven bedrijven die flexi-jobs uitproberen 
dat statuut gebruiken?

Als uitgangspunt gelden voor elk kwartaal alle werknemers die tijdens dat kwartaal ac-
tief zijn. Voor alle volgende kwartalen wordt vervolgens berekend hoeveel van die werkne-
mers nog actief zijn. Van alle werknemers die in 2015/4 startten met een flexi-job zijn er in 
2017/3 nog 65 % actief. Voor de volgende kwartalen geldt dezelfde vaststelling. De voortzet-
ting van reguliere jobs in de horeca wijkt niet sterk af van deze bij flexijobs. Dit wijst erop 
dat werknemers die starten met een flexi-job dit in dezelfde mate volhouden als reguliere 
werknemers in de horeca. De tewerkstelling is dus relatief stabiel.
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Tabel 4 –  Voortzetting flexi-jobs bij werknemers (aantal in % t.o.v. van het beginkwartaal, 
2015/4-2017/3)

Beginkwartaal

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

N
og

 a
ct

ie
f

2015/4  100 

2016/1  88  100 

2016/2  83  86  100 

2016/3  77  77  81  100 

2016/4  74  72  71  76  100 

2017/1  68  67  65  68  80  100 

2017/2  67  65  65  67  75  84  100 

2017/3  65  63  61  65  70  76  81  100 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Ook bij werkgevers is er veel continuïteit: van alle werkgevers die vanaf het eerste kwartaal 
meteen flexi-jobs gebruikten, doet 92 % dat nog steeds in 2017/3. Ook voor de volgende 
kwartalen zien we dat minstens 90 % van de werkgevers flexi-jobs blijft inzetten.

Tabel 5 –  Voortzetting flexi-jobs bij werkgevers (aantal in % t.o.v. het beginkwartaal, 2015/4-2017/3)

Beginkwartaal

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Te
w

er
ks

te
lli

ng

2015/4  100 

2016/1  98  100 

2016/2  97  97  100 

2016/3  95  96  97  100 

2016/4  94  95  95  96  100 

2017/1  93  93  92  94  96  100 

2017/2  92  92  92  93  94  97  100 

2017/3  92  90  90  91  92  95  97  100 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Anders dan bij werknemers, waar het gepresteerde arbeidsvolume per kwartaal evenredig 
zakt met het aantal werknemers, gebruiken werkgevers die flexi-jobs inzetten elk kwartaal 
meer arbeidsvolume. In 2017/3 hebben de werkgevers die er in 2015 mee gestart zijn, 6,5 keer 
zo veel arbeidsvolume als in 2015/4. Ook voor de andere kwartalen is dit het geval. Werk-
gevers die flexi-jobs gebruiken, schakelen met andere woorden steeds meer flexi-jobs in.
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Tabel	6	–  Voortzetting flexi-jobs bij werkgevers (arbeidsvolume in % t.o.v. van het beginkwartaal, 
2015/4-2017/3)

Beginkwartaal

2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2017/1 2017/2 2017/3

Te
w

er
ks

te
lli

ng

2015/4  100 

2016/1  362  100 

2016/2  458  155  100 

2016/3  490  169  115  100 

2016/4  509  169  112  99  100 

2017/1  457  156  104  92  94  100 

2017/2  597  199  134  117  117  126  100 

2017/3  650  214  145  128  126  134  108  100 

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Een andere benaderingswijze van de voortzetting van flexi-jobs is kijken naar werknemers 
die “terminaal” een flexi-job uitoefenen. Zoals eerder vermeld, kan een werknemer slechts 
een flexi-job uitoefenen als hij minimaal een 4/5e tewerkstelling heeft in kwartaal T-3. Tij-
dens het kwartaal T is er geen tewerkstellingsminimum. “Terminaal” een flexi-job uitoefe-
nen betekent dat een werknemer in kwartaal T voltijds een flexi-job uitoefent, maar dat dus 
drie kwartalen later (T+3) niet meer kan.

Van alle VTE in flexi-jobs zijn 17 % “terminaal”. In 5,5 % van alle VTE in flexi-jobs gaat het 
dan om werknemers die geen enkele prestatie hebben in het reguliere stelsel.

Piekarbeid
Eén van de doelstellingen van het Horecaplan was de introductie van flexi-jobs als flexibele 
werkvorm om piekperiodes in tewerkstelling op te vangen. De vraag stelt zich dan ook of 
tewerkstelling via flexi-jobs vooral in piekperiodes voorkomt en deze dus niet via reguliere 
arbeid kon worden ingevuld. Daarom wordt gekeken naar schommelingen in het gebruik 
van flexi-jobs doorheen de tijd.
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Grafiek 6 geeft een overzicht van het totaal aantal uren (x 10.000) flexi-jobs per week.

Grafiek	6	–  Evolutie gebruik flexi-jobs per week (in uren x 10.000, 2015/4-2017/3)(*)Grafiek 6 – Evolutie gebruik flexi-jobs per week (in uren x10.000, 2015/4-2017/3)(*) 
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Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

De grafiek vertoont hier en daar een piek, maar geen grote pieken en dalen. De invloed van 
de seizoenen is ook niet merkbaar: 2016 vertoont een constant stijgende lijn en geen daling, 
bijvoorbeeld na de zomer. Grote schommelingen onder invloed van het weer, de seizoenen, 
feestdagen of bijvoorbeeld de terroristische aanslagen in Brussel zijn evenmin te merken. 
Flexi-jobs worden dus niet uitsluitend gebruikt om pieken en dalen in tewerkstelling op te 
vangen.
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Grafiek 7 hierna geeft het gebruik weer van flexi-jobs per dag van de week.

Grafiek	7	–  Gebruik flexi-jobs per dag van de week (in uren x 10.000, 2016/1-2017/3)(*)
Grafiek 7 – Gebruik flexi-jobs per dag van de week (in uren x10.000, 2016/1-2017/3)(*) 
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Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Zoals blijkt uit de grafiek worden flexi-jobs vooral gebruikt in het weekend, met zaterdag als 
koploper. 74 % van de uren worden gepresteerd op vrijdag, zaterdag, of zondag.

De minister voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Sociale Zaken geven 
in hun antwoord aan dat het hogere gebruik van flexi-jobs tijdens het weekend ook kan be-
schouwd worden als een piek in de vraag naar arbeid27. Bij zijn analyse heeft het Rekenhof 
zich gebaseerd op de wetgevende teksten, waarbij de memorie van toelichting bij de wet van 
16 november 2015 enkel verwijst naar een nood aan soepel inzetbare krachten ten gevolge 
van externe factoren, zoals het weer, de seizoenen of feesten28.

Contingenten gelegenheidswerk
Gezien de lichte daling in het gebruik van het gelegenheidswerk, kan ook de vraag gesteld 
worden of de verdubbeling van het werkgeverscontingent in het Horecaplan wel nodig was.

27 Zie bijlage 2, Antwoord van de minister voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Sociale Zaken van 
4 januari 2019.

28 “Bij het uitwerken van de specifieke maatregelen voor de horeca moet er rekening worden gehouden met de eigenheid 
van de sector. Zo is de nood aan arbeid er zeer variabel en sterk afhankelijk van externe omstandigheden zoals het 
weer, seizoen, feesten, … Het aantal nodige arbeidskrachten kan snel wijzigen, evenals de te presteren uren. Er is een 
hoge nood aan soepel inzetbare arbeidskrachten.” Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/001, Wetsontwerp 
houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, p. 5.
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Tabel 7 –  Contingenten gelegenheidswerk 2014-2017 (in aantal en %)

2014 2015 2016 2017

Aantal werkgevers 10.807 11.457 12.790 12.958

Werkgeverscontingent > 100 dagen 2,8 % 13,7 % 10,8 % 10,3 %

Werkgeverscontingent = 200 dagen 0,0 % 1,6 % 1,5 % 1,3 %

Aantal werkgevers met contingent = 200 dagen 0 182 199 176

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Uit de cijfers in tabel 7 blijkt dat de verdubbeling van het werkgeverscontingent in het Ho-
recaplan wel degelijk nodig was: sinds de verdubbeling in 2015 gebruiken meer dan 10 % van 
de werkgevers die gelegenheidswerk gebruiken ook de tweede (bijkomende) helft van het 
werkgeverscontingent. Sinds de verdubbeling gebruiken elk jaar bijna 200 werkgevers het 
maximumaantal van 200 dagen. De verdubbeling van het werkgeverscontingent wordt dus 
wel gebruikt, maar slechts door een beperkte groep van werkgevers.

GKS
Dat de speciale statuten van het Horecaplan ook populair zijn bij zaken zonder GKS bleek 
al uit de grafieken 3 tot en met 5 over het gebruik van de statuten naargelang van de deel-
sector in de horeca: de statuten zijn vooral populair bij de drinkgelegenheden, terwijl een 
GKS voor hen niet verplicht is.

Grafiek 8 geeft een overzicht van de samenhang tussen het GKS en het gebruik van de 
maatregelen van het Horecaplan. Voor elke maatregel werd berekend welk percentage van 
het arbeidsvolume werd gepresteerd in horecazaken met een GKS.

Grafiek	8	–  Percentage arbeidsvolume in horecazaken met een GKS (2014/1-2017/3)
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Uit de grafiek blijkt dat ongeveer de helft van de bruto-netto-overuren wordt gepresteerd 
in horecazaken met een GKS. Bij gelegenheidswerk en flexi-jobs ligt dit percentage eerder 
rond een derde. De grote meerderheid van het arbeidsvolume in deze statuten wordt dus 
gepresteerd in horecazaken zonder GKS. Bij de reguliere statuten zien we een aangehouden 
stijging: een steeds groter deel van het arbeidsvolume aan reguliere jobs wordt in horeca-
zaken met een GKS gepresteerd.

Plaats tewerkstelling 
Opvallend is ook de verdeling in het gebruik van de speciale statuten naargelang van de 
plaats van tewerkstelling, zoals blijkt uit tabel 8:

Tabel 8 –  Verdeling arbeidsvolume naargelang van het gewest (in %, 2017/3)(*)

Flexi-job Gelegenheidswerk

Vlaanderen 93,4 76,5

Wallonië 4,2 14,3

Brussel 2,0 8,8

Onbekend 0,4 0,4

(*) Er zijn geen gegevens beschikbaar over de bruto-netto-overuren.

Bron: RSZ

93,4 % van het totale arbeidsvolume aan flexi-jobs en 76,5 % van het totale arbeidsvolume 
aan gelegenheidswerk wordt uitgevoerd in Vlaanderen. Vooral het disproportionele gebruik 
van flexi-jobs valt op. Dit werd reeds aangetoond in de studie van de FOD WASO. Er kon 
hiervoor geen verklaring worden gegeven, noch door de werknemers- en werkgeversorga-
nisaties, noch door Guidea, het kenniscentrum voor toerisme en horeca dat wordt gefinan-
cierd door de sociale partners (werkgevers en werknemers).

2.7	 Deelconclusie

Flexi-jobs worden steeds vaker gebruikt. Toch blijft dit een vrij beperkt fenomeen binnen 
de totale tewerkstelling in de horeca. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat de invoering 
van het Horecaplan een negatief effect heeft gehad op de reguliere tewerkstelling in de 
horeca. De tewerkstelling in het reguliere stelsel stijgt zelfs sneller dan in andere sectoren.

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat flexi-jobs worden gebruikt voor het opvangen van 
pieken in de vraag naar arbeid. Flexi-jobbers worden vooral ingezet tijdens het weekend en 
op een quasi constant ritme over het volledige jaar.

Het gebruik van het gelegenheidswerk gaat sinds het Horecaplan licht achteruit. De uit-
breiding van de werkgeverscontingenten (van 100 naar 200 werkdagen) wordt wel degelijk 
gebruikt: 10,3 % van de gebruikers overschrijdt de limiet van 100 werkdagen die al gold voor 
de invoering van het Horecaplan.

Ook het gebruik van bruto-netto-overuren zit in de lift, al blijft dit het minst populaire ar-
beidsstatuut in het Horecaplan. De reglementering rond de bruto-netto-overuren wordt in 
de praktijk niet systematisch gecontroleerd. De soepelere reglementering voor horecazaken 
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met een GKS, bedoeld als stimulans om over te stappen op een GKS, is weinig effectief 
aangezien er weinig controle is op de voorwaarden. Bovendien kan de vraag gesteld worden 
of de maatregel op zich effectief is: de limieten omtrent overuren gelden immers voor de 
werknemer en niet voor de werkgever. Mogelijks is de toelating om ook vrijwillige overuren 
te kunnen presteren als bruto-netto-overuren een betere stimulans.

De loonkost voor de speciale statuten van het Horecaplan is lager dan voor reguliere werk-
nemers. Gelegenheidswerknemers en flexi-jobbers zijn gemiddeld respectievelijk 21 % en 
22 % goedkoper dan reguliere werknemers. Voor werknemers zijn flexi-jobs het rendabelst: 
door de bruto-nettoformule houden ze gemiddeld 23 % nettoloon meer over dan in een 
reguliere job. Er zijn bijgevolg grote verschillen in de sociale bijdragen die betaald worden 
naargelang van de statuten. In verhouding tot de opgebouwde sociale rechten betalen flexi-
jobbers 33 % minder sociale bijdragen en gelegenheidswerknemers 87 % minder. Gelegen-
heidswerknemers betalen fors minder bijdragen dan reguliere werknemers voor de opbouw 
van dezelfde sociale rechten.
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Hoofdstuk 3

Evalueerbaarheid
3.1 Inleiding

Lessen trekken uit ervaringen en scenario’s tegenover elkaar afwegen is cruciaal om be-
leidsmaatregelen te onderbouwen of bij te sturen29. Aangezien de maatregelen van het 
Horecaplan intussen ook zijn uitgebreid naar andere doelgroepen en sectoren, is het be-
langrijk de impact van de maatregelen in de horeca eerst te evalueren.

Een belangrijke vraag is daarom of de maatregelen van het Horecaplan evalueerbaar zijn en 
ook geëvalueerd werden. Het Rekenhof is nagegaan welke evaluaties zijn uitgevoerd. Ver-
volgens wordt beoordeeld of er een nulmeting mogelijk is en uitgevoerd is, en of de eventu-
ele evoluties worden gemonitord. Voor de beoordeling van de evalueerbaarheid wordt geen 
rekening gehouden met de gegevens die in het kader van deze audit zijn opgevraagd, maar 
enkel met de reeds beschikbare gegevens bij aanvang van deze audit.

3.2	 Evaluaties

De voorbereidende parlementaire documenten die het Horecaplan omzetten in wetgeving, 
maken geen vermelding van een verplichte evaluatie. De minister van Sociale Zaken en de 
staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude gaven bij de bespreking in het parle-
ment wel aan bereid te zijn een evaluatie uit te voeren, maar de doelstellingen en de termijn 
van deze evaluaties werden niet gepreciseerd30.

Een evaluatie werd uiteindelijk uitgevoerd door de sociale partners van de horeca, in op-
dracht van de minister van Werk. Als basis voor de evaluatie werd door de minister een 
studie besteld bij de FOD WASO31. Dat rapport was gebaseerd op cijfers die de RSZ publi-
ceert op zijn website en die elk kwartaal een overzicht geven van de tewerkstelling in de 
verschillende statuten in de horeca32. Het rapport analyseerde cijfers tot en met 2016/2. 
Het doel van de studie was een feitelijk en cijfermatig overzicht geven van de impact van 
de flexi-jobs voor de tewerkstelling in de horeca. De evaluatie had vooral betrekking op de 
invloed van flexi-jobs voor de tewerkstelling in het algemeen, en mogelijke verdringingsef-
fecten op gelegenheidswerk en reguliere jobs.

Op basis van de studie van de FOD WASO werd in het paritair comité aan de sociale part-
ners een standpunt gevraagd. Binnen het paritair comité werd een bijkomende analyse 

29 Rekenhof, Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten, Verslag aan de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, maart 2018, 92 p., www.rekenhof.be.

30 Parl. St. Kamer, 13 oktober 2015, DOC 54 1297/004, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, 
p. 20 en p. 24.

31 FOD WASO, De flexi-jobs en de werkgelegenheid in de horecasector, maart 2017, 29 p.
32 Op basis van volledige aangiftes. Elke publicatie van cijfers heeft met andere woorden betrekking op twee kwarta-

len geleden.
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gevraagd aan Guidea. In het paritair comité werd geen overeenstemming bereikt tussen de 
sociale partners. De werknemers- en werkgeversorganisaties reageerden apart op de studie 
door de FOD WASO. De werknemersorganisaties legden vooral de nadruk op de negatieve 
effecten van flexi-jobs. Ze gaven aan voorstander te zijn van een afschaffing van het statuut. 
De werkgeversorganisaties evalueren de flexi-jobs positief, maar geven aan dat het invoeren 
van flexi-jobs alleen niet voldoende is om de hoge loonkosten in de sector te doen dalen.

Over de andere doelstellingen van het Horecaplan, de leefbaarheid van horecazaken verze-
keren en een daling in zwartwerk, zijn geen evaluaties uitgevoerd of gepland.

Bij de bespreking van het wetsontwerp gaven zowel de staatssecretaris voor de Bestrijding 
van Sociale Fraude als de minister van Sociale Zaken aan dat er wordt verwacht dat de 
maatregelen een positief effect hebben op de financiering van de sociale zekerheid33. Ook 
hiervan werden geen evaluaties gepland, noch uitgevoerd.

3.3 Werkgelegenheid

3.3.1	 Flexi-jobs
De invoering van flexi-jobs is de maatregel die het meest wordt gemonitord en geëvalueerd. 
In samenspraak tussen de beleidscellen van de bevoegde beleidspersonen en de RSZ cre-
eerde deze laatste een aparte webpagina waar elk kwartaal nieuwe cijfers over de horeca 
worden gepubliceerd. Deze cijfers vormen de basis voor verschillende evaluaties. Zo werden 
ze onder andere gebruikt door de FOD WASO, de beleidscellen en andere overheids- en 
onderzoeksinstellingen. Daarnaast levert de RSZ aan de beleidscellen ook wekelijks cijfers 
over het aantal aangemelde flexi-jobtewerkstellingen.

Door de beschikbaarheid van cijfers is het eenvoudige gebruik van de flexi-jobs weliswaar 
geëvalueerd, maar neveneffecten werden niet in kaart gebracht en door verstrengeling is 
het niet eenvoudig om alle aspecten van de flexi-jobs te evalueren (zie punt 3.7).

3.3.2	 Gelegenheidsarbeid
Het gelegenheidswerk in de horeca bestaat al van vóór het Horecaplan. De evaluatie van 
het gelegenheidswerk in het kader van het Horecaplan heeft dus enkel betrekking op de 
uitbreiding van het werkgeverscontingent van 100 naar 200 werkdagen.

Een verdubbeling van het werkgeverscontingent is enkel effectief indien werkgevers vóór de 
verdubbeling tegen de limieten van hun contingent aanliepen, en het oude contingent van 
100 werkdagen na de uitbreiding overschrijden. Hierover bestaan echter geen cijfers, noch 
voor, noch na de verdubbeling. Bij de uitbreiding was er geen cijfermatige informatie over 
de bestaande limieten van de werkgeverscontingenten. En ook na de uitbreiding wordt er 
niet berekend of geëvalueerd of de uitbreiding van 100 naar 200 werkdagen nuttig is geble-
ken voor werkgevers.

Er zijn wel globale cijfers beschikbaar over het gebruik van het gelegenheidswerk in de 
statistieken die de RSZ op zijn website publiceert, maar deze geven geen overzicht per 

33 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/004, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale 
zaken, p. 21-24.
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werkgever. Een evaluatie van de effectiviteit van deze maatregelen is bijgevolg nog niet uit-
gevoerd en was niet mogelijk met de gegevens beschikbaar voor deze audit.

3.3.3	 Bruto-netto-overuren
Op basis van de aangiftes van de gepresteerde uren bij de RSZ is het niet mogelijk een on-
derscheid te maken tussen reguliere gepresteerde uren en overuren. De administratie heeft 
dus geen informatie over het aantal gepresteerde overuren in de horecasector, waardoor een 
nulmeting van het aantal overuren in de horeca onmogelijk is. Bijgevolg is er geen uitspraak 
mogelijk over het effect van de nieuwe maatregel op het aantal uitgevoerde overuren.

De bruto-netto-overuren worden wel apart aangegeven bij de RSZ, waardoor het wel moge-
lijk is om het huidige gebruik van de bruto-netto-overuren in te schatten. Desondanks wa-
ren er, tot de aanvang van deze audit, geen cijfergegevens beschikbaar over het gebruik van 
de bruto-netto-overuren. Het gebruik van de bruto-netto-overuren is dus niet geëvalueerd.

3.4	 Leefbaarheid

De indicatoren om de leefbaarheid van de sector te meten zijn beperkt. Enerzijds zijn er het 
aantal starters, stoppers en faillissementen. Met die gegevens kan een inschatting worden 
gemaakt van de leefbaarheid: een positieve impact op de leefbaarheid doet normaal gezien 
het aantal faillissementen en stoppers dalen en het aantal starters stijgen. Deze cijfers wor-
den maandelijks ter beschikking gesteld door de Algemene Directie Statistiek van de FOD 
Economie. Daardoor kunnen evoluties snel worden opgevolgd. Anderzijds zijn er de statis-
tieken die de NBB jaarlijks publiceert over de financiële prestaties van ondernemingen, op 
basis van de neergelegde jaarrekeningen van ondernemingen. Sinds 2016 beschikt de RSZ 
ook systematisch over de financiële prestaties van alle werkgevers, op basis van de neerge-
legde jaarrekeningen bij de NBB. Door een link tussen de gegevens over tewerkstelling in de 
horeca en de financiële prestaties van de horecaondernemingen, kan er een evaluatie van 
de impact op de leefbaarheid van de sector worden uitgevoerd. Tot op heden is dat echter 
nog niet gebeurd.

De verstrengeling met andere factoren bemoeilijkt echter de meetbaarheid. Voor de leef-
baarheid is de verstrengeling misschien nog sterker: het aantal starters, stoppers en faillis-
sementen en de winstmarges worden ook vooral beïnvloed door de economische conjunc-
tuur. Daardoor is het moeilijk om een uitspraak te doen over de specifieke impact van het 
Horecaplan. Bovendien is hier de impact van het GKS heel zwaar: door het GKS zijn er veel 
meer geregistreerde inkomsten, waardoor de winstmarges wellicht zullen gewijzigd zijn. 
De winstmarges en andere financiële statistieken van ondernemingen zijn trouwens niet 
beschikbaar per subsector van de horeca, waardoor de winstmarges van restaurants, waar 
het GKS verplicht is, niet te onderscheiden vallen van de andere horecazaken.

Tot dusver zijn er noch door de beleidscellen, noch door de administratie pogingen onder-
nomen om de impact van het Horecaplan voor de leefbaarheid van de sector te evalueren.
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3.5 Zwartwerk

Eén van de belangrijkste eigenschappen van zwartwerk is dat het niet geregistreerd wordt. 
Er zijn dan ook geen betrouwbare cijfers over het aantal zwarte jobs in de horeca of andere 
sectoren.

Het gebrek aan cijfers over het aantal zwarte jobs heeft zowel betrekking op de nulmeting 
als op de monitoring na de invoering van het Horecaplan. Er bestaat geen betrouwbare 
informatie over het aandeel zwarte jobs voor de invoering en het aandeel zwarte jobs na 
de invoering. Er valt bijgevolg niet te evalueren of het Horecaplan een effect heeft gehad 
op het aandeel zwarte jobs in de horeca. Ook de minister van Sociale Zaken erkende bij de 
bespreking van het wetsontwerp dat het moeilijk is om in te schatten wat de impact van de 
maatregelen op zwartwerk zou zijn34.

Een alternatieve manier om na te gaan of zwarte jobs worden omgezet in reguliere jobs, de 
zgn. verwitting, is bekijken of er bij controles op sociale fraude minder zwartwerk is bij ho-
recazaken die gebruik maken van de maatregelen van het Horecaplan. Deze cijfers worden 
echter niet bijgehouden door de sociale-inspectiediensten. Daardoor zal er nooit kunnen 
worden aangetoond of de extra werkgelegenheid door flexijobs verwitting van bestaande 
zwarte jobs betreft, dan wel nieuw gecreëerde jobs.

Bovendien zou het door de veelheid aan maatregelen (de btw-verlaging, de RSZ-korting, het 
GKS en de versoepeling van de studentenarbeid) die op een korte periode worden ingevoerd 
quasi onmogelijk zijn om de invoering van het Horecaplan te scheiden van andere maatre-
gelen in de sector. Door het invoeren van het GKS, die kort volgde op de invoering van de 
flexi-jobs, wordt het “zwarte circuit” aan inkomstenzijde van horecazaken gestelpt. Daarbij 
wordt er vanuit gegaan dat ook het “zwarte circuit” aan uitgavenzijde (bv. etenswaren en 
arbeid) beperkt wordt. Zelfs indien er betrouwbare cijfers over zwartwerk voorhanden zou-
den zijn, valt de impact van het Horecaplan op de verwitting van jobs niet te onderscheiden 
van de impact van de invoering van het GKS.

3.6	 Neveneffecten

Het Rekenhof ging ook na of een aantal mogelijke neveneffecten van het Horecaplan wor-
den onderzocht: verdringing van gelegenheidsarbeid of reguliere jobs door flexi-jobs en 
lagere inkomsten voor de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën.

Deze negatieve neveneffecten werden amper betrokken bij de uitgevoerde evaluaties. Het 
rapport van de FOD WASO maakt wel een analyse van de mogelijke verdringing van ge-
legenheidsarbeid door flexi-jobs. Ook de beleidscellen van de bevoegde beleidspersonen 
hebben aandacht voor verdringing van gelegenheidsarbeid.

Voor de andere neveneffecten zijn er geen cijfers ter beschikking gesteld door de adminis-
tratie, is er geen monitoring van de gevolgen en ook geen evaluatie.

34 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/004, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale 
zaken, p. 20.
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De cijfers en de daarop gebaseerde evaluaties hebben zich vrijwel uitsluitend gefocust op 
de positieve gevolgen voor de tewerkstelling in de horeca, zonder rekening te houden met 
de mogelijke negatieve gevolgen. Door de aard van de opgezette cijferrapportering, monito-
ring en evaluatie konden de mogelijke uitkomsten van de evaluatie gaan van “geen gebruik 
van de maatregelen” tot een “groot gebruik van de maatregelen”, met een mogelijke kant-
tekening bij de onderlinge verschuiving tussen de ingevoerde systemen. Dit leidt ertoe dat 
die evaluaties van de gevolgen van het Horecaplan bijna per definitie positief zijn.

3.7 Verstrengeling

Eén van de belangrijkste redenen waarom een evaluatie van de impact van het Horecaplan 
moeilijk is, is de veelheid aan maatregelen die quasi gelijktijdig of kort na elkaar zijn inge-
voerd (zie punt 3.5). De gefaseerde invoering van het GKS vormt daarbij één van de factoren 
die een evaluatie van de impact van het Horecaplan bemoeilijken. De beslissing welke ho-
recazaken onderworpen werden aan een GKS en wanneer die zou worden ingevoerd, heeft 
ervoor gezorgd dat een verwitting van de sector over verschillende jaren is gespreid. Daar-
door vallen bepaalde signalen van verwitting moeilijk zuiver toe te wijzen aan de impact 
van het Horecaplan.

Bovendien zijn er ook andere, externe factoren die een grote impact hebben op de horeca. 
Zo hebben de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 een grote negatieve impact gehad op 
de horeca, voornamelijk in de toeristische centra. Daarnaast hebben ook de algemene eco-
nomische conjunctuur en zelfs het weer een grote impact op de consumptie in de horeca.

De positieve en negatieve gevolgen van het Horecaplan kunnen dan ook niet onderscheiden 
worden van de gevolgen van de andere factoren. Of de gevolgen van het Horecaplan kunnen 
geëxtrapoleerd worden naar andere sectoren, waar de verstrengelde factoren gedeeltelijk of 
geheel ontbreken, is bijgevolg niet zeker.

3.8	 Deelconclusie

De evaluaties die door de overheid zelf werden uitgevoerd, waren vooral gefocust op flexi-
jobs.

Zij gingen niet nader in op de andere maatregelen van het Horecaplan (gelegenheidswerk, 
bruto-netto-overuren) en deden geen uitspraak over de mate waarin de belangrijkste doel-
stellingen ervan (leefbaarheid van de sector en beteugeling van het zwartwerk) worden 
gerealiseerd.

De evaluaties die wel werden uitgevoerd, hebben zich vrijwel uitsluitend gefocust op het 
aantal VTE aan flexi-jobs en sociale bijdragen in termen van bijkomende jobs en bijko-
mende inkomsten, zonder te evalueren of er sprake kan zijn van verschuiving van jobs en 
het mogelijke verlies van inkomsten voor de overheid. De uitgevoerde evaluaties zijn op die 
manier per definitie positief.

Het grootste probleem op het vlak van evalueerbaarheid is de verstrengeling met andere 
maatregelen, externe gebeurtenissen en de algemene conjunctuur. Door het ongeveer ge-
lijktijdig invoeren van maatregelen zoals de btw-verlaging, het GKS, de RSZ-korting en de 
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versoepeling van de studentenarbeid is het quasi onmogelijk om effecten van het Horeca-
plan te onderscheiden van andere maatregelen. Daarnaast is er ook de impact van bijvoor-
beeld de aanslagen in Brussel in 2016 en schommelingen in de algemene en sectorspecifieke 
economische conjunctuur.
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Hoofdstuk 4

Verschuiving van arbeid
4.1 Inleiding

Aangezien arbeid in de statuten van het Horecaplan goedkoper is voor werkgevers én meer 
rendabel voor werknemers, bestaat het risico dat werkgelegenheid die dankzij die statuten 
wordt gecreëerd geen extra werkgelegenheid is, maar louter vervanging van bestaande ar-
beid. Het Rekenhof heeft daarom onderzocht in hoeverre er sprake is van verschuiving van 
arbeid tussen de verschillende statuten. Verschuiving kan op twee manieren plaatsvinden: 
op het niveau van de werkgever en op het niveau van de werknemer.

Een werkgever kan ervoor kiezen om een deel van zijn bestaande werkgelegenheid te laten 
uitvoeren in een goedkoper statuut, om zo te besparen op loonkosten. Zo kan hij bijvoor-
beeld besluiten om een reguliere werknemer minder te laten presteren en hetzelfde werk te 
laten uitvoeren door een flexi-jobber. In dat geval zijn de prestaties die worden uitgeoefend 
in de flexi-job geen extra werkgelegenheid, maar enkel verschuiving van arbeid van het ene 
statuut naar het andere.

Een werknemer kan ervoor kiezen om een deel van zijn prestaties voortaan uit te voeren in 
een goedkoper statuut, bijvoorbeeld flexi-jobs of bruto-netto-overuren, omdat hij dan meer 
nettoloon overhoudt. Werknemers kunnen daartoe bv. hun voltijdse tewerkstelling omzet-
ten naar een 4/5e tewerkstelling en bijklussen in een flexi-job bij een andere werkgever. Ook 
dan is de uitgeoefende flexi-job geen bijkomende tewerkstelling, maar enkel een verschui-
ving van het ene statuut naar het andere.

Dit betekent dat de cijfers over het gebruik van de flexi-jobs niet kunnen geïnterpreteerd 
worden als extra werkgelegenheid en dat een eventuele verschuiving ook gevolgen heeft 
voor de financiering van de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën: de fiscale en sociale 
lasten liggen lager in de statuten van het Horecaplan. Een verschuiving van bestaande ar-
beid naar die statuten betekent dan ook minder inkomsten voor de overheid. In dit hoofd-
stuk wordt aangegeven of er sprake is van verschuiving en wat de impact daarvan is op de 
financiering van de sociale zekerheid.

Zoals aangegeven in punt 1.3 heeft deze audit enkel betrekking op de gevolgen voor de so-
ciale zekerheid. Het Horecaplan, en andere maatregelen in de horeca, hebben echter ook 
een invloed op andere (fiscale) inkomsten voor de overheid. Zo wordt er verwacht dat er 
door het GKS een verwitting van de omzet optreedt, waardoor er meer btw-inkomsten kun-
nen worden gerealiseerd, of meer vennootschapsbelasting doordat bedrijven dankzij het 
Horecaplan besparen op loonkosten. Voor de globale overheidsfinanciën kunnen eventuele 
tekorten in de sociale zekerheid bijgevolg gecompenseerd worden door andere inkomsten.
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4.2	 Bij	werkgevers

4.2.1	 Flexi-jobs
Het Rekenhof berekende het arbeidsvolume aan flexi-jobs die geen nieuwe jobs zijn, maar 
een verschuiving van bestaande jobs naar flexi-jobbers op initiatief van de werkgevers. 
Daarbij werd per werkgever gekeken welke verschuiving van jobs zich voordeed ten op-
zichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Voor elke horecawerkgever werd voor elk kwartaal het totaal aantal VTE berekend. Vanaf 
2015/4 werd voor elk kwartaal de totale tewerkstelling en de tewerkstelling aan flexi-jobs 
ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder vergeleken. Indien de stijging door 
flexi-jobs groter is (bv. 7 VTE) dan de totale stijging in werkgelegenheid (bv. 3 VTE), wijst 
dit erop dat er sprake is van verschuiving van jobs (7 VTE – 3 VTE = 4 VTE). Dat betekent 
immers dat andere vormen van tewerkstelling gedaald zijn. De som van de “overschotten” 
geeft het totaal aantal verschoven VTE aan flexi-jobs. Dit kan vervolgens worden vergele-
ken met alle “nieuwe” flexi-jobs: de som van alle nieuw gecreëerde flexi-jobs bij werkgevers 
ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder35.

Tabel	9	–  Verschoven arbeidsvolume aan flexi-jobs (2015/4-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2015/4 30,3 97,4 31,1

2016/1 252,7 806,0 31,4

2016/2 438,6 1.416,5 31,0

2016/3 483,7 1.769,0 27,3

2016/4 496,6 1.760,9 28,2

2017/1 407,9 1.257,2 32,4

2017/2 407,0 1.500,2 27,1

2017/3 446,4 1.598,8 27,9

Totaal 2.963,2 10.206,0 29,0

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

In de periode 2016/1 tot 2017/3 varieert het aantal VTE aan verschoven jobs tussen de 252,7 en 
496,6. Vergeleken met het volledige nieuwe arbeidsvolume aan flexi-jobs per kwartaal zijn 
29 % van de nieuwe flexi-jobs geen bijkomend arbeidsvolume, maar zijn zij een gevolg van 
de verschuiving van het bestaand volume in andere statuten, richting flexi-jobs.

Welke soort werkgelegenheid werd er afgebouwd ten voordele van flexi-jobs? Gaat het om 
reguliere arbeid of gelegenheidswerknemers? Om deze vraag te beantwoorden worden de 
werkgevers met verschuiving in aanmerking genomen en wordt gekeken in welk statuut 
een deel arbeidsvolume is gedaald, de “oorsprong” van de verschuiving36.

35 Dezelfde berekeningswijze wordt gehanteerd om de verschuiving naar gelegenheidsarbeid en bruto-netto-over-
uren te bepalen.

36 De oorsprong is enkel vast te stellen indien er slechts in één van de statuten een daling optreedt. Indien een hore-
cazaak tussen twee kwartalen 1 VTE aan flexi-jobs extra heeft, maar 1 VTE gelegenheidswerk en 1 VTE reguliere 
arbeid minder heeft, dan kan niet precies bepaald worden van welk statuut er zich een verschuiving naar flexi-jobs 
heeft voorgedaan.
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Van de in totaal 2.963 verschoven VTE is over de hele periode samen 37,5 % afkomstig van 
reguliere jobs, 15 % van gelegenheidsarbeid en 47,5 % van een combinatie van beiden.

4.2.2	 Gelegenheidsarbeid
Ook bij gelegenheidsarbeid vormt een belangrijk deel van de VTE elk kwartaal geen nieuwe 
werkgelegenheid:

Tabel 10 –  Verschoven arbeidsvolume aan gelegenheidsarbeid (2014/1-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2014/1 312,3 1.204,8 25,9 

2014/2 281,8 1.121,2 25,1 

2014/3 172,9 673,1 25,7 

2014/4 163,6 660,4 24,8 

2015/1 258,8 904,5 28,6 

2015/2 375,7 1.143,6 32,9 

2015/3 585,8 1.504,2 38,9 

2015/4 640,0 1.575,1 40,6 

2016/1 248,0 1.013,5 24,5 

2016/2 257,0 1.062,7 24,2 

2016/3 186,3 927,7 20,1 

2016/4 233,5 1.070,5 21,8 

2017/1 261,1 981,5 26,6 

2017/2 269,6 1.192,8 22,6 

2017/3 258,3 961,9 26,9 

Totaal 4.504,7 15.997,4 28,2	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Bij gelegenheidsarbeid bedraagt de verschuiving tussen statuten bij horecawerkgevers ge-
middeld 300 VTE per kwartaal. Over de hele periode samen is 28,2 % van de VTE in gele-
genheidsarbeid geen toegevoegd arbeidsvolume, maar een verschuiving tussen statuten.

Aangezien flexi-jobs pas vanaf 2015/4 werden ingevoerd en elk kwartaal met hetzelfde 
kwartaal een jaar eerder wordt vergeleken, is de oorsprong van de verschuiving tot en met 
2016/3 volledig bij reguliere arbeid te situeren. Vanaf de invoering van flexi-jobs blijkt dat 
er relatief weinig verschuiving exclusief toe te wijzen valt aan flexi-jobs. Van de verschoven 
VTE uit tabel 10 is 1,8 % afkomstig van flexi-jobs alleen, 83,3 % van reguliere jobs en 15,8 % 
van een combinatie van beiden37.

37 Een resterende 1,6 % is afkomstig van een resem andere statuten die niet onder één van de genoemde categorieën 
vallen.
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4.2.3	 Bruto-netto-overuren
Ook voor bruto-netto-overuren is er een verschuiving:

Tabel 11 –  Verschoven arbeidsvolume aan bruto-netto-overuren (2015/4-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2015/4 17,2 103,5  16,6 

2016/1 68,8 660,2  10,4 

2016/2 87,2 835,2  10,4 

2016/3 87,6 1.083,2  8,1 

2016/4 97,9 903,1  10,8 

2017/1 77,4 647,7  11,9 

2017/2 89,1 908,6  9,8 

2017/3 127,2 900,0  14,1 

Totaal 652,6 6.041,5 	10,8	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Gemiddeld 82 VTE per kwartaal vormt geen toegevoegd arbeidsvolume maar een verschui-
ving van het bestaande arbeidsvolume. Over alle kwartalen samen maakt 10,8 % van alle 
VTE aan bruto-netto-overuren een verschuiving uit op het niveau van de werkgever.

4.3	 Bij	werknemers

4.3.1	 Flexi-jobs
Ook hier wordt berekend welk aantal VTE aan flexi-jobs geen nieuw arbeidsvolume per 
werknemer betekent, maar een verschuiving van arbeidsvolume tussen statuten. Elk kwar-
taal wordt het arbeidsvolume van een werknemer vergeleken met het arbeidsvolume in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Indien een werknemer vorig jaar 1 VTE verrichtte in een 
reguliere job en tijdens het huidige kwartaal 0,8 VTE in een reguliere job en 0,3 VTE in een 
flexi-job, dan is er een verschuiving van 0,2 VTE aan bestaand arbeidsvolume tussen statu-
ten en 0,1 VTE nieuwe tewerkstelling in een flexi-job.

Voor elke horecawerknemer wordt daarom het totale arbeidsvolume berekend en vergele-
ken met het arbeidsvolume een jaar eerder. Indien het volume aan flexi-jobs meer stijgt dan 
het totale volume, dan wil dat zeggen dat er volume in een ander statuut is verdwenen. Zo is 
er in het bovenstaande voorbeeld 0,2 VTE aan reguliere tewerkstelling verloren gegaan. De 
som van alle verschoven arbeidsvolumes geeft het totaal aantal verschoven arbeidsvolume 
per kwartaal. Het aantal verschoven VTE wordt vergeleken met alle nieuwe tewerkstelling 
in flexi-jobs ten opzichte van een jaar eerder. Elke tewerkstelling van werknemers wordt in 
aanmerking genomen, zowel in de horeca als in andere sectoren.
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Tabel 12 –  Verschoven arbeidsvolume aan flexi-jobs bij werknemers (2015/4-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2015/4 33,9 101,1  33,6 

2016/1 340,7 848,6  40,1 

2016/2 633,0 1.522,8  41,6 

2016/3 740,7 1.938,1  38,2 

2016/4 742,5 1.994,0  37,2 

2017/1 564,7 1.602,8  35,2 

2017/2 628,5 2.015,8  31,2 

2017/3 645,4 2.237,4  28,8 

Totaal 4.329,5 12.260,5 35,3	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Net als bij de werkgevers blijkt dat elk kwartaal een deel van de flexi-jobs geen extra tewerk-
stelling uitmaakt, maar louter een verschuiving binnen statuten is. Vanaf 2016/1 bedraagt 
het aantal verschoven VTE tussen de 340,7 en de 742,5 per kwartaal. Over de hele periode 
samen is 35,3 % van alle VTE aan nieuwe flexi-jobs geen nieuwe tewerkstelling maar een 
verschuiving tussen statuten bij werknemers.

Ook hier stelt zich de vraag vanuit welke statuten er werkgelegenheid is verschoven naar 
flexi-jobs. De verschuiving is met 59,7 % vooral afkomstig uit de reguliere tewerkstelling, 
24,7 % uit zowel gelegenheidsarbeid als reguliere tewerkstelling en 15 % exclusief uit gele-
genheidsarbeid.



52

4.3.2	 Gelegenheidsarbeid
Op basis van dezelfde berekeningswijze als bij flexi-jobs blijkt in elk kwartaal dat er ook bij 
gelegenheidsarbeid een belangrijk deel van de VTE geen nieuwe werkgelegenheid betreft:

Tabel 13 –  Verschoven arbeidsvolume aan gelegenheidsarbeid bij werknemers (2014/1-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2014/1 382,7 1.813,0  21,1 

2014/2 384,0 1.782,6  21,5 

2014/3 250,1 1.095,8  22,8 

2014/4 228,8 1.024,0  22,3 

2015/1 381,2 1.617,3  23,6 

2015/2 485,0 1.926,1  25,2 

2015/3 567,0 2.023,7  28,0 

2015/4 593,7 2.115,7  28,1 

2016/1 421,8 1.784,7  23,6 

2016/2 466,5 1.934,4  24,1 

2016/3 389,4 1.728,1  22,5 

2016/4 408,2 1.904,6  21,4 

2017/1 415,5 1.787,7  23,2 

2017/2 474,5 2.097,8  22,6 

2017/3 420,7 1.704,6  24,7 

Totaal 6.269,2 26.340,1 	23,8	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Per kwartaal hebben gemiddeld 418 VTE aan gelegenheidsarbeid betrekking op een ver-
schuiving tussen statuten bij werknemers. Over de hele periode samen is 23,8 % van de 
VTE bij gelegenheidsarbeid geen toegevoegd arbeidsvolume, maar een verschuiving tussen 
statuten.

De herkomst van de verschoven werkgelegenheid is bijna exclusief te situeren bij reguliere 
jobs: het gaat om 98 % van de verschoven VTE.
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4.3.3	 Bruto-netto-overuren
Ook voor de bruto-netto-overuren is de verschuiving aan VTE bij werknemers berekend 
(op dezelfde manier als voor flexi-jobs en gelegenheidsarbeid): werknemers die minder 
gaan werken in andere statuten zodat ze meer bruto-netto-overuren kunnen presteren.

Tabel 14 –  Verschoven arbeidsvolume aan bruto-netto-overuren bij werknemers (2015/4-2017/3)

Kwartaal Verschoven VTE Nieuw gecreëerde VTE  %

2015/4 6,4 103,8  6,2 

2016/1 26,8 662,5  4,0 

2016/2 36,5 838,8  4,3 

2016/3 42,5 1.087,5  3,9 

2016/4 37,9 934,3  4,1 

2017/1 39,9 756,7  5,3 

2017/2 44,0 1.077,4  4,1 

2017/3 56,7 1.108,6  5,1 

Totaal 290,7 6.569,7 4,4	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

De verschuiving gebeurt minder frequent bij de bruto-netto-overuren dan bij de andere 
statuten. Gemiddeld 36 VTE aan bruto-netto-overuren per kwartaal is verschoven arbeids-
volume en geen extra volume. Voor alle kwartalen samen is er sprake van een verschuiving 
van 4,4 % van het nieuwe arbeidsvolume dat betrekking heeft op bruto-netto-overuren.

4.4	 Impact	op	de	inkomsten

Een keerzijde van de lagere loonkosten voor de speciale statuten is dat er minder inkomsten 
vloeien naar de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën. De socialezekerheidsbijdragen 
die worden geïnd voor die speciale statuten leiden bijgevolg niet altijd tot extra inkomsten.

Hierna wordt geanalyseerd wat het effect is van de verschillende maatregelen op de sociale 
zekerheid. De vermelde cijfers maken abstractie van het effect van de maatregelen op de 
leefbaarheid van de sector, dat in hoofdstuk 5 wordt geanalyseerd. De berekening houdt 
bijgevolg enkel rekening met de directe effecten op de RSZ-inkomsten en niet met indirecte 
effecten, bijvoorbeeld via de invloed op de leefbaarheid van de sector.
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4.4.1	 Flexi-jobs
Tabel 15 geeft een overzicht van de sociale bijdragen die geïnd werden voor flexi-jobs.

Tabel 15 –  Sociale bijdragen voor flexi-jobs (in miljoen euro per kwartaal, 2015/4-2017/3)

Kwartaal Sociale bijdragen

2015/4 0,1

2016/1 1,2

2016/2 2,2

2016/3 2,8

2016/4 2,9

2017/1 3,0

2017/2 4,1

2017/3 4,7

Totaal 20,9

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Het bedrag aan sociale bijdragen stijgt elk kwartaal, met in 2017/3 al 4,7 miljoen euro aan 
sociale bijdragen. In totaal werden tot 2017/3 al 20,9 miljoen euro sociale bijdragen geïnd. 
Deze inkomsten aan sociale bijdragen kunnen niet louter als extra inkomsten worden be-
schouwd, vermits een deel van de tewerkstelling in flexi-jobs geen extra werkgelegenheid 
is, maar enkel een verschuiving tussen statuten. Op het niveau van de werknemer werd het 
hoogste percentage aan verschuiving vastgesteld bij flexi-jobs (zie punt 4.3.1).

Tabel 16 geeft een overzicht van de sociale bijdragen die geïnd zijn voor de werknemers 
die een flexi-job uitoefenen, met telkens een vergelijking tussen de sociale bijdragen die 
betaald zijn voor de flexi-job, voor andere tewerkstelling en de totale sociale bijdragen voor 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder (T-4). De tabel maakt een onderscheid naargelang er 
verschuiving van tewerkstelling is.
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Tabel	16	–  Sociale bijdragen flexi-jobs, naargelang van de verschuiving op werknemersniveau  
(in miljoen euro, per kwartaal, 2015/4-2017/3)

Kwartaal Flexi-jobs Andere jobs Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

Ve
rs

ch
ui

vi
ng

2015/4 0,1 4,2 4,3 4,4 -0,2

2016/1 0,8 16,8 17,6 18,1 -0,5

2016/2 1,4 22,5 23,9 25,6 -1,7

2016/3 1,7 23,6 25,3 27,5 -2,2

2016/4 1,8 32,6 34,4 37,1 -2,7

2017/1 1,5 22,3 23,8 26,5 -2,7

2017/2 1,7 19,9 21,6 23,0 -1,5

2017/3 1,8 19,1 20,8 22,6 -1,7

Totaal 10,8 161,0 171,7 184,8 -13,1

Kwartaal Flexi-jobs Andere jobs Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

G
ee

n 
ve

rs
ch

ui
vi

ng

2015/4 0,1 6,5 6,6 5,3 1,3

2016/1 0,4 14,6 15,0 12,4 2,7

2016/2 0,7 19,9 20,7 18,1 2,6

2016/3 1,1 24,6 25,7 21,7 4,0

2016/4 1,1 35,4 36,5 31,9 4,6

2017/1 1,4 36,6 38,1 34,6 3,4

2017/2 2,4 49,2 51,6 44,8 6,7

2017/3 2,8 55,4 58,2 50,5 7,7

Totaal 10,0 242,2 252,3 219,4 32,9

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Voor de groep werknemers waarbij een verschuiving van tewerkstelling werd vastgesteld, 
werd in totaal 10,8 miljoen euro aan bijdragen voor flexi-jobs geïnd38.Wanneer de sociale 
bijdragen voor de andere jobs hierbij worden opgeteld en vergeleken met de sociale bijdra-
gen van vier kwartalen eerder, dan blijkt dat er in totaal een verlies aan inkomsten is van 
13,1 miljoen euro.

Voor de groep werknemers zonder verschuiving, blijkt dat er 10,0 miljoen euro aan sociale 
bijdragen voor flexi-jobs werd geïnd. In totaal is er een stijging aan sociale bijdragen met 
32,9 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder.

De inkomsten uit de flexi-jobs (20,9 miljoen euro, zie tabel 15) worden teniet gedaan door 
een verlies aan inkomsten uit verschuiving op het niveau van de werknemers. Rekening 
houdend met het verlies aan inkomsten bij werknemers met verschuiving (13,1 miljoen euro) 
en de opbrengst uit flexi-jobs bij werknemers zonder verschuiving (10,1 miljoen euro), is er 

38 Het feit dat meer dan de helft van de bijdragen afkomstig is van flexi-jobs met verschuiving op het niveau van de 
werknemer is niet in tegenspraak met het feit dat er maar in 30 % van alle VTE verschuiving is. Voor die 30 % ver-
schuiving houden we enkel rekening met het verschoven deel: stel dat iemand 1 VTE aan flexi-jobs heeft gepres-
teerd, maar dat het slechts om 0,2 verschuiving en 0,8 extra tewerkstelling gaat, dan wordt enkel de 0,2 opgeteld 
bij de verschoven VTE. In tabel 16 wordt echter elke flexi-job waarbij er verschuiving is, meegerekend, ongeacht 
hoe groot de verschuiving is. In 58 % van het totale arbeidsvolume aan flexi-jobs is er sprake van verschuiving.
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een verlies van 3 miljoen euro. Dit betreft enkel de individuele verschuiving; door verschui-
ving op het niveau van de werkgevers kan het verlies groter zijn.

4.4.2 Gelegenheidswerk
Tabel 17 geeft een overzicht van de sociale bijdragen die werden geïnd voor het gelegen-
heidswerk.

Tabel 17 –  Sociale bijdragen voor gelegenheidswerk (in miljoen euro per kwartaal, 2014/1-2017/3)

Kwartaal Sociale bijdragen

2014/1 1,8

2014/2 1,8

2014/3 1,1

2014/4 1,1

2015/1 1,7

2015/2 2,0

2015/3 1,8

2015/4 1,9

2016/1 1,7

2016/2 1,6

2016/3 1,3

2016/4 1,5

2017/1 1,5

2017/2 1,7

2017/3 1,3

Totaal 24,0

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

De sociale bijdragen liggen zoals gezegd relatief laag voor gelegenheidswerknemers. In de 
periode 2014/1 tot en met 2017/3 werd 24 miljoen euro sociale bijdragen geïnd voor gelegen-
heidswerknemers.

Tabel 18 geeft een overzicht van de sociale bijdragen die geïnd zijn voor gelegenheidswerk-
nemers, met telkens een vergelijking van de sociale bijdragen die betaald zijn voor gelegen-
heidswerk, voor andere tewerkstelling en de totale sociale bijdragen van deze werknemers 
voor hetzelfde kwartaal een jaar eerder (T-4). De tabel maakt een onderscheid naargelang 
er verschuiving van tewerkstelling is.



IMPACT HORECAPLAN 2015 / 57

Tabel 18 –  Sociale bijdragen gelegenheidswerk, naargelang van de verschuiving op werknemers-
niveau (in miljoen euro per kwartaal, 2015/4-2017/3)

Kwartaal Gelegenheidswerk Andere jobs Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

2015/1  0,4  9,7  10,2  14,7  -4,6 

2015/2  0,6  12,0  12,6  18,0  -5,4 

2015/3  0,6  13,6  14,2  19,1  -5,0 

Ve
rs

ch
ui

vi
ng

2015/4  0,7  17,9  18,6  24,9  -6,3 

2016/1  0,5  7,9  8,4  13,1  -4,8 

2016/2  0,4  7,2  7,6  13,5  -5,9 

2016/3  0,3  5,6  6,0  11,2  -5,2 

2016/4  0,4  7,3  7,7  14,0  -6,3 

2017/1  0,4  6,2  6,6  11,7  -5,1 

2017/2  0,4  7,0  7,5  12,4  -4,9 

2017/3  0,4  6,1  6,4  10,7  -4,2 

Totaal 	5,1	 	100,5	 	105,7	 	163,3	 	-57,6	

Kwartaal Gelegenheidswerk Andere jobs Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

2015/1  1,3  36,8  38,0  28,0  10,0 

2015/2  1,4  43,9  45,4  32,0  13,3 

2015/3  1,1  37,7  38,8  27,1  11,8 

G
ee

n 
ve

rs
ch

ui
vi

ng

2015/4  1,3  43,8  45,0  31,7  13,3 

2016/1  1,2  31,7  32,9  22,6  10,3 

2016/2  1,1  30,6  31,7  22,1  9,6 

2016/3  1,0  26,0  27,0  18,0  9,0 

2016/4  1,2  31,5  32,7  21,9  10,8 

2017/1  1,1  22,7  23,8  14,9  8,9 

2017/2  1,3  28,9  30,2  17,6  12,6 

2017/3  1,0  23,0  24,0  13,7  10,2 

Totaal 	12,9	 	356,5	 	369,4	 	249,6	 	119,8	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Voor de groep werknemers waarbij verschuiving van tewerkstelling werd vastgesteld, werd 
in totaal 5,1 miljoen euro aan bijdragen voor gelegenheidswerk geïnd. Samen met de sociale 
bijdragen voor de andere jobs en vergeleken met de sociale bijdragen vier kwartalen eerder, 
resulteert dit in een verlies aan inkomsten van in totaal 57,6 miljoen euro.

Voor de groep werknemers zonder verschuiving, werd er 12,9 miljoen euro aan sociale bij-
dragen geïnd. In totaal is er een stijging aan sociale bijdragen met 119,8 miljoen euro ten 
opzichte van een jaar eerder.

De inkomsten uit gelegenheidswerk (24 miljoen euro, zie tabel 17) worden teniet gedaan 
door een verlies aan inkomsten uit een verschuiving op het niveau van de werknemers. Re-
kening houdend met het verlies aan inkomsten bij werknemers met verschuiving (57,6 mil-
joen euro) en de opbrengst uit gelegenheidswerk bij werknemers zonder verschuiving 
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(12,9 miljoen euro), is er een verlies van 44,7 miljoen euro aan sociale bijdragen. Zoals ook 
opgemerkt voor de flexi-jobs (zie punt 4.4.1) betreft dit enkel de individuele verschuiving. 
Door verschuiving op het niveau van de werkgevers kan het verlies groter zijn. Het grootste 
deel van deze minderopbrengst is geen rechtstreeks gevolg van het Horecaplan, aangezien 
het gelegenheidswerk reeds bestond voor het Horecaplan werd ingevoerd.

4.4.3	 Bruto-netto-overuren
Voor de bruto-netto-overuren kunnen enkel de geïnde bijdragen voor de reguliere tewerk-
stelling in aanmerking worden genomen, aangezien er geen sociale bijdragen worden geïnd 
op de overuren.

Tabel	19	–  Sociale bijdragen bruto-netto-overuren, naargelang van de verschuiving op werknemers-
niveau (in miljoen euro, per kwartaal, 2015/4-2017/3)

Kwartaal Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

Ve
rs

ch
ui

vi
ng

2015/4  0,9  1,0  -0,1 

2016/1  2,1  2,6  -0,5 

2016/2  2,4  3,5  -1,1 

2016/3  2,1  3,2  -1,1 

2016/4  3,3  4,4  -1,1 

2017/1  3,4  4,5  -1,1 

2017/2  3,3  4,1  -0,8 

2017/3  3,4  4,4  -1,0 

Totaal 	20,9	 	27,7	 	-6,8	

Kwartaal Totaal T Totaal T-4 Verschil T – T-4

G
ee

n 
ve

rs
ch

ui
vi

ng

2015/4  5,8  4,3  1,5 

2016/1  16,8  12,2  4,7 

2016/2  20,6  16,6  4,0 

2016/3  22,2  17,8  4,4 

2016/4  30,8  24,3  6,5 

2017/1  24,2  20,1  4,1 

2017/2  33,5  25,4  8,1 

2017/3  33,0  25,5  7,5 

Totaal 	186,9	 	146,1	 	40,8	

Bron: berekeningen van het Rekenhof op basis van gegevens van de RSZ

Bij de werknemers met verschuiving is er een verlies van 6,8 miljoen euro aan sociale bij-
dragen. Dit verlies wordt niet gecompenseerd door extra inkomsten bij werknemers zonder 
verschuiving, aangezien extra tewerkstelling door bruto-netto-overuren niet resulteert in 
extra inkomsten. Door verschuiving op het niveau van de werkgevers kan het verlies groter 
zijn (zie ook punt 4.4.1 en punt 4.4.2).
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4.5	 Deelconclusie

Zowel bij de werkgevers als bij de werknemers is er sprake van een verschuiving van te-
werkstelling. We spreken van verschuiving als bestaande tewerkstelling in een ander stelsel 
wordt vervangen door één van de speciale statuten uit het Horecaplan, bijvoorbeeld door 
de reguliere tewerkstelling te verminderen en te vervangen door gelegenheidswerknemers. 
Het Rekenhof berekende per kwartaal het percentage aan nieuwe jobs ten opzichte van een 
jaar eerder; dat percentage vertegenwoordigt in werkelijkheid geen bijkomende tewerkstel-
ling, maar enkel een vervanging van bestaande werkgelegenheid.

Bij de werkgevers is er sprake van een verschuiving van tewerkstelling in 29 % van de nieu-
we flexi-jobs, 28,2 % van de gelegenheidsarbeid en 10,8 % van de bruto-netto-overuren. Bij 
de werknemers is er een verschuiving van tewerkstelling in 35,5 % van de nieuwe flexi-jobs, 
23,8 % van de gelegenheidsarbeid en 4,4 % van de bruto-netto-overuren.

Door de verschuiving van het ene statuut naar het andere is er een minderopbrengst voor 
de sociale zekerheid. Bij flexi-jobs is er een daling van 3 miljoen euro (sinds 2015/4), bij gele-
genheidswerk gaat het om 44,7 miljoen euro (sinds 2015/1) en bij bruto-netto-overuren om 
6,8 miljoen euro (sinds 2015/4). Deze statuten hebben niet enkel een minderopbrengst voor 
de sociale zekerheid tot gevolg, zij veroorzaken (op termijn) ook nog extra kosten aangezien 
er voor de werknemers sociale rechten worden opgebouwd. De grootste minderopbrengst, 
die van gelegenheidswerk, is geen rechtstreeks gevolg van het Horecaplan, aangezien het 
gelegenheidswerk al bestond voor de invoering van het Horecaplan. Deze cijfers betreffen 
enkel de verschuiving op het niveau van de werknemers en zijn mogelijk groter door ver-
schuiving op het niveau van werkgevers.

De vermelde cijfers maken weliswaar abstractie van het effect van de maatregelen op de 
leefbaarheid van de sector. Dat effect wordt geanalyseerd in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 5

Leefbaarheid
5.1 Inleiding

Een van de doelstellingen van het Horecaplan is de leefbaarheid van horecazaken verbe-
teren39. Zoals eerder aangegeven is de horeca een sector met lage overlevingskansen voor 
ondernemingen. In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na welke impact het Horecaplan heeft 
op de leefbaarheid van horecazaken. Daarbij wordt onderzocht of de loonkost effectief ge-
daald is door de invoering van het Horecaplan, wat de invloed van deze eventuele daling is 
op de financiële leefbaarheid van de horecaondernemingen en of dat een invloed heeft op 
het aantal faillissementen en oprichtingen.

5.2 Loonkost

Door de loonkost te verlagen wilde het Horecaplan voorkomen dat er heel wat horecazaken 
sluiten ten gevolge van de invoering van het geregistreerd kassasysteem, en tegelijk zwart-
werk tegengaan40. De loonkost is dan ook het belangrijkste instrument van het Horecaplan 
om de leefbaarheid van horecazaken te verbeteren.

Guidea maakte een analyse van de loonkost in 2014, vóór de invoering van het Horeca-
plan41. Daaruit bleek dat de loonkost in de horeca relatief laag is, vergeleken met andere 
sectoren: de gemiddelde loonkost per uur bedroeg 29,6 euro in de horeca, terwijl het ge-
middelde voor alle sectoren 37,4 euro was42. De lage loonkost wordt mee veroorzaakt door 
het feit dat werknemers in de horeca gemiddeld jonger en lager opgeleid zijn dan in an-
dere economische sectoren43. Tegenover deze lagere loonkost staat echter ook een lagere 
arbeidsproductiviteit, d.i. wat een werknemer opbrengt per uur arbeid. In de horeca werd 
er in 2014 44,7 euro per uur aan waarde gecreëerd, tegenover een algemeen gemiddelde van 
61 euro. De verhouding tussen loonkost en productiviteit geeft weer hoeveel de kost van 
een werknemer bedraagt ten opzichte van de opbrengst. Deze verhouding is in de horeca 
hoger dan in andere sectoren, nl. 0,66, terwijl de gemiddelde verhouding 0,61 bedraagt. 
Horecazaken moeten dus meer uitgeven aan personeel om dezelfde meerwaarde te creëren 
als andere ondernemingen.

Het effect van de goedkopere statuten op de totale loonkosten van de horecasector wordt 

39 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/001, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale  
zaken, p. 6.

40 Parl. St. Kamer, 14 augustus 2015, DOC 54 1297/001, ibid., p. 5.
41 Guidea, Arbeidskosten in de horeca, 2016, 34 p.
42 De cijfers zijn enkel van toepassing op vennootschappen, niet op zelfstandigen. Voor meer informatie over zelf-

standigen, zie Guidea, Arbeidskosten in de horeca, 2016. Hoewel het aandeel van zelfstandigen in de horeca groot 
is, zijn de tewerkstellingsvormen van het Horecaplan enkel toegankelijk voor werknemers. Slechts 7 % van de ge-
presteerde uren in de horeca zijn afkomstig van werknemers bij zelfstandigen.

43 Goos, M. en Konings, J., Een economische analyse van arbeidsintensieve sectoren, oktober 2013, 58 p.
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weergegeven in grafiek 9. Deze geeft het groeipercentage in loonkosten weer, waarbij elk 
kwartaal wordt vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, en dit vanaf 2012. De 
loonkost wordt berekend op basis van alle bij de RSZ aangegeven bijdragen. Behalve met de 
maatregelen van het Horecaplan wordt er dus ook rekening gehouden met de RSZ-korting 
en studentenarbeid, maar ook de invoering van het GKS heeft bijvoorbeeld een impact, 
aangezien die wellicht heeft geleid tot meer registratie van arbeid.

Grafiek	9	–  Groeiritme in loonkosten horeca en privésector algemeen per jaar (2012 –2017/3)
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Vanaf 2012/3 tot 2014/4 is het groeiritme per jaar in loonkosten hoger dan dat van de pri-
vésector, al vertoont het groeiritme voor beiden een dalende tendens. Nadien verloopt de 
evolutie in loonkosten gelijk aan die van de kosten in de privésector tot 2016/1. Vervolgens 
is er een jaar lang 2 % stijging in loonkosten in de horeca, terwijl de loonkosten in de 
privésector in het algemeen amper stijgen. Deze stijging is vermoedelijk te wijten aan de 
veralgemeende invoering van het GKS, waardoor er meer officiële loonmassa is. De eerste 
kwartalen van 2017 stijgen de loonkosten in de horeca vervolgens minder snel dan in de 
privésector in het algemeen.

Grafiek 10 hierna toont hoe deze verschillende groeiritmes een impact hebben gehad op de 
totale loonkost. De grafiek geeft de stijging in loonkosten weer voor de horeca en de privé-
sector, uitgedrukt met een index, waarbij het gemiddelde van 2012 is gelijkgesteld aan 100.
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Grafiek	10	–  Index totale loonkosten per uur (Index 2012 = 100)
Grafiek 10 – Index totale loonkosten per uur (Index 2012 = 100)  
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De grafiek toont aan dat sinds 2012 de loonkosten in de horeca 1,84 procentpunten sneller 
zijn gestegen dan de loonkosten in de privésector in het algemeen.

Een gelijkaardige impact blijkt door de invoering van het uurcontingent voor jobstudenten. 
In 2017, toen het uurcontingent voor jobstudenten werd ingevoerd, steeg de loonmassa van 
jobstudenten met 29,8 % ten opzichte van 2016. Het aandeel van jobstudenten in de totale 
loonmassa is daardoor 1,3 procentpunten gestegen, van 6,6 % in 2016 tot 7,9 % in 2017.

Het Horecaplan is er niet in geslaagd de loonkosten gevoelig te doen dalen. Kort na de in-
voering van het Horecaplan stegen de loonkosten in de horeca opnieuw sneller dan in de 
privésector in het algemeen. Deze stijging is wellicht niet te wijten aan het Horecaplan op 
zich, maar aan gedragswijzigingen bij horecazaken net vóór en net na de invoering van het 
GKS. Nochtans zijn de loonkosten voor de speciale statuten van het Horecaplan minstens 
20 % lager (zie punt 2.5). Het is daarom aannemelijk dat zonder deze goedkopere statuten 
van het Horecaplan de loonkosten nog sneller zouden gestegen zijn. De maatregelen van het 
Horecaplan hebben op die manier een matigend effect gehad op de stijging van de loonkos-
ten zoals was vooropgesteld, maar niet voldoende om de gevolgen van de invoering van het 
GKS volledig te compenseren. Voorts valt de impact van de invoering van het uurcontingent 
voor jobstudenten op. In 2017, toen dit uurcontingent werd ingevoerd, steeg de loonmassa 
van jobstudenten met 29,8 % ten opzichte van 2016. Het aandeel van jobstudenten in de 
totale loonmassa is daardoor 1,3 procentpunten gestegen, van 6,6 % in 2016 tot 7,9 % in 2017.
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5.3	 Financiële	prestaties

Om een inzicht te krijgen in de financiële prestaties van horecaondernemingen verzamelde 
het Rekenhof gegevens uit de jaarrekeningen van ondernemingen bij de Nationale Bank van 
België (NBB). Het betreft daarbij enkel de vennootschappen, voor wie de neerlegging van de 
jaarrekeningen bij de NBB verplicht is. Zelfstandigen, vzw’s en andere rechtsvormen worden 
met andere woorden niet opgenomen in deze cijfers44. Aangezien deze audit enkel ingaat op 
de effecten van loonkostmaatregelen, wordt enkel gekeken naar de financiële prestaties van 
horecazaken die tewerkstelling hebben aangegeven bij de RSZ, van 2008 tot en met 201645.

Grafiek 11 geeft een overzicht van het percentage vennootschappen dat winstgevend is, per 
jaar en per deelsector van de horeca. De indeling per subsector van de Horeca gebeurt op 
basis van de hoofdactiviteit van de tewerkstelling46.

Grafiek	11	–  Percentage winstgevende vennootschappen met tewerkstelling (2008-2016)
Grafiek 11 - Percentage winstgevende vennootschappen met tewerkstelling (2008-2016). 
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44 Ongeveer 48,2 % van alle btw-plichtige ondernemingen in de horeca zijn vennootschappen. Hoewel het aandeel 
van zelfstandigen in de horeca groot is, zijn de tewerkstellingsvormen van het Horecaplan enkel toegankelijk voor 
werknemers. Slechts 7 % van de gepresteerde uren in de horeca zijn afkomstig van werknemers bij zelfstandigen. 
Bij zelfstandigen is de impact van tewerkstellingsmaatregelen met andere woorden gering.

45 De jaarrekeningen voor 2017 worden pas in 2018 neergelegd, waardoor het Rekenhof geen voorlopige resultaten 
heeft voor 2017. Daarom wordt 2017 niet opgenomen in deze statistieken.

46 Dat wil zeggen dat verschillende vormen van tewerkstelling in verschillende deelsectoren kunnen voorkomen: ho-
tels die ook een restaurant aanbieden, kunnen zowel tewerkstelling hebben in het hotel als in het restaurant. Als 
de belangrijkste activiteit echter hoteldiensten zijn, dan wordt deze vennootschap gecatalogeerd in de categorie 
“accommodatie”.
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In 2008 zijn meer dan 50 % van de restaurants en de drinkgelegenheden niet winstgevend, 
iets meer dan 50 % van de accommodatie- en cateringbedrijven zijn wel winstgevend. In 
2016 is in elke deelsector meer dan de helft van de bedrijven winstgevend, bij de catering-
bedrijven zelfs meer dan 60 %.

De grafiek toont twee duidelijke sprongen: 2010, het jaar van de btw-verlaging op voedsel, 
en 2014, het jaar van de invoering van de RSZ-korting voor vaste medewerkers. Het effect 
van de btw-verlaging is vooral te merken bij restaurants en cateringdiensten, waar op één 
jaar tijd het aandeel winstgevende zaken stijgt met respectievelijk 9,1 en 10,4 procentpun-
ten. De accommodatie-zaken profiteren mee van de btw-verlaging, aangezien ze vaak ook 
restaurantdiensten aanbieden bij overnachtingen: het aandeel winstgevende zaken stijgt 
met 5,8 procentpunten. De kleinste stijging is er bij drinkgelegenheden, waar er een stij-
ging is met 4,4 procentpunten.

Het tweede moment waarop een sterke stijging merkbaar is, is zoals gezegd 2014, het jaar 
van de RSZ-korting. Dat jaar toont een stijging met 6,1 procentpunten voor de accommo-
datiezaken, 3,9 voor de restaurants, 2,9 voor de cateringzaken en 4,4 voor de drinkgelegen-
heden.

Aangezien er voor de financiële prestaties enkel gegevens per jaar beschikbaar zijn en niet 
per kwartaal, kan het moment van invoering van het Horecaplan en het GKS niet worden 
onderscheiden. Hierdoor kan er niet worden nagegaan of het Horecaplan de impact van het 
GKS voor de leefbaarheid compenseert. Tussen 2015 en 2016 is er een lichte stijging te mer-
ken in het percentage winstgevende ondernemingen bij restaurants (0,6 procentpunten), 
een lichte stijging bij cateringdiensten (1,1 procentpunten), een lichte daling bij accommo-
daties (2,8 procentpunten) en een lichte daling bij drinkgelegenheden (1 procentpunt). De 
verschuivingen zijn minder groot dan de maatregelen met een duidelijke impact, zoals de 
btw-verlaging en de RSZ-korting.

In de hotels en de drinkgelegenheden, sectoren waar het GKS niet verplicht is maar de las-
tenverlagende maatregelen van het Horecaplan wel mogelijk zijn, verbeteren de financiële 
prestaties niet. Bij drinkgelegenheden, waar de statuten van het Horecaplan het populairst 
zijn, is er een lichte daling in het percentage winstgevende zaken.

5.4	 Faillissementen	en	oprichtingen

Een hoog aantal faillissementen wijst op slechte leefbaarheid in een sector. De horeca is 
op dat vlak één van de slechtere leerlingen in de klas: in 2017 zijn 21,4 % van alle faillisse-
menten in België horecazaken, terwijl de horeca slechts 6,4 % van alle ondernemingen uit-
maakt. Vooral drinkgelegenheden en restaurants zijn gevoelig voor faillissementen: 57,4 % 
van alle faillissementen zijn restaurants en 37,2 % zijn drinkgelegenheden. Drinkgelegen-
heden zijn oververtegenwoordigd in de faillissementen: hoewel ze slechts 27 % van alle 
horecazaken uitmaken, vertegenwoordigen ze wel 37,2 % van de faillissementen. De horeca 
heeft daardoor van alle sectoren het laagste overlevingspercentage: slechts 52,2 % van de 
ondernemingen die opgericht zijn in 2008 waren vijf jaar later nog actief47.

47 Guidea, Sectoranalyse horeca 2016. Ondernemingen, 2016.
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De vraag is dan ook of het Horecaplan een impact heeft gehad op het aantal faillissemen-
ten. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, valt op deze vraag amper een antwoord te bieden. 
Aangezien de faillissementen samenhangen met andere maatregelen in de horeca en de 
economische conjunctuur, zijn eventuele schommelingen in faillissementen niet eenduidig 
toe te wijzen aan de invloed van het Horecaplan.

Grafiek	12	–  Evolutie aantal faillissementen (Index 2012=100)Grafiek 12 - Evolutie aantal faillissementen (Index 2012=100) 
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Grafiek 12 toont in elk geval dat de evolutie van het aantal faillissementen sinds 2012 niet 
afwijkt van het aantal faillissementen in de totale economie. De grote schommelingen in 
het aantal faillissementen bij horecazaken in de subsector accommodatie is te wijten aan 
het lage aantal zaken en faillissementen in die sector48.

Een andere indicator om de leefbaarheid te beoordelen is het aantal oprichtingen van ho-
recazaken. Indien ondernemers optimistisch zijn over de leefbaarheid van de sector, dan 
zou dit zich weerspiegelen in een groter aantal oprichtingen. Grafiek 13 toont het aantal 
oprichtingen, met het aantal oprichtingen in 2012 als index op 100.

48 Er zijn jaarlijks een veertigtal faillissementen in de accommodatiesector, waardoor een verschil van enkele faillis-
sementen een grote invloed heeft op de index.
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Grafiek	13	–  Evolutie aantal oprichtingen (Index 2012=100)Grafiek 13 - Evolutie aantal oprichtingen (Index 2012=100) 
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De grafiek toont aan dat het aantal oprichtingen in de horeca gelijke tred houdt met het 
aantal in de rest van de economie, met uitzondering van de drinkgelegenheden. Hoewel 
het aantal oprichtingen tussen 2012 en 2016 met 28 % stijgt in de gehele economie, is er bij 
drinkgelegenheden een daling met 5 %. Dit toont aan dat er steeds minder ondernemers 
geneigd zijn een drinkgelegenheid te starten. Dit lijkt erop te wijzen dat het Horecaplan er 
niet toe geleid heeft dat ondernemers de leefbaarheid van een horecazaak beduidend hoger 
inschatten.

5.5	 Deelconclusie

Eén van de doelstellingen van het Horecaplan was de loonkost in bedwang houden na de 
invoering van het GKS. Ondanks de lagere loonkost van de speciale statuten hebben de 
maatregelen van het Horecaplan niet kunnen beletten dat de loonkosten in de horeca snel-
ler stijgen dan in andere sectoren. Dit is mogelijk te wijten aan de invoering van het GKS.

Hoewel het percentage winstgevende vennootschappen met tewerkstelling in de horeca 
voor alle deelsectoren gestegen is sinds 2008, is de impact van het Horecaplan op die evolu-
tie niet aantoonbaar. Opvallend daarbij is dat de financiële prestaties van de drinkgelegen-
heden in die periode het minst verbeterd zijn, terwijl de maatregelen van het Horecaplan 
daar het populairst zijn en het GKS er niet verplicht is.
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Hoofdstuk 6

Zwartwerk
6.1 Inleiding

Een van de belangrijkste doelstellingen van de maatregelen in de horeca is het bestrijden 
van de zwarte economie. Ook de maatregelen van het Horecaplan zijn specifiek gericht te-
gen het zwartwerk. Door de arbeid goedkoper en flexibeler te maken, wilde de regering een 
daling in zwartwerk teweegbrengen.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, valt het niet te becijferen hoeveel zwartwerk er is. Het 
aantal positieve controles op zwartwerk in de horeca kan wel een aanwijzing bieden: indien 
zwartwerk gedaald is, kan een daling van het aantal positieve controles worden verwacht.

6.2 Positieve controles

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het coördinerend orgaan in het 
kader van de uitvoering van het strategisch plan voor de strijd tegen de sociale fraude en 
sociale dumping. De strijd tegen zwartwerk gebeurt hoofdzakelijk door controles van ne-
gentien cellen die per gerechtelijk arrondissement zijn georganiseerd. De statistieken van 
die arrondissementscellen van de SIOD geven een zekere indicatie van de evolutie in de 
controles op zwartwerk.

De horeca is traditioneel een van de sectoren met het hoogste aantal controles en de sector 
met het hoogste percentage positieve controles.
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Tabel 20 –  Controle sociale fraude in de horeca door de SIOD (2013-2017)

Horeca

Jaar Aantal controles  % positieve  
controles

Zwartwerk per controle

Aantal inbreuken Aantal personen

2013 3.618 47 0,86 1,27

2014 3.835 47 0,83 1,27

2015 3.519 46 0,76 1,20

2016 3.475 44 0,71 1,13

2017 3.573 43 0,68 1,05

Andere sectoren

Jaar Aantal controles  % positieve  
controles

Zwartwerk per controle

Aantal inbreuken Aantal personen

2013 10.952 31 0,38 0,56

2014 11.266 34 0,34 0,51

2015 9.826 30 0,31 0,48

2016 8.513 31 0,32 0,49

2017 9.076 27 0,28 0,42

Bron: SIOD

Zoals blijkt uit de tabel, schommelt het percentage positieve controles tussen de 47 % in 
2013 tot 43 % in 2017. De kans dat sociale fraude wordt vastgesteld bij een controle is licht 
gedaald sinds de invoering van het Horecaplan. Deze positieve controles omvatten echter 
alle vormen van sociale fraude, daarom worden controles op zwartwerk specifiek weerge-
geven.

Uit de tabel blijkt dat er elk jaar een daling is in het aantal inbreuken per controle op zwart-
werk en het aantal personen dat betrokken is bij zwartwerk. In de periode 2013-2017 daalt 
het aantal inbreuken per controle in de horeca met 20,5 %, het aantal betrokken personen 
daalt met 17,8 %. Tijdens dezelfde periode daalt het geregistreerd zwartwerk sneller in de 
andere sectoren: het aantal inbreuken per controle daalt met 27,2 % en het aantal betrok-
ken personen met 25,6 %. Aangezien ook in andere sectoren maatregelen zijn genomen om 
zwartwerk tegen te gaan, kan de daling in de horeca moeilijk worden vergeleken met de 
daling in de andere sectoren.

6.3 Controlestrategie

Een mogelijke verklaring voor de beperkte daling in zwartwerk in de horecasector is het 
feit dat de controlestrategie aangepast is ten gevolge van het Horecaplan. Door de invoering 
van het GKS en de maatregelen van het Horecaplan beschikken de inspectiediensten im-
mers over gedetailleerde informatie over de horecazaken waar al dan niet flexibele statuten 
worden ingezet en waar er een GKS in gebruik is genomen. Ze zouden daardoor gericht op 
zoek kunnen gaan naar horecazaken, waardoor de pakkans groter is dan voorheen. Zelfs bij 
een gelijk percentage positieve controles is er dan in werkelijkheid een daling in zwartwerk: 
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bij gelijkblijvende sociale fraude kan een hoger percentage positieve controles worden ver-
wacht bij gerichtere controles.

Volgens de RSZ is de controlemethodologie niet gewijzigd in vergelijking met de peri-
ode voor het Horecaplan. Door de invoering van het GKS en het Horecaplan is de aard 
van het zwartwerk wellicht veranderd in de Horecasector. Daarnaast beschikken de 
 sociale-inspectiediensten ook over meer informatie over tewerkstelling en inkomsten van 
Horecazaken, door het GKS en de nieuwe statuten van het Horecaplan. Er zijn echter geen 
extra controles uitgevoerd op het correcte gebruik van de statuten van het Horecaplan; 
evenmin is er systematisch gebruik van de extra informatie om nieuwe en oude vormen van 
zwartwerk op te speuren en te bestrijden.

Er is wel getracht om een charter voor sociale fraude op te stellen tussen de inspectie-
diensten en werkgeversorganisaties in de horeca. Uiteindelijk werd het charter niet door 
alle werkgeversorganisaties ondertekend. De inspectiediensten hebben echter beslist om 
zich toch te houden aan de afspraken in het charter. Dat houdt onder andere in dat de RSZ 
horecazaken met een GKS in eerste instantie minder controleert.

Er kan worden van uitgegaan dat er een sterk verband is tussen fiscale en sociale fraude: 
indien een horecazaak geen zwarte inkomsten heeft, kan het ook geen zwart loon meer 
uitbetalen aan het personeel. Het feit dat er minder wordt gefocust op horecazaken met een 
GKS, kan leiden tot een hogere pakkans, waardoor het niet valt uit te sluiten dat zwartwerk 
is gedaald. De RSZ houdt echter geen gegevens bij over het percentage positieve controles 
bij horecazaken met en zonder GKS, waardoor deze veronderstelling niet kan geverifieerd 
worden. Er kan dus niet worden nagegaan of de verschoven focus van de inspectiediensten 
een impact heeft op het percentage positieve controles.

6.4	 Deelconclusie

De positieve controles op zwartwerk zijn in de horeca gedaald, zij het trager dan in andere 
sectoren. Het hoge percentage positieve controles zou te maken kunnen hebben met het 
feit dat de inspectiediensten minder controles uitvoeren bij horecazaken met een GKS, in 
de veronderstelling dat de pakkans groter is in horecazaken zonder GKS. Het ontbreekt de 
inspectiediensten van de RSZ echter aan gegevens over het percentage positieve controles 
bij horecazaken met en zonder GKS om hierover een sluitende uitspraak te kunnen doen. De 
sociale-inspectiediensten van de RSZ hebben de controlemethodologie niet systematisch 
aangepast aan de nieuwe informatiestromen uit de statuten van het Horecaplan om 
eventuele verschuiving van zwartwerk op te sporen.
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Hoofdstuk 7

Algemene conclusie en  
aanbevelingen
7.1	 Algemene	conclusie

Het Rekenhof voerde een audit uit naar de gevolgen van het Horecaplan, dat met flexi-jobs, 
gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren loonkostenverlagende maatregelen invoerde in 
de Horeca.

Door het ongeveer gelijktijdig invoeren van maatregelen zoals de btw-verlaging, het gere-
gistreerd kassasysteem (GKS), de RSZ-korting en de versoepeling van de studentenarbeid 
is het zeer moeilijk en vaak onmogelijk om effecten van het Horecaplan te onderscheiden 
van andere maatregelen. Bovendien zijn er veel verstorende factoren, zoals externe gebeur-
tenissen en de algemene conjunctuur, die een goede analyse van de effecten bemoeilijken. 
Niettemin stelt het Rekenhof vast dat de federale overheid de gevolgen van het Horeca-
plan onvoldoende heeft geëvalueerd en onvoldoende instrumenten heeft ontwikkeld om de 
doelstellingen ervan te kunnen evalueren. De evaluaties die wel werden uitgevoerd, waren 
vrijwel uitsluitend gefocust op de positieve gevolgen. De flexi-jobs zijn intussen uitgebreid 
naar andere sectoren zonder een grondige analyse van eventuele neveneffecten.

De tewerkstellingsstatuten (flexi-jobs, gelegenheidswerk, bruto-netto-overuren) van het 
Horecaplan worden in de praktijk effectief gebruikt en de tewerkstelling stijgt sneller in de 
horeca dan in andere sectoren. Ook de tewerkstelling in reguliere jobs blijft stijgen, waar-
door het Horecaplan dus geen daling in reguliere jobs heeft veroorzaakt.

Tezelfdertijd toont de audit aan dat niet alle tewerkstelling die gegenereerd werd door het 
Horecaplan extra werkgelegenheid is. Een substantieel deel van de flexi-jobs (minstens 
35,3 %), het gelegenheidswerk (minstens 28,2 %) en de bruto-netto-overuren (minstens 
10,8 %) zijn jobs die al bestonden maar verschoven zijn richting de goedkopere statuten. 
Deze verschuiving gaat gepaard met minderinkomsten voor de sociale zekerheid.

Met het Horecaplan wilde men via de flexi-jobs ook een statuut creëren om werknemers 
flexibeler te kunnen inzetten. Het Rekenhof stelt vast dat flexi-jobs op een vrij constante 
manier gebruikt worden en er dus geen aanwijzingen zijn dat flexi-jobs onmisbaar zijn voor 
het opvangen van pieken in de vraag naar arbeid.

Het Horecaplan werd ingevoerd om zwartwerk tegen te gaan en de leefbaarheid van de 
horecasector te verzekeren. Door de lastenverlagingen op arbeid wilde de regering strijden 
tegen sociale fraude en de gevolgen van het GKS voor de leefbaarheid van horecazaken com-
penseren. Het Rekenhof stelt vast dat het geregistreerd zwartwerk in de horeca is gedaald, 
zij het minder snel dan in andere sectoren.
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Er is geen aantoonbare impact van het Horecaplan op de leefbaarheid van de volledige 
horecasector. Hoewel de leefbaarheid van restaurants en cateringdiensten licht verbetert, 
ondanks de ongeveer gelijktijdige invoering van het GKS, is er nauwelijks verbetering in 
andere deelsectoren, waar de maatregelen nochtans het vaakst gebruikt worden en waar 
het GKS niet verplicht is.

7.2	 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan de gevolgen van de speciale tewerkstellingsstatuten in de horeca, 
en meer in het bijzonder de lage lasten op het gelegenheidswerk, voor de financiering van 
de sociale zekerheid te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Voorts beveelt het aan de wettelijke voorschriften over de bruto-netto-overuren te evalu-
eren. Er is weinig controle op de gemotiveerde aanvragen om overuren te mogen preste-
ren. Voorts is de maatregel weinig doeltreffend als stimulans voor de werkgever om over 
te stappen op een GKS. Het maximum aantal overuren heeft momenteel betrekking op de 
werknemer.

Meer in het algemeen beveelt het Rekenhof aan de impact van de maatregelen van het 
Horecaplan beter op te volgen.

Dit geldt in de eerste plaats voor de gevolgen ervan op de financiering van de sociale zeker-
heid. Indien flexi-jobs in de toekomst nog populairder worden en verder uitgebreid worden 
in andere sectoren, kunnen de verliezen voor de sociale zekerheid oplopen. De federale 
overheid wordt dan ook aangeraden een evaluatiemodel (waar mogelijk met inbegrip van 
een nulmeting) te ontwikkelen om de gevolgen van de invoering van flexi-jobs op de staats-
inkomsten en eventuele neveneffecten van de invoering ervan te monitoren.

Ook de effecten van het Horecaplan op de leefbaarheid van de sector en de terugdringing 
van het zwartwerk moeten opgevolgd worden.

Aan de RSZ wordt aanbevolen zijn controlemethodologie verder aan te passen aan het ge-
wijzigde reglementaire kader. De invoering van het GKS en de nieuwe statuten van het 
Horecaplan beïnvloeden niet alleen de aard van de sociale fraude, maar ook het instrumen-
tarium waarover de RSZ kan beschikken om sociale fraude op te sporen.

Aan de sociale-inspectiediensten beveelt het Rekenhof aan om meer gedetailleerde cijfers 
bij te houden over de controles op sociale fraude in de horeca. Door bij te houden wat het 
percentage positieve controles is in horecazaken met en zonder GKS en met en zonder 
tewerkstelling in de statuten van het Horecaplan, kan er worden nagegaan of er effectief 
een daling in zwartwerk is ten gevolge van de invoering van het GKS en het Horecaplan.
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Hoofdstuk 8

Reactie van de ministers
De minister voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Sociale zaken ant-
woordden op 4 januari 2019 gezamenlijk op het ontwerpverslag. De minister van Werk ant-
woordde op 29 januari 2019.

De minister voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Sociale Zaken zijn 
van oordeel dat het Rekenhof ook andere maatregelen had moeten opnemen in zijn evalu-
atie van het Horecaplan, zoals de taxshift, de RSZ-korting voor de horeca en de maatregel 
i.v.m. de goedkope eerste zes aanwervingen.

Het Rekenhof heeft zijn audit inderdaad beperkt tot het homogene pakket van maatre-
gelen dat de regering had omschreven als het Horecaplan. De door de ministers aange-
haalde maatregelen zijn, met uitzondering van de RSZ-korting, algemene maatregelen voor 
de gehele private sector en niet specifiek voor de horeca bestemd. Het opzet van de audit 
was een onderzoek naar loonkostenverlagende maatregelen voor specifieke jobstatuten in 
de horeca. Het Rekenhof onderzocht dus enkel de flexi-jobs, het gelegenheidswerk en de 
bruto-netto-overuren.

De ministers halen ook aan dat het verslag focust op het “directe RSZ-verlies” en geen re-
kening houdt met de “indirecte effecten op de RSZ-inkomsten”. Ze zijn van oordeel dat het 
Horecaplan meer zuurstof geeft aan horecazaken, waardoor de vaste tewerkstelling kan 
worden uitgebreid.

Het is inderdaad zo dat de globale tewerkstelling en de RSZ-inkomsten gestegen zijn. Al-
leen valt dit niet eenduidig toe te wijzen aan het Horecaplan. Zoals de ministers zelf aan-
halen, zijn er ook veel andere maatregelen die een impact hebben op de globale RSZ-in-
komsten, net zoals externe factoren zoals de algemene conjunctuur. Zoals blijkt uit tabel 
9 is het effect van de loonkostenverlagende maatregelen veeleer beperkt. De verlaging van 
de loonkosten voor de werkgever in het geval van flexi-jobs bedraagt 22 % (tabel 3) en het 
arbeidsvolume van flexi-jobs bedraagt 3,5 % (tabel 2). Dat houdt in dat flexi-jobs hebben ge-
leid tot een besparing van 0,8 % (i.e. 22 % van 3,5 %) op de totale loonkosten van de sector. 
De impact op de kosten van horecaondernemingen is bijgevolg relatief klein. Aan de hand 
van de cijfers in het verslag kan er niet worden aangetoond dat de loonkostenverlaging van 
het Horecaplan aan de oorsprong ligt van een uitbreiding van de vaste tewerkstelling en op 
die manier van een indirecte stijging van RSZ-inkomsten.

De ministers merken ten slotte ook op dat de grafieken aantonen dat flexi-jobs inderdaad 
ingezet worden als een flexibiliteitsinstrument, om pieken in de bedrijfsvoering op te van-
gen. Grafiek 7 toont aan dat flexi-jobs vooral in het weekend worden ingezet. De conclusie 
dat flexi-jobs op een vrij constante manier doorheen het jaar worden gebruikt, is geba-
seerd op grafiek 6. Die toont aan dat doorheen het jaar er geen duidelijke pieken zijn, noch 
schommelingen naargelang van de seizoenen, het weer, feestdagen enz. De doelstelling van 
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het flexibele werk, zoals omschreven in de memorie van toelichting bij de wet van 16 no-
vember 2015, heeft het specifiek over deze aspecten. In dat geval kan er verwacht worden 
dat flexi-jobs meer worden ingezet in de zomer, bij periodes met feestdagen, in vakantie-
periodes enz. Zoals blijkt uit grafiek 6 is dat niet het geval. De tewerkstelling van flexi-jobs 
tijdens het weekend is constant doorheen het jaar en in die zin wellicht niet anders dan voor 
reguliere tewerkstelling49. Deze vraag naar arbeid kan ook worden opgevangen door regu-
liere deel- of zelfs voltijdse medewerkers vooral in het weekend te laten werken en minder 
tijdens de week.

De minister van Werk had enkel technische opmerkingen. Ze werden verwerkt in het ver-
slag, samen met de technische opmerkingen van de minister voor Bestrijding van de Soci-
ale Fraude en de minister van Sociale Zaken.

49 Aangezien dagaangiftes bij de RSZ wel voor flexi-jobs maar niet voor reguliere werknemers worden geregistreerd, 
kan de vergelijking niet worden gemaakt.
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Bijlage 1

Methodologie

Bij de RSZ werden volledige populatiegegevens opgevraagd, waardoor geen steekproef no-
dig is en in dit rapport dus geen inferenties worden uitgevoerd. De uitgevoerde analyses 
gebeuren op basis van beschrijvende statistieken.

Databestanden
Voor de analyses maakte het Rekenhof gebruik van vijf verschillende databestanden. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte databestanden.

Tabel 1 –  Overzicht databestanden

Databestand Bron Populatie Eenheden Periode Per

1 Tewerkstelling RSZ Alle tewerkstellingen van 
werknemers die minstens 
1 tewerkstelling  
in de horeca hebben

Tewerk-
stellingen

2013/1-
2017/3

Kwartaal

2 Contingenten 
gelegenheids-
werk 

RSZ Alle ondernemingen met 
aangiftes gelegenheidswerk

Onder  - 
nemingen

2014-
2017

Jaar

3 Dagaangiften 
flexi-jobs

RSZ Aangiftes  
flexi-jobs

Dagaangiftes 2015/4-
2017/3

Dag

4 GKS RSZ Alle horeca-ondernemingen 
met een GKS

Vestigings-
eenheden

2014-
2017

Dag

5 Financiële 
prestaties

NBB Alle ondernemingen met 
horeca-tewerkstelling

Onder- 
nemingen

2008-
2016

Jaar

Bron: Rekenhof

Tewerkstelling
Aan de RSZ werd gevraagd een bestand aan te leveren met daarin alle personen die in de 
periode 2013/1 tot en met 2017/3 tewerkgesteld waren in de Horeca. Voor elk van deze per-
sonen werd gevraagd naar een overzicht van alle tewerkstelling, dus ook buiten de horeca, 
tijdens dezelfde periode.

De RSZ selecteerde werknemers op basis van het Paritair Comité (PC) 302. Aangezien gele-
genheidswerk en flexi-jobs ook mogelijk zijn in de uitzendsector, werd ook deze tewerkstel-
ling geselecteerd. Deze selectie gebeurt niet op basis van een PC, aangezien werknemers 
in de uitzendsector automatisch onder het PC van de uitzendsector vallen, ongeacht de 
plaats van tewerkstelling. De selectie in de uitzendsector gebeurt op basis van werkgevers 
en werknemerskengetallen, categorieën die de RSZ gebruikt voor het indelen van de ver-
schillende statuten van werkgevers en werknemers.

Op die manier is het voor de uitzendsector mogelijk om flexi-jobbers en gelegenheids-
werknemers te onderscheiden, aangezien deze een apart werknemerskengetal hebben. Dit 
werknemerskengetal is enkel van toepassing binnen de horeca. Uitzendmedewerkers met 
dergelijke kengetallen werken dus per definitie in de horeca. Andere werknemers die in de 
horeca worden tewerkgesteld, kunnen niet worden onderscheiden van werknemers in an-
dere sectoren: noch het werknemerskengetal, noch het PC is uniek. Werknemers die in de 
horeca werken via een uitzendkantoor worden aangegeven met het PC van de uitzendsector 
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en werknemerskengetallen die alle reguliere werknemers in alle sectoren krijgen. De te-
werkstelling via uitzendkantoren is enkel meegenomen bij de berekening van de individuele 
verschuiving. Voor analyses op het niveau van de horecazaak kan geen rekening worden ge-
houden met uitzendkantoren, aangezien niet kan bepaald worden in welke horecazaak deze 
medewerkers werken. Bovendien is het evenmin mogelijk een verschuiving te berekenen op 
het niveau van de uitzendkantoren, aangezien enkel informatie over flexi-jobs en gelegen-
heidswerk ter beschikking was, en niet over tewerkstelling in andere statuten in de horeca.

Het aangeleverde bestand bevat geen studenten, aangezien deze niet onderworpen zijn aan 
het stelsel van de sociale zekerheid. De gegevens over studentenarbeid zijn bijgevolg afkom-
stig van andere bestanden binnen de RSZ.

Het bestand bevat onder andere gegevens over de tewerkstelling, het aangegeven loon en 
de betaalde sociale bijdragen.

Contingenten gelegenheidswerk per werkgever
Aan de RSZ werd gevraagd een bestand aan te leveren met daarin een overzicht van de 
contingenten gelegenheidswerk per jaar per horecazaak.

De RSZ bezorgde een overzicht van het contingent per werkgever per jaar voor de periode 
2014-2017. Daarnaast bevatte het bestand ook een overzicht van het aantal aangiften aan 
uur- en dagforfait.

Dagaangiftes flexi-jobs
Aan de RSZ werd gevraagd een overzicht te bezorgen van het aantal aangiften in Dimona 
voor flexi-jobs. Werkgevers moeten elke tewerkstelling via flexi-jobs registreren met begin- 
en einduur. Dat kan via Dimona, of via het GKS. De RSZ beschikt enkel over de gegevens 
van Dimona en niet over de aangiftes via het GKS. Voor de berekening van piekarbeid werd 
enkel gebruik gemaakt van de uuraangiftes. Tewerkstelling via flexi-jobs kan via Dimona 
worden aangegeven met een dag- of uuraangifte. Dagaangiftes worden vooral gebruikt 
wanneer de tewerkstelling verschillende dagen duurt. Het bevat in dat geval geen begin- en 
einduren. De uuraangiftes bevatten wel begin- en einduren. Aangezien met de dagaangif-
tes geen exacte duur van de tewerkstelling kan worden berekend, houden we geen rekening 
met deze aangiftes. Aan de hand van de uuraangiftes kan immers exact het aantal aangege-
ven uren worden berekend en op die manier kan de berekening worden gemaakt wanneer 
de aangegeven uren pieken. Het feit dat er geen rekening wordt gehouden met dagaangiftes 
en met aangiftes via GKS kan weinig invloed hebben, aangezien volgens de berekeningen 
minstens 88,9 % van alle flexi-jobs zijn aangegeven met uuraangiftes via Dimona.

GKS
Aan de RSZ werd gevraagd een overzicht te bezorgen van de horecazaken met een GKS.

De RSZ bezorgde een bestand met daarin alle geregistreerde kassasystemen, per horeca-
zaak en per vestigingseenheid, met daarbij ook de datum van activatie.

Financiële prestaties
Bij de NBB werden de jaarrekeningen van horecaondernemingen verzameld. Voor elke ho-
recawerkgever beschikte het Rekenhof op die manier over informatie m.b.t. de financiële 
prestaties.
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Bijlage 2

Antwoord van de minister voor Bestrijding van de Sociale Fraude en de minister van Sociale 
Zaken	van	4	januari	2019
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Bijlage 3

Antwoord	van	de	minister	van	Werk	van	29	januari	2019
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