INFORMATIEDOSSIER

Personeel aanwerven

Hoe wordt u werkgever?
Administratieve formaliteiten?
‐ Registratie bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
‐ Verzekeringspolis Arbeidsongevallen
‐ Aansluiting bij een kinderbijslagfonds
‐ Aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
‐ Opstellen van een arbeidsovereenkomst
‐ Opstellen van een arbeidsreglement
‐ DIMONA‐aangifte
TIP: Sluit je aan bij een sociaal secretariaat. Ze kunnen de loonberekeningen uitvoeren en je onder andere te
woord staan bij de stopzetting van een tewerkstelling.

Hoe werft u personeel aan?
Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst is een contract waarbij een werknemer zich ertoe verbindt tegen bezoldiging
werkprestaties te leveren, onder leiding van een werknemer.
De overeenkomst kan als volgt worden afgesloten:
‐ Onbepaalde duur
niet in tijd begrensd
Elke partij kan de arbeidsovereenkomst verbreken mits de
wettelijke voorschriften worden nageleefd.
‐ Bepaalde duur
Het contract loopt automatisch ten einde op de datum door de
beide partijen afgesproken bij het afsluiten van het contract.
‐ Duidelijk afgebakende opdracht Het contract loopt automatisch ten einde bij de voltooiing van de
opdracht die wordt besproken en genoteerd in de overeenkomst.
Bezoldiging
De bezoldiging wordt in overleg met de werknemer afgesproken en genoteerd (brutoloon) op de
arbeidsovereenkomst. Er zijn echter minimale weddeschalen en andere voordelen die binnen uw paritair(e)
comité(s) van toepassing zijn en waar rekening moet mee gehouden worden.
Er kunnen ook extralegale voordelen gegeven worden: groepsverzekering, maaltijdcheques,...
Arbeidsreglement
Elke werkgever is verplicht een arbeidsreglement op te stellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste bezoldigde
werknemer aanwerft. In dit arbeidsreglement staan algemene arbeidsvoorwaarden die in een bedrijf gelden en
heeft tot doel de werknemers in te lichten over de werking en de organisatie van de activiteiten.
Verschillende rubrieken van het arbeidsreglement zijn wettelijk bepaald.
Administratie
‐ DIMONA‐aangifte (RSZ‐aangifte) via internet
‐ Melding aan het sociaal secretariaat (via loonstrookje van de werknemer)
‐ Gezondheidstoezicht (medisch examen of rijbekwaamheidsattest)  Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk
‐ Melding verzekering: arbeidsongevallen
‐ Arbeidsvergunning/arbeidskaart voor buitenlandse werknemers
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Hoeveel kost een werknemer?
Om de kost van de tewerkstelling van een werknemer te bepalen komen twee elementen in aanmerking:
‐ Bezoldiging, uit te betalen aan de werknemer
‐ Sociale bijdragen en fiscale looninhoudingen
In België betalen zowel de werkgever als werknemer sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever dient al deze
bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te betalen.
Verder is de werkgever verondersteld de bedrijfsvoorheffing die van het salaris van de werknemer is
ingehouden, aan de fiscale administratie door te storten.

Stopzetting tewerkstelling werknemer
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden verbroken
‐ Eenzijdig door de werkgever (afdanking)
‐ Eenzijdig door de werknemer (ontslagneming)
‐ In overleg tussen de beide partijen
‐ Ernstige reden
‐ Contract van bepaalde duur
‐ Willekeurige afdanking
‐ Beschermde werknemer.
Bij elk van deze onderbreking dient een specifieke procedure gevolgd te worden.
TIP
Alvorens een arbeidsovereenkomst te verbreken is het noodzakelijk om u goed te laten informeren:
boekhouder, sociaal secretariaat. De consequenties van een arbeidsonderbreking zijn niet min:
opzeggingstermijnen, ontslagvergoedingen,...
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