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Goedkope huw elijksgeschenken: een bijdrage van de RSZ

Onderrichtingen voor de werkgevers, 4de kwartaal 2007, www.onssrszlss.fgov.be

Zoals u wellicht weet, is in de socialezekerheidswetgeving een bepaling opgenomen die de gren
zen formuleert binnen dewelke bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van ge
schenkcheques vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen.
Aldus zijn expliciet vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen: de geschenken toegekend naar
aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, eervolle onderscheiding en pensionering van de
werknemer, voor zover ze een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. Naar het oordeel van
het Hof van Cassatie moet deze bepaling in die zin begrepen worden dat indien de waarde van de
geschenken de in de wet vermelde grenzen overschrijdt, socialezekerheidsbijdragen verschuldigd
zijn op de totale waarde van de geschenken en niet alleen op het bedrag dat het wettelijk bepaal
de maximumbedrag overschrijdt (zie Cass. 17 november 2003, J.T.T. 2004, 309).
Een koninklijk besluit van 13 juli 2007 heeft de desbetreffende bepaling in de socialezekerheids
wetgeving, met ingang van 1 oktober 2007, aangevuld. Sinds die datum zijn ook vrijgesteld van
socialezekerheidsbijdragen: de geschenken overhandigd door de werkgever ter gelegenheid van
het huwelijk van de werknemer of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwo
ning, voor zover het toegekend bedrag niet 200 euro per werknemer overschrijdt (zie SoCompact
2007/36). Uit de bewoordingen van die bepaling volgt dat huwelijksgeschenken van meer dan
200 euro, loon uitmaken voor hun volledige bedrag en niet alleen ten belope van het bedrag dat
het maximumbedrag van 200 euro overschrijdt.
In zijn onderrichtingen voor de werkgevers van het 4de kwartaal van 2007 maakt de RSZ evenwel
abstractie van het voormelde koninklijk besluit van 13 juli 2007. De RSZ stelt huwelijksgeschen
ken vrij van socialezekerheidsbijdragen tot een bedrag van maximum 200 euro. Indien dat maxi
mumbedrag wordt overschreden, zijn er volgens de RSZ enkel bijdragen verschuldigd op het ver
schil. Ook voor 1 oktober 2007 behandelde de RSZ huwelijksgeschenken op die manier.
Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0607, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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