
 

Personeel aanwerven 

 

Hoe wordt u werkgever? 

Alvorens werkgever te worden, moet u (voor zover dit nog niet is gebeurd) zich aanmelden bij een 
Ondernemingsloket om u o.a. in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.  

Als u ‘Werkgever’ wil worden, moet u wel een hele resem verplichte formaliteiten vervullen.  

Administratieve formaliteiten: 

Om werkgever te worden, moet u eerst aan een aantal verplichtingen voldoen:  

 Registratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.). 
 Een verzekeringspolis Arbeidsongevallen (met inbegrip van de weg van en naar het werk) 

afsluiten (de zgn. ‘Wetsverzekering’)  
 U aansluiten bij een kinderbijslagfonds (of verrekenkas voor gezinsvergoedingen). 
 U aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

(E.D.P.B.W.) 

Als nieuwe werkgever bent u ook verplicht specifieke aanwervingsformaliteiten te vervullen:  

 opstellen van een arbeidsovereenkomst  
 DIMONA-aangifte  
 opstellen van een arbeidsreglement  

 

Hoe werft u personeel aan? 

Bepaal vooreerst het type arbeidsovereenkomst en de eventuele proefperiode die u aan de nieuwe 
werknemer wil voorstellen.  

De aanwerving van deze nieuwe werknemer betekent een niet te onderschatten kost voor de 
onderneming. U kunt die kost echter verminderen. 

Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement 

Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij een werknemer zich ertoe verbindt tegen 
bezoldiging werkprestaties te leveren, onder leiding van een werkgever.  

De arbeidsovereenkomst kan als volgt worden afgesloten: 

 voor een onbepaalde duur: dus niet in de tijd begrensd. Elke partij heeft echter steeds de 
mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te verbreken, voor zover de wettelijke voorschriften 
worden nageleefd.  

 voor een bepaalde duur: het contract loopt automatisch ten einde op de datum die door de 
partijen bij het afsluiten van het contract werd vastgelegd.  



 

 voor een duidelijk afgebakende opdracht: het contract loopt automatisch ten einde bij 
voltooiing van de opdracht die bij de aanwerving werd afgesproken (voorbeeld: renovatie 
van de benedenverdieping van gebouw X).  

Elke werkgever is verplicht een arbeidsreglement op te stellen vanaf het ogenblik dat hij zijn 
eerste bezoldigde werknemer aanwerft.  

De doelstellingen van het arbeidsreglement bestaan er voornamelijk in de in het bedrijf geldende 
algemene arbeidsvoorwaarden te definiëren en de werknemers in te lichten over de werking en 
de organisatie van de activiteiten. 

Het reglement bepaalt verder de rechten en plichten van de partijen, onder meer wat betreft het 
gebruik van de uitrusting in de onderneming (PC, Internet...), de rechtvaardiging van afwezigheid, 
sancties enz. 

 

Hoeveel kost een werknemer? 

Om de gezamenlijke kost van de tewerkstelling van een werknemer te bepalen komen twee 
elementen in aanmerking: 

 enerzijds de bezoldiging die de werkgever verplicht is aan de werknemer uit te betalen  
 en anderzijds de sociale bijdragen en de fiscale looninhoudingen die op deze bezoldiging 

moeten worden voorzien. 

In België betalen zowel werkgever als werknemer sociale zekerheidsbijdragen.  
De werkgever dient al deze bijdragen – de zijne en de looninhoudingen van de werknemer – aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) te betalen.  

Verder is de werkgever verondersteld de bedrijfsvoorheffing die van het salaris van de werknemer 
is ingehouden, aan de fiscale administratie te storten.  

Aanwervingsformaliteiten: 

Naast de verscheidene verplichte aansluitingen en formaliteiten waaraan u moet voldoen als u 
werkgever wordt, dient elke aanwerving van een werknemer onmiddellijk te worden gemeld:  

 aan het RSZ, langs elektronische weg. Deze elektronische aangifte wordt DIMONA genoemd 
(Déclaration IMmédiate/ONmiddelijke Aangifte).  

 aan uw sociaal secretariaat, via het loonstrookje van de werknemer.  

Bij de andere formaliteiten die in verband staan met de aanwerving van werknemers horen ook: 

 Het gezondheidstoezicht op de werknemers (medisch examen of rijbekwaamheidsattest). 
Hiervoor dient u een beroep te doen op uw preventieadviseur – arbeidsgeneesheer bij de 
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk waarbij u bent aangesloten.  

 Het verkrijgen van een arbeidsvergunning en van een arbeidskaart als u buitenlandse 
werknemers aanwerft.  



 

 Voor sommige werkgevers in de sportsector of de socioculturele sector: de verplichting vóór 
de aanwerving een verklaring bij de FOD Sociale Zekerheid af te leggen wanneer ze de 
werknemers minder dan 25 dagen per jaar in dienst nemen (niet RSZ-plichtig – Artikel 17).  

 

De bezoldiging 

Wanneer u een werknemer aanwerft, spreekt u met hem de bezoldiging af. Deze mag echter niet 
kleiner zijn dan de minimale weddeschalen en andere voordelen (premies…) die binnen uw 
paritair(e) comité(s) van toepassing zijn.  

Vaak zal de werknemer het exacte bedrag van zijn netto wedde willen weten. Om het netto salaris 
vanuit de bruto wedde te berekenen (en omgekeerd) maakt u best een online loonsimulatie. Soms 
zal de werknemer ook bepaalde extralegale ‘voordelen’ willen genieten, zoals maaltijdcheques, 
een groepsverzekering enz. Deze alternatieve vormen van bezoldiging kunnen ook voor u financieel 
aantrekkelijk zijn.  

De wedde zal maandelijks moeten worden berekend, waarbij u rekening moet houden met 
mogelijke afwezigheden van de werknemer evenals met de impact van de aanpassingen van de 
lonen.  

Bij de aanwerving van een werknemer moet u zijn bruto bezoldiging vastleggen.  

 

Hoe kan ik de tewerkstelling van een werknemer stopzetten? 

De verbreking van een arbeidsovereenkomst kan verscheidene vormen aannemen. Deze stap ligt 
vaak gevoelig en dient een aantal strenge regels te volgen. Wees dus op uw hoede en tracht 
voldoende informatie in te winnen vóór u wat dan ook onderneemt!  

Het conventioneel brugpensioen staat in de kijker sinds de Regering het Generatiepact heeft 
ondertekend. Het bevat talrijke maatregelen die de eindeloopbaan vrij grondig wijzigen, onder 
andere op het vlak van het brugpensioen, het pseudo-brugpensioen (Canada-Dry Brugpensioen) of 
de outplacement.  

Op welke wijze u dan ook de arbeidsovereenkomst verbreekt, bent u verplicht via een DIMONA 
vertrekaangifte het einde van de tewerkstelling aan het RSZ te melden.  

Verbreking van de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden verbroken: eenzijdig door de 
werkgever of de werknemer, in gemeen overleg tussen de partijen…  

Bovendien kunnen zich bijzondere gevallen voordoen: een verbreking wegens ernstige reden, de 
verbreking van een contract van bepaalde duur, willekeurige afdanking, de afdanking van een 
beschermde werknemer…  

U zult ook talrijke modellen vinden van specifieke documenten die u in geval van een verbreking 
van een arbeidsovereenkomst dient te gebruiken. 



 

Arbeidsovereenkomsten worden voornamelijk eenzijdig door de werkgever (afdanking) of door de 
werknemer (ontslagneming) verbroken. 

Deze verbreking kan twee vormen nemen: 

 een verbreking met inachtneming van een opzeggingstermijn,  
 een onmiddellijke verbreking met uitbetaling van een compenserende 

verbrekingsvergoeding.  

Sinds 1 januari 2012 wordt een deel van de wedde die tijdens de opzeggingstermijn aan een 
ontslagen werknemer wordt betaald – of een deel van zijn verbrekingsvergoeding – vrijgesteld van 
belasting. 

 

Bron: Partena Sociaal Secretariaat voor Ondernemingen - www.partenahr.be 

 


