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Het globaal vaststellen van het bedrag van de verschuldigde RSZbijdragen: w anneer
kan de RSZ dat doen?

Cass. 15 september 2008, S.07.0033.F

Zoals u weet, gebeurt de inning van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ.
Daartoe dient iedere verzekeringsplichtige werkgever zich bij de RSZ te laten inschrijven en moet
hij door middel van een elektronische techniek ieder kwartaal aangifte doen van de socialezeker
heidsbijdragen die hij verschuldigd is. Via die aangifte stuurt de werkgever de loon en arbeids
tijdgegevens door die betrekking hebben op zijn werknemers.
Wanneer de werkgever geen of een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, bepaalt de RSZ
ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen aan de hand van alle reeds voorhanden
zijnde gegevens of na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werk
gever, die verplicht is ze te verstrekken.
Wanneer het onmogelijk is het precieze bedrag van de door de werkgever verschuldigde bijdragen
hetzij in zijn totaliteit, hetzij individueel per werknemer, vast te stellen (omdat de identiteit, het
loon of de duur van de prestaties van de werknemer of het geheel van deze elementen niet ge
kend zijn), wordt dit bedrag globaal bepaald door de RSZ op basis van alle inlichtingen ingewon
nen door zijn inspectiediensten.
In het hier besproken arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie dat “de onmogelijkheid om het
precieze bedrag van de verschuldigde bijdragen vast te stellen” veronderstelt dat de RSZ, niet alle
voor de berekening van de bijdragen nuttige inlichtingen heeft kunnen inwinnen bij de werkgever
die zijn aangifteverplichting niet is nagekomen.
Het globaal vaststellen van het bedrag van de verschuldigde bijdragen kan dus maar wanneer de
RSZ het juiste bedrag van de verschuldigde bijdragen niet kan berekenen.
Voor wie interesse heeft voor de feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan dit cassatiear
rest. In casu ging het om chauffeurspechverhelpers die als zelfstandige werkten voor een onder
neming. De RSZ oordeelde dat die chauffeurspechverhelpers deels (in de mate waarin zij effec
tief transport van goederen verrichtten) onderworpen moesten worden aan de socialezekerheids
regeling voor werknemers o.g.v. het vermoeden (ingeschreven in de RSZwetgeving) van onder
werping van vervoerders van goederen aan de socialezekerheidsregeling voor werknemers. De
RSZ vorderde achterstallige bijdragen van de betrokken onderneming die zij, zonder enige ver
antwoording, berekende op 55% van het bedrag van de facturen opgemaakt door de chauffeurs
pechverhelpers lastens de onderneming. Het arbeidshof te Brussel ging niet akkoord met deze
globale manier van berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. Het Hof van
Cassatie bevestigde het arrest van het arbeidshof te Brussel op grond van de hogervermelde re
denering.
Ester Van Oostveldt.
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Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0809, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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