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Voorwoord

samenvatting van de to do’s

1. Hoe weet u of u een geregistreerde kassa met black box moet gebruiken? 

2. Hoe moet u de 10% berekenen? 

3. Om welke kassa gaat het?

4. Wat zijn de gevolgen van de geregistreerde kassa met black box voor uw bedrijf?

5. Vanaf wanneer verandert er wat voor u?

6. Concreet

a. inrichtingen die regelmatig maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt

B. inrichtingen die occasioneel maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt

C. traiteurs

D. Hotelhouders en B&B’s

e. Frituristen en lichte maaltijden

7. Wat bij technische problemen? 

8. sancties 

9. Wat doet Horeca Vlaanderen voor u?

10. FaQ

Inhoud
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Beste horecaondernemer,

De horecasector staat voor één van de grootste uitdagingen uit zijn bestaan. De verplichting 
om een geregistreerde kassa met black box te gebruiken, zal de manier van werken in onze 
sector ingrijpend en definitief veranderen. Vele ondernemers blijven zitten met vele vragen 
en weten niet hoe het nu verder moet.

Via deze brochure probeert Horeca Vlaanderen u zo volledig mogelijk op de hoogte te 
brengen van de wetgeving omtrent de geregistreerde kassa met black box. 

maar we doen meer dan u de wetgeving aanreiken alleen. in deze brochure geven we u al 
enkele tips mee hoe u gebruik kan maken van een aantal sociale en fiscale maatregelen.  

We geven u eveneens mee wat we al weten van het Horecaplan en de beloofde maatregelen 
in het nieuwe regeerakkoord.

Daarnaast zetten we ook hard in op vorming en professionalisering. Via de Horeca 
academie bieden we ondernemers een waaier aan kwalitatieve, kosteloze opleidingen. 
Bekijk zeker het aanbod op www.horeca-academie.be.

Daarnaast bieden we u extra informatie en tools aan via www.horecablackbox.be. Hier 
vindt u een aantal instrumenten en tips die u in uw onderneming kan toepassen. De 
overheid voorziet een ruime informatieve site op www.geregistreerdkassasysteem.be. 

De uitdagingen zijn enorm. met deze vijfde editie van de kassabrochure hopen we u alvast 
goed op weg te zetten.

Veel succes!

Danny Van assche
afgevaardigde bestuurder
Horeca Vlaanderen vzw

fotografie © Julie Verlinden
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We zetten kort de stappen op een rijtje die u zou moeten zetten met het oog op de komst 
van de geregistreerde kassa met black box, de concrete to do’s zeg maar.

in 2015 wordt de geregistreerde kassa gefaseerd ingevoerd in de sector. Vanaf 2016 zal 
elke horecaondernemer die minstens tien procent van zijn omzet uit voeding haalt die ter 
plaatse wordt geconsumeerd werken met een geregistreerde kassa met blackbox 
iedereen die de kassa zal moeten gebruiken moet zich tussen 1 januari en 28 februari 
aanmelden op de website van de FOD Financiën (www.geregistreerdkassasysteem.be). 
Na registratie ontvangt u een uiterste datum wanneer de kassa in dienst moet zijn. De 
drie data die gebruikt worden voor de fasering zijn 30 juni, 30 september en 31 december. 
Op welke basis men horecazaken zal indelen is bij het ter druk gaan van deze brochure 
(december 2014) ongekend. De data waarop u registreert is niet gelinkt aan de uiterste 
datum die zal worden opgelegd.

De kassa en de controlemodule (‘blackbox’) zijn vrij in de handel verkrijgbaar. De 
smartcard, die noodzakelijk is om de kassa te laten werken, krijgt u van de FOD Financiën.

Let erop dat bij aankoop van een kassa of een controlemodule dat het betreffend toestel 
een officieel certificaat heeft verkregen van de overheid. De lijst met gecertificeerde 
toestellen vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Stappenplan invoering geregistreerd kassasysteem (GkS)
Stap 1: Onderzoek of u verplicht bent een geregistreerde kassa met blackbox te gebruiken.
Concreet: bereken of u de 10% grens bereikt of niet.

Stap 2: gebruik de gPs-toolkit om een financiële foto van uw zaak te maken.
Concreet: bereken wat voor u de concrete gevolgen kunnen zijn van de invoering van de 
geregistreerde kassa met black box. De gPs toolkit biedt u een spiegel op uw onderneming 
(zie ook www.horecablackbox.be bij ‘tools’)

Stap 3: Win indien nodig advies in om de gevolgen van de invoering van de geregistreerde 
kassa met black box in uw zaak zoveel mogelijk op te vangen en uw volledige 
bedrijfsvoering te optimaliseren.
Concreet: pas de fiscale en sociale tips toe die u terugvindt op www.horecablackbox.be, 
maak gebruik van de opleidingen die u op deze site worden voorgesteld en vraag individueel 
advies aan uw boekhouder en uw sociaal secretariaat.

Samenvatting van de to do’s Stap 4: Tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015, als u een geregistreerde kassa met 
black box zal moeten gaan gebruiken, registreer u bij de FOD Financiën.
Concreet: u moet zich als toekomstig kassagebruiker zelf kenbaar maken bij de FOD Financiën. 
Diegenen die zich niet tijdig kenbaar maken, zullen door de FOD Financiën bezocht worden.  
registreren kan u via www.geregistreerdkassasysteem.be, doorklikken in de rechterkolom op 
‘registratiemodule gks voor horeca-uitbaters’. Om toegang te krijgen tot de registratiemodule, 
moet u over de rol van wettelijk vertegenwoordiger beschikken van uw onderneming. Om niet 
in de problemen te komen bij registratie, raadt FOD Financiën u aan na te gaan of uw gegevens 
in de kBO kloppen. Om u te kunnen registreren, moeten al uw vestigingen juist geregistreerd 
zijn in de kBO én moet u in de kBO gekend zijn als vertegenwoordiger van uw onderneming. 
ervaring van de FOD Financiën leert dat dit bij velen onder u een probleem is. Het neemt enige 
tijd in beslag om de correcte gegevens door te geven aan de kBO én deze gepubliceerd te 
krijgen. Pas dan kan u zich registreren voor het gks. meer informatie hierover vindt u op de 
website van Financiën via www.geregistreerdkassasysteem.be.  
Vervolgens ontvangt u van de administratie één van volgende uiterlijke implementatiedata: 30 
juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015.

Stap 5: Na registratie, contacteer een kassaverdeler en bestel een gecertificeerde 
geregistreerde kassa met black box (of laat uw huidige kassa updaten tot een 
gecertificeerde geregistreerde kassa met black box, indien mogelijk)
Concreet: bekom van uw kassaverdeler de productienummers van zowel het door u 
gekochte kassasysteem als de door u gekochte black box. De lijst met geregistreerde 
kassa’s en blackboxen vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be 

Stap 6: Vraag uw Vat signing card(s) aan.
Concreet: contacteer de FOD Financiën voor de nodige Vat signing card(s) voor in uw black 
box(en). De Vat signing cards zijn noodzakelijk om het ganse kassasysteem in werking te doen 
treden. Het aanvragen van een Vat signing card is de allerlaatste stap van uw registratieproces, 
en is pas mogelijk nadat  uw leverancier effectief een kassa en black box in uw zaak plaatste, 
zodat u de geleverde serienummers kunt vergelijken met deze die u in de registratiemodule 
door uw leverancier werden toegewezen; u de levering als correct accepteerde in de 
registratiemodule; u in de registratiemodule de kassa en de black box aan elkaar koppelde.

Stap 7: bestel btw-bonnetjes bij een erkende drukker.
Concreet: zorg dat u over een voldoende voorraad btw-bonnetjes beschikt voor het geval de 
geregistreerde kassa en/of de black box technische problemen zouden ondervinden. Deze 
btw-bonnetjes moet u dus hebben ten laatste vanaf het moment dat de geregistreerde 
kassa met black box in uw zaak geïnstalleerd is. De lijst van erkende drukkers kan u 
terugvinden op onze website www.horecablackbox.be.  

Stap 8:  Vanaf 30 juni 2015: ingebruikname.
Concreet: van zodra de geregistreerde kassa met black box geleverd en geïnstalleerd is in 
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uw zaak, moet u alle handelingen op deze kassa intikken en aan elke klant een kasticket 
uitreiken. Dit zal ten vroegste 30 juni 2015 zijn.  andere data zijn 30 september en 31 
december 2015.

De regelgeving
Naar aanleiding van de btw-tariefverlaging van 21% naar 12% voor restaurant- en 
cateringdiensten (het verschaffen van dranken daaronder niet begrepen) met ingang van 
1 januari 2010, moet de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden 
verbruikt, een geregistreerd kassasysteem (gks) met black box gebruiken. 

Wie is een ‘exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt’?
en om welke kassa gaat?
en vanaf wanneer verandert er wat voor u?
en wat als u niet zo’n ‘exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden 
verbruikt’ bent?

1. Wie moet zo’n geregistreerde kassa met black box 
gebruiken?
m.a.w. wat is een inrichting waar ‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt?
als uw ontvangsten voortkomende uit het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te 
worden verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minstens 
10% van uw totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door horeca activiteiten, bedragen.

Omgekeerd, als uw ontvangsten voortkomende uit het verschaffen van maaltijden om 
ter plaatse te worden verbruikt (exclusief btw), met uitsluiting van de daarbij horende 
dranken, minder dan 10% van uw totale omzet (exclusief btw) gerealiseerd door horeca 
activiteiten, bedragen, wordt u niet beschouwd als een exploitant van een inrichting waar 
‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt, maar als exploitant van een inrichting waar 
‘occasioneel’ maaltijden worden verbruikt. Voorbeelden: drankgelegenheden (cafés) 
die slechts occasioneel maaltijden verschaffen, inrichtingen die gespecialiseerd zijn in 
meeneemmaaltijden, enz. 

Het aandeel van uw maaltijdverstrekkende activiteiten is dus bepalend. Niet de niche die 
u koos. Het maakt niet uit of u nu de uitbater bent van een feestzaal, restaurant, taverne, 
brasserie, eetcafé, kantine, theesalon, restaurant van de sociale economie, een bakkerij 
met verbruikszaal...

fotografie © Julie Verlinden
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Ontvangsten uit maaltijden ter plaatse (excl. btw): ≥ 10% van uw totale omzet (excl. btw) 
➞ Geregistreerde kassa met black box
Ontvangsten uit maaltijden ter plaatse (excl. btw): < 10% van uw totale omzet (excl. btw) 
➞ Geen geregistreerde kassa met black box, maar wel andere verplichtingen, namelijk
btw-bonnetjes schrijven! (zie verder)

2. Hoe moet u de 10% berekenen?

- Algemene regel:

in januari 2015 maakt elke horeca uitbater de berekening voor het voorbije kalenderjaar 2014.

Op 1 januari van elk daaropvolgend jaar, maakt elke horeca uitbater die beoogd wordt door de 
black box-reglementering en die nog geen kassa met black box gebruikt omdat het tot op heden 
na toepassing van de 10%-regel niet verplicht was, de berekening voor het voorbije kalenderjaar.

Opmerking: Onderscheid tussen leveringen van goederen en diensten
De handeling die enkel bestaat uit de levering van spijzen en/of dranken, met of zonder 
voorafgaande bereiding, die ter plaatse worden bezorgd of “om mee nemen”, zonder enige 
bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, wordt niet aangemerkt 
als restaurant- of cateringdienst. (Bijvoorbeeld de meeneemmaaltijden verkocht in een 
restaurant, de maaltijden door de traiteur afgeleverd bij de klant, zonder bijkomende diensten.)
Deze leveringen moeten niet opgenomen worden in de omzet van de restaurant- en 
cateringdiensten (teller van de breuk) maar wel in de totale omzet gerealiseerd door 
horeca-activiteiten (noemer van de breuk) voor de berekening van de 10 percent regel.
maaltijden die ter plaatse worden genuttigd, worden ook beschouwd als leveringen van goederen 
(in plaats van restaurantdiensten) indien de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

1. De verstrekte spijzen en dranken kunnen uitsluitend worden genuttigd in open lucht, 
al dan niet onder een luifel, uitklapbaar dak of andere bescherming tegen de regen (de 
inrichting is met andere woorden niet voorzien van een gesloten verbruiksruimte).

2. De verkochte spijzen en dranken zijn standaardproducten en bereidingen voor de 
uitgeoefende activiteit.  De bereiding gebeurt voortdurend of op regelmatige basis.

3. De dranken en spijzen worden enkel aangeboden in een voor éénmalig gebruik 
bestemde houder of verpakking van papier, karton of kunststof. Ook het bestek is voor 
éénmalig gebruik bedoeld.

4. er is geen bediening aan tafel.

Wanneer een inrichting zowel beschikt over een gesloten ruimte ingericht voor het verbruik 
ter plaatse alsook over verbruiksinfrastructuur in open lucht, vormen alle ter plaatse 
verbruikte spijzen en dranken het voorwerp van een restaurantdienst, ongeacht of ze 
binnen of buiten worden geconsumeerd.
- als u meerdere inrichtingen exploiteert: 
De 10% wordt voor iedere inrichting afzonderlijk berekend en iedere inrichting volgt haar eigen 
regeling, op voorwaarde dat de inrichtingen materieel niet onderling verbonden zijn. twee 
inrichtingen zijn materieel verbonden als klanten zich vrij en zonder het verlaten van het pand 
tussen de ruimtes kunnen bewegen waarin u uw diverse horeca-activiteiten uitoefent. 

Voorbeeld: uw onderneming met 1 btw-nummer heeft 3 uitbatingen:
- een café in gent
- een meeneempizza in Leuven
- een restaurant in Hasselt
 

Uit de btw-aangifte (dus voor de 3 uitbatingen samen) blijkt dat voor de totale omzet de 
drempel van de 10% ‘ter plaatse verbruik van maaltijden’ is overschreden (hoewel deze 
overschrijding enkel en alleen van het restaurant kan komen). 

De 10% regel wordt echter afzonderlijk bepaald voor iedere onderscheiden inrichting 
(inrichtingen die materieel gezien niet onderling verbonden zijn). Dus in dit geval is het 
geregistreerd kassasysteem met black box alleen verplicht voor het restaurant. 

- als u een bestaande onderneming bent:
Het voorgaande kalenderjaar geldt als referentieperiode. U dient uiterlijk twee maanden na het 
verstrijken van de referentieperiode uw inrichting te registreren als zijnde verplicht een geregis-
treerd kassasysteem met black box te gebruiken. Uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de 
referentieperiode dient u een geregistreerd kassasysteem met black box in gebruik te nemen.

Voorbeeld: Op 1 januari 2016 past u de 10%-regel toe op de gegevens van het kalenderjaar 
2015. indien u de 10% bereikt, moet u zich ten laatste op 29 februari 2016 registreren. U 
moet het gks uiterlijk 31 maart 2016 in gebruik nemen. 

- als u overnemer bent:
De laatste 12 maanden gerealiseerd door de overdrager geldt als eerste referentieperiode, 
vervolgens het resterende gedeelte van het kalenderjaar waarin de overname plaatsvindt 
(tenzij de overname gebeurt tijdens het vierde kwartaal van een kalenderjaar) en tenslotte 
ieder daaropvolgend kalenderjaar (indien de overname gebeurt tijdens het vierde kwartaal 
van een kalenderjaar wordt voor de tweede referentieperiode het resterende gedeelte van 
dit kalenderjaar samengevoegd met het daaropvolgende kalenderjaar).
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Voorbeeld 1:
ik neem een horecazaak over op 1 juli 2015.
• Op 1 juli 2015 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. 
• Op 1 januari 2016 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot 31 december 2015. 
• Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2016. 
Voorbeeld 2:
ik neem een horecazaak over op 1 november 2015.
• Op 1 november 2015 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2014 tot 31 oktober 2015. 
• Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot 31 december 2016. 
• Op 1 januari 2018 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017. 

- als u starter bent:
De rest van het kalenderjaar waarin de activiteit wordt opgestart (tenzij de aanvang van 
activiteit zich situeert tijdens het laatste kwartaal van een kalenderjaar) geldt als eerste 
referentieperiode -waarbij het percentage door de starter moet geraamd worden (U kunt 
zich daarvoor baseren op een realistisch businessplan. Houd er rekening mee dat de 
administratie bij controle ten allen tijde de nodige rechtzettingen kan doen.) - en vervolgens 
ieder daaropvolgend kalenderjaar (als de activiteit wordt aangevangen tijdens het laatste 
kwartaal van een kalenderjaar wordt voor de eerste referentieperiode het resterende 
gedeelte van dit kalenderjaar samengevoegd met het daaropvolgende kalenderjaar).

Voorbeeld 1:
ik start een horecazaak op 1 juli 2015.
• Op 1 juli 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 juli 2015 tot 31 december 2015. 
• Op 1 januari 2016 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 juli 2015 tot 31 december 2015. 
• Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2016. 

als u start tijdens het laatste kwartaal (vanaf 1/10 tot en met 31/12) moet u de cijfers van 
dat kwartaal optellen bij de cijfers van het daaropvolgende kalenderjaar.
Vervolgens geldt ieder daaropvolgend kalenderjaar als referentieperiode.

Voorbeeld 2:
ik start een horecazaak op 1 november 2015.
• Op 1 november 2015 schat ik het percentage voor de periode 1 november 2015 tot 31 

december 2016. 
• Op 1 januari 2017 gebruik ik de werkelijke cijfers van 1 november 2015 tot 31 december 2016. 
• Op 1 januari 2018 gebruik ik de werkelijke cijfers van het kalenderjaar 2017. 

elke onderneming die vóór 01.10.2014 een activiteit gestart of overgenomen heeft, wordt 
beschouwd als bestaande onderneming.
Diegene die een activiteit start na 30.09.2014, wordt beschouwd als een starter, en niet als een 
bestaande onderneming, om op 01.01.2015 de eerste referentieperiode te bepalen.

Diegene die een activiteit overneemt na 30.09.2014, wordt beschouwd als een overnemer, en niet 
als een bestaande onderneming, om op 01.01.2015 de eerste referentieperiode te bepalen.
Voorbeeld
• De activiteit werd gestart op 01.08.2013. De eerste referentieperiode loopt van 01.01.2014 tot 

en met 31.12.2014.
• De activiteit werd gestart op 01.06.2014. De eerste referentieperiode loopt van 01.06.2014 tot 

en met 31.12.2014.
• De activiteit werd gestart op 01.11.2014. Op 01.01.2015 dient de eerste referentieperiode 

bepaald te worden volgens de regels die gelden voor starters. De eerste referentieperiode 
loopt dus van 01.11.2014 tot en met 31.12.2015. Het percentage dient door de exploitant te 
worden geraamd, onder controle van de administratie.

• De activiteit werd overgenomen op 01.11.2014. Op 01.01.2015 dient de eerste 
referentieperiode bepaald te worden volgens de regels die gelden voor overnemers, namelijk 
met behulp van de gegevens van de overdrager. De eerste referentieperiode loopt dus van 
01.01.2014 tot en met 31.12.2014, met name de gegevens van de overdrager van 01.01.2014 tot 
en met 31.10.2014 en de gegevens van de overnemer van 01.11.2014 tot en met 31.12.2014.

Let op! Van zodra u ten aanzien van een referentieperiode de 10% bereikt of overschrijdt, 
verkrijgt u vanaf de eerste dag die volgt op de betrokken referentieperiode (of voor starters 
vanaf het begin van de eerste referentieperiode als de raming minstens 10% bedraagt) 
definitief het statuut van inrichting die regelmatig maaltijden verschaft om ter plaatse 
te worden verbruikt, zelfs al zakt uw percentage nadien terug onder de 10%. Uw statuut 
kan dan slechts nog wijzigen als u de activiteit met betrekking tot het verschaffen van 
maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt volledig en definitief stopzet (vb. een zaak die 
zich in de toekomst uitsluitend gaat beperken tot meeneemmaaltijden).

3. om welke kassa gaat het?

Het geregistreerd kassasysteem met black box bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds het 
kassasysteem en anderzijds de controlemodule (black box).

Het kassasysteem kan ofwel een elektronisch kassasysteem zijn ofwel een PC-POs 
kassasysteem.

met een elektronisch kassasysteem wordt bedoeld, elk kassasysteem dat gebruik
maakt van een “real time” besturingssysteem en die de registraties opslaat in zijn
werkgeheugen via een systeem van tellers. Bij het nemen van een Z-rapport worden deze 
tellers uitgelezen en terug op nul gezet en worden de gedane registraties erin samengevat.

met een PC-POs kassasysteem wordt bedoeld, elk Point Of sale kassasysteem dat bestaat uit 
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een computer, onder gelijk welke hardware vorm, met klassiek besturingssysteem, waarop 
kasregistersoftware is geïnstalleerd. Deze kasregistersoftware maakt bij elke registratie 
records aan, in één of meerdere bestanden. Bij de aanmaak van een Z-rapport wordt op deze 
bestanden een query (zoekopdracht) uitgevoerd die samengevat wordt in het rapport.
De controlemodule (black box) bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds de fiscal data module en 
anderzijds de Vat signing card (smartcard).
met fiscal data module wordt bedoeld, het onderdeel van de controlemodule dat met het 
kassasysteem wordt verbonden. Dit is de befaamde ‘black box’.

met VAT signing card wordt bedoeld de smartcard, als onderdeel van de
controlemodule, die door de belastingplichtige dient aangevraagd te worden en zal uitgereikt 
worden door de FOD Financiën. Deze smartcard dient in de fiscal data module van de 
controlemodule aangebracht te worden. Deze smartcard is, onder andere, voorzien van 
software voor het genereren van: 1) doorlopende event- en transactienummering, 2) een 
digitale handtekening op basis van data die zij ontvangt van de fiscal data module en waarvoor 
een certificaat op de smartcard is geïnstalleerd en 3) het bijhouden van een aantal tellers. U 
ontvangt 1 Vat signing card per op uw btw-nummer geregistreerde fiscale data module. 

Alle onderdelen van een geregistreerd kassasysteem met black box zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden: het kassasysteem werkt niet zonder controlemodule (black box) 
en de controlemodule werkt niet zonder VAT signing card (smartcard).

Het kassasysteem moet aan een aantal vereisten en waarborgen voldoen:
a. de onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens ; er kan dus niets meer op de kassa 

gewist worden, zonder dat er een spoor achterblijft. 

b. de bewaring van alle ingebrachte gegevens, gelijktijdig met de aanmaak van het 
kasticket dat geldt als vereenvoudigde factuur, in een elektronisch journaal of 
journaalbestand; dit bevat ook elke wijziging van de software of programmaparameters 
en elk gebruik van specifieke functionaliteiten ;

c. de mogelijkheid tot controle door de ambtenaren van de btw-administratie ;

d. een minimum verplichte inhoud van het kasticket :
a de volledige benaming «BtW-kasticket»;
b de datum en het uur van de uitreiking van het kasticket;
c het volgnummer van het kasticket, genomen uit een ononderbroken reeks;
d de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn 

naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn btw-identificatienummer;
e de identificatie van de gebruiker;
f de gebruikelijke benaming en de prijs van de geleverde goederen en van de verstrekte 

diensten

h de korting en teruggegeven bedragen;
i de identificatie van de kassa/terminal;
j het algoritme berekend op basis van de vermeldingen opgenomen in de  

voorgaande punten a) tot en met i);
e. een verplichte aanmaak van een dagelijks financieel rapport en een dagelijks gebruiker 

rapport die de verkopen en het gebruik van de andere functionaliteiten van de kassa 
tijdens deze openingsperiode samenvatten (Z- en X-rapporten) ;

f. een verplichte registratie van alle gesimuleerde dienstprestaties uitgevoerd in het kader 
van een vorming ;

g. uitgerust zijn met een module die op onveranderlijke en beveiligde wijze relevante data van 
de kastickets opslaat en verwerkt tot een algoritme en eventuele andere controlegegevens 
die worden afgedrukt op het kasticket en die toegankelijk zijn voor de controle ambtenaren.

Het algoritme is een mechaniek die er voor zorgt dat elk ticket een uniek nummer draagt, 
dat verbonden is met het nummer van het vorige ticket. Een ticket doen verdwijnen is 
dus niet meer mogelijk. als er toch iets verdwijnt, is dat nadien eenvoudig digitaal op te 
sporen. “Onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens” betekent dan weer dat alles 
wat ooit in de kassa werd ingetikt, nooit gewist kan worden. Correcties kunnen alleen via 
tegenboeking ingebracht worden.

Elk gecertificeerd kassasysteem moet voorzien zijn van een modelaanduiding en een 
productienummer. Dit unieke productienummer moet op elk gecertificeerd 
kassasysteem op onverwijderbare wijze aangebracht worden.
Het kasregisterprogramma, geïnstalleerd op een elektronisch kassasysteem of op een 
PC-POS kassasysteem, moet voorzien zijn van een versienummer. Dit versienummer 
moet een unieke aanduiding zijn van een softwareversie en bij elke wijziging van de 
software worden aangepast.

Ook de fiscale data module moet aan verscheidene voorwaarden voldoen:
instaan voor het registreren en bewaren van alle ingebrachte gegevens gedurende 8 jaar en 
zorgen voor de registratie van datum, uur, minuut en seconde bij de aanmaak van elk ticket. 

De fiscale data module is uitgerust met 4 poorten:
- een voor de verbinding met het kassasysteem
- een voor het inbrengen van de Vat signing card
- een voor de controleurs
- een in reserve, waarvan de uitbater indien gewenst gebruik kan maken voor het opslaan 

van het elektronisch journaal/journaalbestand.
Het geregistreerd kassasysteem met black box moet btw-kasticketten produceren waarop 
ook alle correcties en terugnames (reFUND) zichtbaar moeten zijn. Van deze ticketten is 



1716

geen kopie mogelijk/toegelaten. Het btw-kasticket moet worden uitgereikt op het tijdstip 
waarop de handeling is beëindigd. 

andere ticketten die het geregistreerd kassasysteem mag aanmaken, zijn:
- trainingticketten: vb. bij het opleiden van personeel. minimaal de vermelding 

‘traiNiNg’ moet op het ticket worden afgedrukt. 
- Pro forma ticketten: vb. bij het opmaken van offertes. minimaal de vermelding ‘PrO 

FOrma’ moet op het ticket worden afgedrukt. 

Op alle papieren afdrukken van de geregistreerde kassasysteem met black box, ongeacht hun 
benaming (vb. bestelbonnen, keukentickets, bartickets, rapporten, tussenrekeningen, …), en 
die geen BtW-kasticket zijn, dient onderaan de volgende tekst te staan: 
“DIT IS GEEN GELDIG BTW KASTICKET”.

De detailkenmerken waaraan het nieuw geregistreerd kassasysteem met black box moet 
voldoen, zijn vastgelegd in een omzendbrief. Deze vindt u terug op 
www.geregistreerdkassasysteem.be. 

Het kassasysteem mag geen andere functies hebben dan deze beschreven in de omzendbrief, 
teNZiJ deze bijkomende functies de verplichte functies niet beïnvloeden, wijzigen of 
verstoren eN deze bijkomende functies nauwkeurig beschreven zijn in de documentatie die 
de producent overmaakt aan de overheid samen met zijn certificatieaanvraag. 

De fiscale data module mag geen andere functies hebben dan deze beschreven in de 
omzendbrief.

Let op als u een kassa en/of black box aanschaft! Verifieer of de leverancier kan aantonen 
dat het toestel gecertificeerd is. Kassa’s en black boxen van malafide leveranciers zullen 
niet erkend worden. Als u toch zo’n kassa of black box koopt, loopt u een groot risico op
 problemen bij controle!

De lijst met gecertificeerde toestellen kan u op www.geregistreerdkassasysteem.be.
 Een voorbeeld van het certificaat vindt 
u op de volgende pagina. Vraag hiernaar bij de aankoop! Let op: de lijst van 
gecertificeerde toestellen is volop in opbouw. Indien uw type kassa (nog) niet 
geregistreerd is, informeer dan bij uw kassa-leverancier of dit type al dan niet voor 
certificatie werd aangeboden.

Als u toch genoodzaakt bent reeds een kassa aan te kopen vooraleer de verkoper het 
officiële certificaat kan voorleggen, raden wij u aan volgende tekst te laten opnemen in 
de verkoopovereenkomst:
“Het bestelde toestel type x zal zonder bijkomende ingrepen of kosten of wat dan ook voldoen 

aan de wetgeving in verband met de fiscale data module. Mochten toch bepaalde 
ingrepen (update, vervanging, edm.) nodig zijn om te voldoen, zal *naam van degene bij 
wie u de bestelling plaatst* de kost voor deze ingrepen volledig en uitsluitend voor zijn 
rekening nemen.” 

We kunnen u helaas niet garanderen dat deze formulering alle mogelijke (juridische) 
problemen voorkomt, maar het geeft minstens een duidelijke indicatie van de goede
trouw van de verkoper.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Concreet betekent de invoering van deze kassa met black box dat alles wat ingetikt wordt 
in de kassa onherroepelijk geregistreerd wordt. Corrigeren kan maar is blijvend zichtbaar 
in het systeem. een klant die een afrekening vraagt zal dus steeds een kasticket krijgen 
waarop alle verrichtingen zichtbaar zijn en dat duidelijk vermeldt een btw-bonnetje te zijn. 
andere soorten tickets vermelden duidelijk dat ze géén btw-bonnetje zijn.

Model van certificaat black box:  Model van certificaat kassasysteem:
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Kassa = prikklok?
Elke gebruiker van de kassa moet in de kassa geregistreerd zijn met zijn/haar INSZ-
nummer. Op zich is dit geen arbeidstijdregistratie maar geeft het wel aan wanneer de 
gebruiker op de kassa heeft gewerkt.
Wat veel dichter bij arbeidstijdregistratie komt, is de verplichting dat de kassa moet 
beschikken over de PLU-knop “arbeid in” en de PLU-knop “arbeid uit”. Dit betekent niet 
dat er een algemene verplichting is om een arbeidstijdregistratie toe te passen. Wel 
is het zo dat iedereen die gebruik wenst te maken van de lastenverlaging op vijf vaste 
personeelsleden de aanvang en het einde van de dagelijkse arbeid van elk personeelslid 
moet registreren. Dit kan via de betreffende PLU-knoppen of via een daartoe door de RSZ 
ontworpen systeem.

Conclusie: er is geen verplichte arbeidstijdregistratie ingevoerd, maar wie gebruik 
wenst te maken van de lastenverlaging op vast personeel, zal een registratie moeten 
doorvoeren die er dicht bij in de buurt komt.

Voor de meest recente informatie, neem een kijkje op onze website
www.horecablackbox.be of contacteer onze juridische dienst via 02/213.40.10 of 
juridische.dienst@horeca.be. 

4. Wat zijn de gevolgen van de geregistreerde kassa met 
black box voor uw bedrijf?
De invoering van de geregistreerde kassa met blackbox zal een enorme cultuurverandering 
in de Belgische horeca teweegbrengen. Zodra de kassa geïnstalleerd is, zal hij immers 
onvermijdelijk worden. alles wat u op de kassa intikt, wordt onherroepelijk geregistreerd. 
Niet intikken is geen optie, aangezien u uw klanten dan niet van een geldig BtW-document, 
of zelfs niet van een gewone rekening kan voorzien. Concreet betekent dit dat alle inkomsten 
van uw onderneming officieel zullen zijn. Bijgevolg worden ook informele uitgaven 
onmogelijk: zonder zwart geld, zijn er ook geen zwarte uitgaven mogelijk. informele 
uitgaven situeren zich voornamelijk op het vlak van aankopen en personeel. Vooral de 
impact op het personeelsbestand zal gigantisch zijn: in die ondernemingen waar een 
deel onofficieel gebeurde (om bijvoorbeeld de loonlasten dragelijk te houden), zullen de 
loonlasten enorm toenemen, terwijl het netto-inkomen van de medewerkers dreigt te dalen.

indien uw zaak een verwittingstraject zal moeten ondergaan, zal dit dus een enorme 
impact hebben. U start best met een goede doorlichting van uw onderneming om goed 
te weten waar welke kosten liggen en hoe deze eventueel gereduceerd kunnen worden. 
Hoeveel kan de verwitting u extra kosten aan loonlasten? Op welke posten kan u besparen? 
Beschikt u over de meest efficiënte openingsuren? kan de foodcost gereduceerd worden? 
Heel belangrijk hierbij is uw personeel nauw te betrekken. Zij zullen de veranderingen 
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immers als eerste aan den lijve ondervinden. Zo kan het zijn dat de arbeidsorganisatie 
helemaal anders moet of dat er wel degelijk op loon zal moeten ingeleverd worden. tot slot 
zal u ook iets aan uw prijzen kunnen veranderen.

Horeca Vlaanderen probeert u enkele instrumenten aan te reiken die u kunnen helpen (zie 
later). maar u bekijkt uw situatie best ook met uw boekhouder, uw sociaal secretariaat of 
met een externe consultant. tot slot doet ook de overheid een (bescheiden) duit in het zakje 
(zie later). Begeleiding kan ook aangevraagd worden via het project “ondernemershorizon”.
( http://www.unizo.be/ondernemershorizon)

5. Vanaf wanneer verandert er wat voor u?
Vanaf 2014 kon u vrijwillig instappen. als u dit hebt gedaan, dan geniet u van een rsZ-
korting, maar moest u om van die korting te kunnen genieten, o.a. een geregistreerde 
kassa met black box in uw zaak activeren en alle handelingen op deze kassa intikken en 
aan elke klant een kasticket uitreiken.

De verplichte invoering van de geregistreerde kassa met black box is voorzien voor 2015. 
De verplichte registratie start op 1 januari 2015. Belastingplichtige-uitbaters dienen zich 
als dusdanig te registreren tijdens de periode van 1 januari 2015 tot 28 februari 2015. Na 
deze periode en mits registratie, kunnen de belastingplichtige-uitbaters hun VAT signing 
card aanvragen. in deze aanvraag moeten de productienummers van het kassasysteem en 
de fiscale data module vermeld worden. 

Zowel de registratie als de aanvraag van de Vat signing card moeten gebeuren bij de 
administratie van de FOD Financiën. 
registreren kan u via www.geregistreerdkassasysteem.be, doorklikken in de rechterkolom 
op ‘registratiemodule gks voor horeca-uitbaters’.

De belastingplichtigen die na 1 januari 2015 een zaak starten of overnemen waardoor zij
belastingplichtige-uitbater worden, dienen zich als dusdanig te registreren, vóór het 
begin of de overname van de activiteit. De Vat signing card moet tijdig aangevraagd 
worden, zodat uiterlijk bij het begin of de overname van de activiteit het geregistreerde 
kassasysteem in gebruik kan genomen worden.

indien een belastingplichtige na 1 januari 2015 belastingplichtige-uitbater wordt door de
wijziging van de economische activiteit naar een exploitatie waar regelmatig maaltijden
worden verbruikt, dient hij zich als dusdanig te registreren, vóór de wijziging in de activiteit.
De Vat signing card moet tijdig aangevraagd worden, zodat de belastingplichtige uiterlijk 
bij het begin van de nieuwe economische activiteit het geregistreerde kassasysteem in 
gebruik kan nemen.

De belastingplichtigen die occasioneel maaltijden verschaffen en na het verstrijken van een
referentieperiode vaststellen toch regelmatig maaltijden te verschaffen, dienen uiterlijk 
twee maanden na het verstrijken van de referentieperiode geregistreerd te zijn als 
belastingplichtige-uitbater. Het geregistreerde kassasysteem dient uiterlijk drie maanden 
na het verstrijken van de referentieperiode in gebruik genomen te worden.

Na uw registratie ontvangt u van de administratie één van volgende uiterlijke 
implementatiedata: 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015. 

Het is belangrijk om te weten dat het ogenblik van registratie geen enkele invloed heeft op 
de uiterlijke implementatiedatum die u zal ontvangen. De toegekende implementatiedatum 
hangt immers niet af van het registratiemoment.

als u meerdere vestigingseenheden registreerde, krijgt u voor elke eenheid een uiterlijke 
datum waarop de kassa met black box moet geactiveerd worden. 

Deze uiterlijke datum is dus te beschouwen als een administratieve tolerantie ten aanzien 
van de wettelijk verplichte invoeringsdatum van 1 januari 2015. men zal bijgevolg niet 
kunnen beboet worden voor het niet beschikken over een actieve kassa met black box voor 
de uiterlijke implementatiedatum verstreken is. 

met betrekking tot uw dagelijkse werking, zijn er drie opties in afwachting van de activatie 
van uw black box kassa: 
Optie 1: 
U reikt btw-bonnetjes uit voor de verrichte restaurant- en cateringdiensten in afwachting 
van de installatie van uw black box kassa. U houdt dan ook een dagontvangstenboek bij. 

Optie 2: 
Zaken die over een vergunning aanschrijving 6/1999 of et 103.592 beschikken, mogen als 
overgangsmaatregel met deze kastickets verder werken tot de dag dat hun black box kassa 
in hun zaak wordt geactiveerd. 

Optie 3: 
als u ervoor in aanmerking komt, vraagt u in 2014 nog een vergunning aanschrijving 6/1999 of et 
103.592 aan bij uw lokaal btw-kantoor. Dan mag ook u als overgangsmaatregel met deze tickets 
verder werken tot uw black box kassa in uw zaak operationeel is. als dit inhoudt dat u hierdoor 
vroeger dan gepland een nieuwe kassa aankoopt, let er dan op dat u garanties krijgt inzake de 
aanpassing van het systeem tot een geregistreerd kassasysteem met black box (zie eerder).
 
Om discriminatie binnen de sector te vermijden, zal de Administratie pas tot sancties 
overgaan vanaf 1 januari 2016, de datum waarop de implementatiedatum voor alle 
ondernemingen verstreken is. 
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Zowel oud-minister van Financiën koen geens als staatssecretaris elke sleurs kondigden 
een periode van “administratieve tolerantie” aan in 2015. Dit betekent concreet dat de 
FOD Financiën de implementaties opvolgt, maar niet bestraffend zal optreden. sancties 
gebeuren pas in 2016 en enkel voor zaken die vanaf 1 januari 2016 niet in orde zijn. in feite 
zal in 2015 dus niet opgetreden worden tegen zaken die in de loop van 2015 niet tijdig hun 
kassa hebben geïnstalleerd. Wel zal opgetreden worden tegen zaken die op 1 januari 2016 
niet in orde zijn. 

Concreet betekent dit dat er geen  verschil is tussen in 2014 vrijwillig registreren dan 
wel officieel registreren in januari/februari 2015. Ook als u in 2014 registreert, ontvangt 
u in maart of april 2015 van de FOD Financiën via brief de datum waarop u geacht wordt (in 
2015) over een actief geregistreerd kassasysteem (gks) te beschikken.
een actief gks betekent een geïnstalleerd systeem dat met de VsC-kaart werd geactiveerd 
en in gebruik genomen. De FOD Financiën kondigt controles aan bij diegenen die zich niet 
voor 28 februari 2015 registreren.

Wanneer u in 2015 dus de datum krijgt waarvoor u de kassa moet activeren (30 juni, 30 
september, 31 december) dan zal u er  niet onmiddellijk op aangepakt worden, indien 
u dit niet tijdig in orde brengt.  Pas vanaf 1 januari 2016 kunnen echte sancties volgen. 
Horeca Vlaanderen raadt u wel aan om zeer voorzichtig te zijn. We verwachten een enorme 
toeloop bij de kassaleveranciers. als u wil vermijden op 1 januari 2016 geen actieve kassa 
te hebben, dan houdt u zich best aan de door de overheid gesuggereerde timing. als de 
kassaleveranciers niet tijdig kunnen leveren, kan u dan in 2016 inroepen dat u als een goed 
huisvader heeft gehandeld. indien u wacht tot het laatste ogenblik om te bestellen, zal u bij 
een eventuele controle geen verhaal hebben.
Vrijwillige registratie in 2014 is enkel nuttig als u nog voor 1 januari 2015 een kassa zou 
activeren om in het eerste kwartaal van 2015 van de maatregelen van het Horecaplan 
gebruik te maken.

6. concreet
We proberen per type van horeca exploitatie de verplichtingen op te sommen die u als 
exploitant moet naleven voor het aanmaken en uitreiken van controledocumenten aan uw 
klanten. 

met ‘controledocumenten’ worden, al naargelang het geval, tickets van een nu reeds 
vergund kasregister, tickets van een nu reeds vergund computersysteem, btw-bonnetjes of 
tickets geregistreerd kassasysteem bedoeld. 
met ‘ticket geregistreerd kassasysteem’ wordt telkens uiteraard een ticket bedoeld 
aangemaakt en uitgereikt door een geregistreerd kassasysteem met black box.

A. Inrichtingen die regelmatig maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden 
verbruikt, vb. restaurant, brasserie, edm. 
tot en met 31 december 2014 verandert er voor u niets, tenzij u vrijwillig instapt natuurlijk. 
in dat laatste geval moet u van zodra de kassa met black box in uw zaak geactiveerd is, 
een ticket geregistreerd kassasysteem uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht 
hun aard (voorbeeld: ook voor het louter verschaffen van dranken buiten het kader van een 
maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van de klant.

tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 zal u zich moeten registreren.

Vanaf 30 juni 2015 ten vroegste zal u een ticket geregistreerd kassasysteem moeten 
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld: ook voor het louter 
verschaffen van dranken buiten het kader van een maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid 
van de klant. 
  
B. Inrichtingen die occasioneel maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden 
verbruikt, vb. broodjeszaak of ijssalon met slechts 10% verbruik ter plaatse, edm. 
tot en met 31 december 2014 verandert er niets, tenzij u vrijwillig instapt natuurlijk. in dat 
laatste geval moet u van zodra de kassa met black box in uw zaak geactiveerd is, een ticket 
geregistreerd kassasysteem uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard 
(voorbeeld: ook voor het louter verschaffen van dranken buiten het kader van een maaltijd) 
en ongeacht de hoedanigheid van de klant.
Vanaf 1 januari 2015 zal u voor het verschaffen van maaltijden en van de daarbij horende 
dranken voor verbruik ter plaatse een btw-bonnetje aan de klant moeten uitreiken. 
Dit document mag u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur 
aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd. indien uw klant een 
belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u, naast het btw-
bonnetje, steeds een volledige factuur uitreiken. De dubbels van de btw-bonnetjes bewaart 
u. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin u dagelijks de nummers noteert van de 
btw-bonnetjes die u die dag uitreikte.

C. Traiteurs
Het is belangrijk te weten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen cateringdiensten 
en het leveren van maaltijden. 

We spreken van een levering als de klant de maaltijd komt afhalen of als u de maaltijd bij de 
klant levert zonder bijkomende diensten. 

De omzet uit leveringen telt niet mee als omzet uit restaurant- of cateringdiensten voor de 
berekening van de 10%-regel. De omzet van de leveringen telt wel mee om de totale omzet 
te bepalen die wordt gerealiseerd door horeca-activiteiten. 
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Dit in tegenstelling tot de cateringdiensten, die zowel behoren tot de omzet uit restaurant- 
en cateringdiensten als tot de omzet uit horeca activiteiten. 

C.1 Uw ontvangsten voortkomende uit de restaurant- en cateringdiensten (exclusief BtW), 
met uitsluiting van het verschaffen van dranken, bedragen minstens 10% van uw totale 
omzet (exclusief BtW) gerealiseerd door horeca activiteiten.

tot en met 31 december 2014 verandert er voor u niets, tenzij u vrijwillig instapt natuurlijk. 
in dat laatste geval moet u van zodra de kassa met black box in uw zaak geactiveerd is, 
een ticket geregistreerd kassasysteem uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht 
hun aard (voorbeeld: ook voor het louter verschaffen van dranken buiten het kader van een 
maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van de klant.

tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 zal u zich moeten registreren.

Vanaf 30 juni 2015 ten vroegste zal u een ticket geregistreerd kassasysteem moeten 
uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld: ook voor de 
cateringdiensten die uitsluitend betrekking hebben op het verschaffen van dranken) en 
ongeacht de hoedanigheid van uw klant. 
 
in het geval van een cateringdienst moet het kasticket, in principe, uitgereikt worden bij de voltooiing 
van de dienst, eventueel op het einde van het evenement. Praktisch gezien is dit niet altijd mogelijk. 
Daarom aanvaardt de administratie de volgende afwijkende regeling: er hoeft geen kasticket van 
een geregistreerd kassasysteem uitgereikt te worden bij de voltooiing van de dienst wanneer dit 
praktisch niet mogelijk is, op voorwaarde dat de handeling op voorhand werd geregistreerd op het 
kassasysteem ter waarde van de offerte, bestelbon of geschatte waarde en dat eventuele correcties 
als eerstvolgende handeling na het evenement worden geregistreerd op het kassasysteem. Beide 
kastickets moeten worden uitgereikt aan de klant, eventueel samen met de factuur en uiterlijk op de 
15de dag van de maand volgend op die waarin de cateringdienst plaatsvond. 
 
C.2 Uw ontvangsten voortkomende uit de restaurant- en cateringdiensten (exclusief BtW), 
met uitsluiting van het verschaffen van dranken, bedragen minder dan 10% van uw totale 
omzet (exclusief BtW) gerealiseerd door horeca activiteiten. 

tot en met 31 december 2014 verandert er voor u niets, tenzij u vrijwillig instapt natuurlijk. 
in dat laatste geval moet u van zodra de kassa met black box in uw zaak geactiveerd is, 
een ticket geregistreerd kassasysteem uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht 
hun aard (voorbeeld: ook voor het louter verschaffen van dranken buiten het kader van een 
maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van de klant.

Vanaf 1 januari 2015 zal u voor de door u verrichte cateringdiensten, met uitzondering van 
de cateringdiensten die uitsluitend betrekking hebben op het verschaffen van dranken, een 
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btw-bonnetje moeten uitreiken. Dit document mag u vervangen door een volledige factuur 
indien u deze factuur aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd. 

als uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet 
u, in voorkomend geval naast het btw-bonnetje, steeds een volledige factuur uitreiken. De 
dubbels van de btw-bonnetjes bewaart u. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin 
u dagelijks de nummers noteert van de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte.
D. Hotelhouders (inclusief Bed and Breakfast)
er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee sectoren, die strikt afzonderlijk worden 
behandeld.

1ste sector : hotelactiviteit
Deze sector omvat het verschaffen van gemeubeld logies - dat al dan niet gepaard gaat met 
het verschaffen van spijzen en dranken of met bijkomende diensten - door een exploitant van 
een hotelinrichting e.d. aan hotelgasten eN die verrekend worden via de globale hotelrekening. 
Hier blijft de oude regeling van toepassing. Voor deze handelingen moet een rekening of 
ontvangstbewijs worden uitgereikt en dit op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. De 
rekening of het ontvangstbewijs mag vervangen worden door een volledige factuur op naam 
van de klant, voor zover deze wordt uitgereikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd.

De 10 percent regel kan nooit toepassing vinden in deze eerste sector.
Opmerking: enkel de belastingplichtige die zich beperkt tot het verschaffen van gemeubeld 
logies dat al dan niet gepaard gaat met het verschaffen van spijzen en dranken, met 
name die zich beperkt tot de handelingen bedoeld in deze 1ste sector die steeds worden 
opgenomen op de globale hotelrekening, kan de rekening of het ontvangstbewijs nog 
vervangen door een ticket dat gegenereerd werd door een kasregister met een vergunning 
bedoeld in de beslissing nr. e.t. 103.592 van 2 juni 2003.
Uiteraard hebben uitbaters van deze sector steeds de mogelijkheid om vrijwillig in te 
stappen in het systeem van geregistreerde kassa met black box. 

Voorbeeld 1: een hotelgast betaalt 2 maaltijden via zijn globale hotelrekening: zijn eigen 
maaltijd en de maaltijd van een niet-hotelgast. Beide maaltijden worden behandeld volgens 
de regels van de 1ste sector.

Voorbeeld 2: De hotelgast is niet diegene die betaalt. De factuur wordt verzonden naar de 
werkelijke klant/opdrachtgever. Deze regeling (factuur ter vervanging van rekening of 
ontvangstbewijs) kan enkel worden aanvaard indien, zo snel mogelijk na het uitchecken, de 
factuur wordt verzonden naar de opdrachtgever.

2de sector : andere dan hotelactiviteit
Binnen deze sector dient men de 10 percent regel toe te passen om te bepalen of men 
gebruik moet maken van hetzij rekeningen of ontvangstbewijzen, hetzij kastickets van het 

geregistreerde kassasysteem. Hiervoor past men de volgende breuk toe:

teller: De restaurant- en cateringdiensten (waaronder begrepen de maaltijden verstrekt 
aan niet-hotelgasten en aan hotelgasten voor zover de maaltijden niet zijn opgenomen in de 
globale hotelrekening)

Noemer: De totale omzet gerealiseerd door reca-activiteiten.
Wordt dus Niet in de noemer opgenomen: de logies, het ontbijt, andere maaltijden 
verschaft aan hotelgasten, opgenomen in de globale hotelrekening.

is het resultaat minder dan 10 percent, dan blijft de oude regeling van toepassing. 
men dient, voor het verschaffen van maaltijden, een rekening of ontvangstbewijs of 
een vervangende factuur uit te reiken op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. een 
kasregister met een vergunning zoals bedoeld in de aanschrijving nr. 6 van 27 april 1999 of 
de beslissing nr. e.t. 103.592 van 2 juni 2003, is niet meer mogelijk. 

is het resultaat 10 percent of meer, dan moet een geregistreerd kassasysteem worden 
gebruikt. Voor alle handelingen binnen deze sector moet dan een kasticket van een 
geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt op het tijdstip waarop de dienst is voltooid. 
een factuur kan het hiervoor vermelde kasticket nooit vervangen.
eens men een geregistreerd kassasysteem gebruikt, moet men alle handelingen verricht 
voor niet-hotelgasten, hierin opnemen.

Voorbeeld 1: een hotel heeft een restaurant en een bar die toegankelijk zijn voor niet-
hotelgasten. Volgens genoemde breuk wordt de 10 percent behaald. Concreet betekent 
dit dat het geregistreerde kassasysteem moet aangewend worden in de bar en in het 
restaurant (sector 2), maar niet in het hotel (sector 1).

Voorbeeld 2: een niet-hotelgast betaalt 2 maaltijden: zijn eigen maaltijd en de maaltijd van 
een hotelgast (dus niet via een globale hotelrekening). Beide maaltijden worden behandeld 
volgens de regels van de 2de sector.

Voorbeeld 3: De situatie doet zich voor dat een restaurant in onderaanneming werkt voor 
een hotel. De hotelgasten gaan eten in het restaurant en rekenen de maaltijd af via de 
globale hotelrekening. De kastickets van het geregistreerde kassasysteem, aangemaakt 
door het restaurant, moeten worden bezorgd aan het hotel. Het restaurant heeft tevens de 
verplichting tot het uitreiken van een factuur aan het hotel. De handeling tussen het hotel 
en de hotelgast maakt deel uit van de 1ste sector.

Voorbeeld 4: in het hotel wordt ook wellness aangeboden. alles wat via de globale 
hotelrekening wordt afgerekend, maakt deel uit van de 1ste sector. De wellnessactiviteiten 
die via de globale hotelrekening worden afgerekend, volgen dus de regels van de 1ste 
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sector. Binnen de 2de sector moet de 10 percent regel worden toegepast. De omzet uit de 
restaurant- en cateringdiensten die niet via de globale hotelrekening werden verrekend, 
moeten gedeeld worden door de totale reca-omzet. De wellnessactiviteit is geen horeca-
activiteit en moet dus nergens in de breuk worden opgenomen.

E. Frituren en exploitanten van een drankgelegenheid (café, taverne), snackbar, tearoom, 
cafetaria, verbruikssalon voor ijs en banketgebak en andere verbruikssalons die zich 
beperken tot het verschaffen van ‘lichte’ maaltijden die uitsluitend geserveerd worden 
met brood. 
tot 31 december 2014 verandert er niets, tenzij u vrijwillig instapt natuurlijk. in dat laatste 
geval moet u van zodra de kassa met black box in uw zaak geactiveerd is, een ticket 
geregistreerd kassasysteem uitreiken voor alle verrichte handelingen ongeacht hun aard 
(voorbeeld: ook voor het louter verschaffen van dranken buiten het kader van een maaltijd) 
en ongeacht de hoedanigheid van de klant.

Vanaf 1 januari 2015 moet u de verplichtingen naleven zoals die gelden voor inrichtingen die 
ofwel regelmatig ofwel occasioneel maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt. 

als u een inrichting uitbaat die regelmatig maaltijden verschaft om ter plaatse te worden 
verbruikt,  moet u zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 registreren en zal u 
vanaf 30 juni 2015 ten vroegste een ticket geregistreerd kassasysteem uitreiken voor 
alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld : ook voor de levering van 
meeneemmaaltijden en voor het leveren of het verschaffen van dranken buiten het kader 
van een maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van uw klant. 

als u een inrichting uitbaat die regelmatig maaltijden verschaft om ter plaatse te worden 
verbruikt, moet u zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 registreren en zal u 
vanaf 30 juni 2015 ten vroegste een ticket geregistreerd kassasysteem uitreiken voor 
alle verrichte handelingen ongeacht hun aard (voorbeeld : ook voor de levering van 
meeneemmaaltijden en voor het leveren of het verschaffen van dranken buiten het kader 
van een maaltijd) en ongeacht de hoedanigheid van uw klant. 

in afwachting zijn deze belastingplichtigen gehouden, vanaf 01.01.2015 en tot de ingebruikname 
van het geregistreerde kassasysteem, reeds een verantwoordingsstuk uit te reiken voor de 
verschafte restaurant- of cateringdiensten. Bij wijze van administratieve tolerantie en omwille 
van praktische redenen, wordt de keuze van het type verantwoordingsstuk overgelaten aan de 
betrokken belastingplichtigen. Dit document kan bijvoorbeeld bestaan uit een gewoon kasticket, 
ongeacht of deze kassa al dan niet werd goedgekeurd door de administratie (bijvoorbeeld in 
het kader van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 of van de beslissing nr. e.t.103.592 van 
02.06.2003), of uit een rekening of ontvangstbewijs (btw-bonnetje). er wordt opgemerkt dat elke 
voorraad ongebruikte rekeningen of ontvangstbewijzen later nog aangewend kan worden in geval 
van technische problemen van het geregistreerde kassasysteem.

als u een inrichting uitbaat die occasioneel maaltijden verschaft om ter plaatse te worden 
verbruikt, moet u vanaf 1/1/15 voor het verschaffen van maaltijden en van de daarbij 
horende dranken voor verbruik ter plaatse een btw-bonnetje aan de klant uitreiken. 
Dit document mag u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur 
aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd. als uw klant een 
belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u, naast het btw-
bonnetje, steeds een volledige factuur uitreiken. De dubbels van de btw-bonnetjes bewaart 
u. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin u dagelijks de nummers noteert van 
de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte. U kan echter vrijwillig overgaan tot het gebruik 
van een geregistreerd kassasysteem. in dit geval zijn de verplichtingen die gelden voor 
inrichtingen die regelmatig maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt, ook 
op u van toepassing.

De lijst van de lichte maaltijden is dus niet meer bepalend voor het al dan niet moeten
 uitreiken van een controledocument (ticket kasregister / btw-bonnetje)!
Voorlopig blijft de lijst van lichte maaltijden nog wel geldig voor het al dan niet verplicht 
moeten bezitten van vestigingsattest.

Wat met de forfaitaire regeling?
Bepaalde belastingplichtigen hebben de mogelijkheid de forfaitaire regeling toe te 
passen. Volgens deze regeling moet u uw inkomsten niet van dag 
tot dag optekenen. Uw omzet wordt op forfaitaire manier bepaald. 
Iedereen die restaurant- of cateringdiensten verricht, moet vanaf 1 januari 2015 
hetzij een btw-bonnetje, hetzij een ticket van een geregistreerde kassa met black box 
uitreiken. Dit geldt onder andere ook voor de slager, bakker, ijsbereider, caféhouder 
of frituurexploitant die momenteel gebruikmaakt van de forfaitaire regeling. Alle 
maaltijden die worden verschaft in het verbruikssalon van bijvoorbeeld een bakker of 
ijsbereider zijn restaurantdiensten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld croissants, gebak, 
ijsjes, wafels, broodjes... Wanneer een slager een communiefeest, barbecue... verzorgt, 
is dit een cateringdienst. 

Indien u minder dan 10% van uw omzet realiseert door restaurant- of cateringdiensten, 
moet u vanaf 1/1/15 voor deze diensten btw-bonnetjes uitreiken. 
Indien u voor 10% of meer van uw omzet restaurant- of cateringdiensten verricht, moet u 
voor alle verrichte horecahandelingen een ticket van een geregistreerde kassa met black 
box uitreiken. 

Zij zullen, zoals eerder uiteengezet, in de loop van het jaar 2015 dienen over te ga
an naar het gebruik van het geregistreerde kassasysteem. In afwachting zijn deze 
belastingplichtigen gehouden, vanaf 01.01.2015 en tot de ingebruikname van het 
geregistreerde kassasysteem, reeds een verantwoordingsstuk uit te reiken voor de 
verschafte restaurant- of cateringdiensten. Bij wijze van administratieve tolerantie en
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 omwille van praktische redenen, wordt de keuze van het type verantwoordingsstuk 
overgelaten aan de betrokken belastingplichtigen. Dit document kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een gewoon kasticket, ongeacht of deze kassa al dan niet werd goedgekeur
d door de administratie (bijvoorbeeld in het kader van de aanschrijving nr. 6 van 
27.04.1999 of van de beslissing nr. E.T.103.592 van 02.06.2003), of uit een rekening of 
ontvangstbewijs (btw-bonnetje). Er wordt opgemerkt dat elke voorraad ongebruikte 
rekeningen of ontvangstbewijzen later nog aangewend kan worden in geval van 
technische problemen van het geregistreerde kassasysteem.

Bij ingebruikname van een geregistreerd kassasysteem kan de belastingplichtige, 
voorlopig, in afwachting van de aanpassing van het koninklijk besluit nr. 2 met betrekking 
tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de btw, gedurende het 
kalenderjaar 2015, nog verder toepassing maken van de forfaitaire regeling.

Het staat hem vrij reeds vrijwillig over te gaan naar de normale regeling. Dit kan met 
ingang van 01.04.2015 door optie via aangetekende brief bij het btw-controlekantoor vóór 
15.03.2015.

De betrokken belastingplichtigen zullen door de FOD Financiën in de loop van 2015 verder 
geïnformeerd worden van de impact van de inwerkingtreding van het geregistreerde 
kassasysteem op hun belastingsregime.

7. Wat bij technische problemen?
Wat als uw kassasysteem en/of fiscale data module technische problemen ondervinden 
waardoor ze niet meer (goed) functioneren en ze bijgevolg geen btw-kasticketten kunnen 
afleveren?

- U moet een voorraad btw-bonnetjes ter beschikking hebben op de locatie waar uw 
geregistreerd kassasysteem met black box is opgesteld. Deze voorraad moet voldoende 
groot zijn, rekening houdend met de omvang van uw economische activiteit. Deze 
voorraad moet aanwezig zijn vanaf de datum van ingebruikname van uw geregistreerd 
kassasysteem met black box.

- U moet uw btw-controlekantoor onmiddellijk op de hoogte brengen van de technische 
problemen door het versturen van een e-mail naar het algemeen dienste-mailadres 
van dit controlekantoor. U vermeldt hierin kort de aard van het probleem en de 
datum en uur vanaf wanneer er geen btw-kasticket meer kon worden uitgereikt. Deze 
melding moet ten laatste één uur na het optreden van het technisch probleem worden 
verstuurd. indien deze termijn niet gehaald kan worden door overmacht (bvb. algemene 
stroompanne) dient de melding binnen de 24 uur worden verzonden.

- ingeval van technische problemen met de Vat signing card, moet u onverwijld de 
FOD Financiën vragen om vervanging ervan. teneinde de continuïteit van de uitbating 
te kunnen garanderen, wordt toegelaten dat een verdeler van Fiscal Data modules 
(black boxen) een beperkte voorraad “depannage” Vat signing cards aanhoudt. Het 
in bruikleen geven van een dergelijke Vat signing card aan zijn klant dient eveneens 
onverwijld gemeld te worden, met opgave van de nummer van de card. Van zodra u 
uw nieuwe (vervangende) card van de FOD Financiën heeft ontvangen, dient u deze 
onverwijld in de Fiscal Data module (black box) in te brengen, waarbij éénmalig de 
activatie met pincode dient te gebeuren.

- ingeval van technische problemen met de Fiscal Data module (black box), dient u 
alle erin opgeslagen gegevens gedurende de normale wettelijke periode (8 jaar) te 
bewaren. U dient hiertoe de Fiscal Data module (black box) blijvend te bewaren. Om 
technische analyses door verdeler/producent (al of niet in het kader van de wettelijke 
garantiebepalingen) evenwel mogelijk te maken, wordt toegestaan dat de Fiscal Data 
module wordt verwijderd van de oorspronkelijke plaats van opstelling, indien hierbij 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

- u neemt zelf via activering (inbrengen van sD kaart) van poort 3 een (automatische) 
volledige kopie van de gegevens en bewaart deze sD kaart met de gegevens voor de 
voormelde periode 

en
- u behoudt de defecte Fiscal Data module op uw uitbatingszetel voor een periode van 

één maand, teneinde de administratie toe te laten zelf een kopiename te verrichten, 
indien zij dit wenselijk acht.

- ingeval van technische problemen met het kassasysteem, contacteert u onmiddellijk uw 
kassaverkoper/-verdeler voor reparatie. 

- in elk geval van technische problemen, waardoor geen btw-kasticket met het 
geregistreerde kassasysteem met black box kan worden uitgereikt, moet er een 
btw-bonnetje worden uitgereikt voor alle handelingen waarvoor er normaal een 
BTW-kasticket moet worden uitgereikt. er wordt geen enkele andere noodoplossing 
toegestaan voor de periode waarin geen technische oplossing voorhanden is.

- Wanneer het technisch probleem is opgelost, moet u binnen de 24 uur opnieuw een 
e-mail te versturen naar het algemeen dienste-mailadres van uw btw-controlekantoor. 
Hierin moet u vermelden: de datum en het uur vanaf wanneer u opnieuw BtW-
kastickets kon uitreiken met uw geregistreerd kassasysteem, de hoeveelheid btw-
bonnetjes die werden uitgereikt en de begin- en eindnummers van de uitreikte btw-
bonnetjes.
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- Bij een kortstondig defect wordt toegestaan dat, in afwijking van de bovenstaande 
procedure, één enkele e-mail wordt toegezonden aan het algemeen dienste-mailadres 
van uw btw-controlekantoor, met vermelding van begin- en einddatum en –uur van 
het technische probleem, de hoeveelheid uitgereikte btw-bonnetjes en de begin- en 
eindnummers van de uitreikte btw-bonnetjes. 

OPGEPAST: Indien deze procedure niet correct en volledig wordt gevolgd, wordt u geacht 
geen controledocument te hebben uitgereikt!

8. Sancties

Wat zijn de sancties als u niet doet wat u moet doen?
(Bron: FOD Financiën )

U bent verplicht om een gks (geregistreerd kassasysteem) te gebruiken maar u doet dat niet:
U krijgt een boete van max. 1.500 euro, 3.000 euro en 5.000 euro in geval van een 1e, 2e 
of een volgende overtreding. U krijgt drie maanden om een gks te activeren in uw zaak. 
respecteert u de vooropgestelde activeringsdatum niet, dan staat dit gelijk met een 
hiermee gelijkaardige overtreding.

U reikt geen gks-ticket of btw-bonnetje uit voor de belastbare handelingen:
U krijgt een boete van max. 50 euro, 125 euro en 250 euro per niet uitgereikt btw-kasticket 
in geval van een 1e, 2e of een volgende overtreding (met een maximum van respectievelijk 
500, 1.250 en 5.000 euro per vaststelling).

U gebruikt een gks dat een of meerdere onderdelen bevat die niet identiek zijn aan het 
gecertificeerd model:
enerzijds staat dit gelijk met het niet gebruiken van een gks (zie eerder), aangezien 
een echt gks enkel uit onderdelen is samengesteld die 100% identiek zijn aan het 
gecertificeerd model. anderzijds toont dit aan dat het destijds gecertificeerd model van dit 
onderdeel niet langer aan de wettelijk voorgeschreven technische vereisten beantwoordt:
- intrekking van het certificaat voor het bewuste gks-onderdeel. Dit heeft de 

ongeldigheid van alle actieve versies van dit gks-onderdeel op de Belgische markt tot 
gevolg.

- alle ondernemers die over het gewraakte onderdeel beschikken, moeten binnen een 
maand na ontvangst van de brief van de administratie het onderdeel vervangen door een 
gecertificeerd onderdeel. Het niet activeren van een correct vervangonderdeel binnen 
de vooropgestelde termijn, vertegenwoordigt de 1e inbreuk en de bijhorende boete 
wegens het niet gebruiken van het bij wet voorgeschreven gks.

- De aard van de non-conformiteit van het gewraakt gks-onderdeel kan aanleiding zijn 

fotografie © Julie Verlinden
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voor de fiscale administratie om een controle uit te voeren bij alle uitbaters die het 
gewraakte onderdeel in gebruik hadden.

elk van de bovenstaande inbreuken houdt in dat de onderneming niet met het bij wet 
voorgeschreven gks werkte. Bijgevolg is dan ook niet voldaan aan één van de voorwaarden 
om de doelgroepkorting van 500 tot 800 euro per kwartaal voor 5 vaste, voltijdse 
werknemers te krijgen. Ondernemingen die ten onrechte die korting kregen, riskeren een 
terugvordering van de onrechtmatig verkregen doelgroepkorting.

De niet-proportionele fiscale geldboeten, vastgesteld in koninklijk besluit nr. 44 van 
09.07.2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op 
het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, Bijlage, afdeling 2, ii, worden wat 
betreft het geregistreerde kassasysteem bedoeld in het koninklijk besluit van 30.12.2009, 
opgeschort tot 01.01.2016. (zie ook blz. 21 en 22 van deze brochure)

9. Wat doet Horeca Vlaanderen voor u? 
Horeca Vlaanderen probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de wettelijke 
voorschriften over de kassa. maar we willen meer doen dan dat alleen. Onze belangrijkste 
opdracht bestaat erin de overheid ervan te overtuigen dat de kassa onmogelijk is zonder 
verdere lastenverlagende maatregelen. Daarnaast proberen we horeca-ondernemers 
zoveel mogelijk instrumenten en ondersteuning aan te reiken om zich op de komst van de 
kassa voor te bereiden. informatie hierover vindt u vooral terug op onze websites 
www.horecavlaanderen.be en www.horecablackbox.be.

in de eerste plaats vindt u er ons kassamemorandum terug. Dit bevat onze eisen t.a.v. de 
overheid omtrent de kassa met black box en alles wat daarbij hoort.

Daarnaast bieden we u ook verschillende instrumenten en tips aan om uw onderneming op 
de overgang voor te bereiden. 
 
U kan er de gPs-toolkit downloaden. Hiermee kan u op een snelle en overzichtelijke 
manier berekenen wat voor u de concrete gevolgen zullen zijn van de invoering van de 
geregistreerde kassa met black box. De ‘toolkit’ is een voorgeprogrammeerd excel 
document, dat relatief eenvoudig in te vullen is. U geeft een aantal omzet- en kostencijfers 
in en de berekeningen gebeuren voor u. Neem zeker de tijd om dit document eerlijk en 
juist in te vullen. Het zal u een goed beeld geven van uw zaak. U kan de gPs toolkit offline 
invullen. Let op: de gPs-toolkit geeft u een beeld van welke impact verwitting op uw 
onderneming heeft, zonder andere maatregelen te nemen. Het zal er dus op aan komen de 
negatieve effecten met andere maatregelen weg te werken.

Op www.horeca-academie.be geven we u een overzicht van gepaste opleidingen 
die u kunnen helpen.  Het kan gaan om zeer algemene “blackbox-sessies” waar de 
wetgeving wordt toegelicht, maar ook over specifieke opleidingen rond personeelsbeleid, 
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winstgevendheid of prijsberekening. ten slotte vindt u er een heel aantal sociale en fiscale 
hulpmiddelen terug. Zo geven we u tips over hoe u de personeelskost in uw onderneming 
kan beperken en leren we u van welke fiscaalvriendelijke aftrekposten en subsidies of 
alternatieve financiering u gebruik kan maken. Hieronder vindt u alvast een beperkt 
overzicht.  Op www.horecablackbox.be gaan we hier in detail op in.

Hoe kan u de personeelskost in uw onderneming beperken?
er bestaan in ons land een aantal mogelijkheden om voordelen te geven aan personeel 
zonder dat daarop de volledige sociale bijdragen betaald moeten worden. in een 
verwittingsproces kan het nuttig zijn gebruik te maken van deze instrumenten. 
Let op: deze maatregelen lossen het probleem geenszins op, maar maken het gat dat 
toegereden moet worden, een beetje kleiner.

- resultaat gebonden voordelen
U kan een bonus toekennen aan uw werknemers indien zij bepaalde collectieve 
doelstellingen behalen.

Het gaat om voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming 
of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. 

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, 
definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van individuele 
doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het 
ogenblik van de invoering van een systeem van resultaatsgebonden voordelen.
Het collectieve karakter van het systeem staat niet in de weg dat ondernemingen die 
slechts één werknemer hebben, ook een resultaatsbonus kunnen invoeren, voor zover die 
niet gekoppeld worden aan individuele doelstellingen.

Het voordeel mag niet ingevoerd worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, 
voordelen in natura of enig ander voordeel, waarop al dan niet sociale bijdragen betaald 
moeten worden.

Concreet kan u dus bv een bonus uitreiken aan al uw medewerkers of bv aan uw 
keukenbrigade van maximaal 3.131 euro per werknemer per jaar wanneer bv bepaalde 
winstdoelstellingen behaald werden. 

tot beloop van het grensbedrag van 3.130 euro (bedrag per 1 januari 2015) worden de niet-
recurrente resultaatsgebonden voordelen uitgesloten uit het socialezekerheidsrechtelijke 
loonbegrip. De werkgever is wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 % verschuldigd 
op het grensbedrag. De werknemer is een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd op 
het grensbedrag.

Van welke fiscaalvriendelijke aftrekposten, subsidies en alternatieve financiering kan u 
gebruik maken?

Fiscaalvriendelijke aftrekposten

- Notionele intrestaftrek
sinds aanslagjaar 2007 bestaat de notionele intrestaftrek wat erop neer komt dat u een 
percentage van uw gecorrigeerd eigen vermogen kan aftrekken van uw belastbare winst. 
een lening zou immers een aftrekbare kost genereren, terwijl een investering via eigen 
vermogen dit niet zou zijn. Daarom werd dit systeem uitgevonden.
elke vennootschap, rechtspersoon die onderworpen is aan vennootschapsbelasting en een 
jaarrekening opstelt kan in principe van deze aftrek genieten.
Voor de boekjaren 2012 – 2014 is het percentage vastgelegd op 3% (verhoogd tot 3,5% voor 
kmO vennootschappen). Voor boekjaar 2015 is het percentage vastgelegd op 1,63%, voor 
kmO vennootschappen op 2,13%.

- kmO investeringsreserve
sedert aanslagjaar 2004 kunnen vennootschappen via de aanleg van een 
investeringsreserve – mits voldaan aan een aantal voorwaarden – de helft van hun winst, 
tot maximaal 18.750 euro vrijstellen. 

Om van de maatregel te kunnen genieten dient de vennootschap een “kmO vennootschap” 
te zijn. Verder mag deze reserve niet uitgekeerd worden aan de aandeelhouders (er dient 
aan het onaantastbaarheidprincipe voldaan te worden) en dient er eenzelfde bedrag 
als de investeringsreserve geïnvesteerd te worden in beroepsmatige activa (geen 
personenwagens). Het bedrag van de investeringsreserve wordt berekend op basis van de 
aangroei van de reserves waarop een aantal correcties toegepast worden.

- investeringsaftrek
De investeringsaftrek is een fiscale gunstmaatregel waar, mits voldaan aan een aantal 
voorwaarden, zowel natuurlijke personen als vennootschappen kunnen van genieten.
Via de investeringsaftrek kan een belastingplichtige buiten zijn normale afschrijvingen op 
een investering, een extra aftrek van zijn belastbaar inkomen genieten. Deze extra aftrek is 
een percentage op het investeringsbedrag of jaarlijkse afschrijvingsbedrag (afhankelijk van 
gespreide of eenmalige investeringsaftrek).

- kmO vrijstelling bijkomend personeel
indien u als kmO extra personeel in dienst heeft ten opzichte van uw vorig boekjaar, kan het 
de moeite zijn om even na te kijken of u niet in aanmerking komt voor de belastingvrijstelling 
van bijkomend personeel welke voor aanslagjaar 2015 oploopt tot 5660 €. U kan dit het beste 
navragen bij uw sociaal secretariaat.
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subsidies
- kmO portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s 
moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, 
strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden 
ingekocht bij erkende dienstverleners. De subsidie kan jaarlijks oplopen tot €15.000.

- kredietbemiddelaar
in het heetst van de bancaire crisis in 2008 werd door het kenniscentrum voor Financiering 
van de kmO de kredietbemiddelaar in het leven geroepen.
iedere onderneming, bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij 
beroep of individueel ondernemer, die financieringsmoeilijkheden ondervindt en er niet in 
slaagt deze op te lossen kan gratis beroep doen op de kredietbemiddelaar.
Verder behandelt de kredietbemiddelaar ook vragen van ondernemers die moeilijkheden 
ondervinden in verband met hun contracten voor kredietverzekering.
Welke extra maatregelen neemt de overheid in het kader van het Horecaplan?
Horeca Vlaanderen bepleit al sinds 2011 dat de invoering van de geregistreerde kassa in de 
sector onmogelijk is zonder een lastenverlaging op arbeid. Door de hoge lasten op arbeid 
is er in de horeca immers een informeel circuit ontstaan. indien men dit circuit onmogelijk 
maakt, maar tegelijkertijd niets doet aan de redenen voor dit circuit, dan dreigen vele 
ondernemingen in moeilijkheden te komen.
De federale regering Di rupo i  had hier uiteindelijk oren naar en werkte een Horecaplan uit dat de 
sector meer zuurstof moet geven.  Zoals enigszins te verwachten was, is dit plan verre van voldoende 
om de problemen binnen de sector goed aan te pakken.  Horeca Vlaanderen zal dus blijven pleiten 
voor een uitbreiding van deze maatregelen. Welke zijn de beslissingen uit het Horecaplan?

- gelegenheidsarbeid
op 1 oktober 2013 ging er een nieuw stelsel van gelegenheidswerknemers van start waarbij de 
bijdragen niet op de echte lonen maar op een forfait worden berekend van 7,5€ per uur of maxi-
maal 45€ per dag (7,62€ en 45,73€ vanaf 1/01/2014). De werkgever houdt voor de fiscus een voor-
heffing van 33,31 % af. een werknemer mag 50 dagen in dit stelsel werken. een werkgever mag 
gedurende 100 dagen één of meerdere gelegenheidswerknemers volgens dit stelsel inzetten. 

- Lastenverlaging op 5 werknemers voor bedrijven tot 49 werknemers
in ondernemingen die gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen mag bij maximaal 
vijf willekeurige voltijdse vaste werknemers een lastenverlaging van 500€ per kwartaal 
worden afgehouden. indien de werknemer jonger is dan 26 jaar is dit zelfs 800€. Voorwaarde 
is wel dat de kassa gebruikt wordt en dat de aanwezigheid van alle personeel in het bedrijf 
wordt geregistreerd via ofwel de geregistreerde kassa dan wel via door de rsZ ontwikkelde 
toepassing. Concreet betekent dit dus dat een bedrijf met vijf werknemers (doch minder 
dan 49 werknemers) een jaarlijkse lastenverlaging kent van 10.000 tot 16.000€. Let op: deze 

lastenverlaging is niet gelijktijdig cumuleerbaar met andere doelgroepkortingen.
- Lastenverlaging op overuren
er bestaat reeds een lastenverlaging op overuren (via de bedrijfsvoorheffing). Deze lasten-
verlaging mocht echter slechts op 130 overuren per werknemer toegepast worden. De grens 
wordt voor de horecasector vanaf 1 januari 2014 opgetrokken tot 180 uren op voorwaarde dat 
de werkgever in elke plaats van uitbating een geregistreerd kassasysteem gebruikt en hij 
deze kassa heeft aangegeven bij de belastingadministratie. 

Horeca Vlaanderen vindt de maatregelen van het Horecaplan volstrekt onvoldoende om 
de sector op een aanvaardbare wijze door de invoering van de geregistreerde kassa te 
loodsen.  Studies van professoren Goos en Konings (KULeuven) en Houben (UHasselt) 
tonenaan dat de invoering van de kassa rechtstreeks tot 60.000 arbeidsplaatsen kan 
kosten en dat het horecaplan hiervan slechts een fractie kan redden.
In het kassamemorandum eiste Horeca Vlaanderen van de nieuwe regering dat de 
invoering van de kassa gepaard gaat met:

- Een lastenverlaging op arbeid van 35%
- Een uitbreiding van de gemiddelde arbeidsduur tot 48u en een 
 forfaitarisering van de overuren
- Een BTW verlaging, op zijn minst voor niet-alcoholische dranken.

Meer informatie hierover vindt u in het Kassamemorandum van Horeca Vlaanderen.

Wat staat er voor horeca in het nieuwe regeerakkoord?
De regering michel i voorziet in haar regeerakkoord  een aantal maatregelen voor de 
horecasector. Horeca Vlaanderen vindt deze maatregelen goed bedoeld, maar ontoereikend. 
Zo wordt iets langer werken in de horeca mogelijk (250 uur per jaar) en dat wordt iets 
goedkoper (verminderde bedrijfsvoorheffing voor 360 overuren).   gelegenheidsarbeid 
wordt uitgebreid naar  200 in plaats van 100 dagen en er komt een nieuw systeem voor 
gelegenheidswerknemers die minstens elders 4/5 werken (netto plus 25%).
Horeca Vlaanderen mist een structurele lastenverlaging voor vaste werknemers, een voldoende 
uitbreiding van het aantal arbeidsuren en een verlaging van het btw-tarief op dranken.

10. FaQ

Ik heb een zaaltje waar men feestjes/vergaderingen kan organiseren. Moet ik in dat 
zaaltje een kassa met black box gebruiken?
Wanneer u zelf de nodige maaltijden voorziet, of wanneer u hiervoor beroep doet 
op een cateraar en die kosten doorfactureert aan de klant, verricht u restaurant- of 
cateringdiensten die u moet opnemen in de teller van de breuk om de 10% te berekenen. 
Wanneer de cateraar rechtstreeks met de klant handelt, verricht u als uitbater van de zaal 
geen restaurant- of cateringdienst. U heeft in dit geval dus geen omzet uit maaltijden die u 
moet opnemen in de teller. 
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De verhuur van de feestzaal is een horeca-activiteit waarvan de omzet altijd in de noemer 
moet worden opgenomen. als de inkomsten uit deze restaurant- en cateringdiensten 
minstens 10% van uw totale horecaomzet vertegenwoordigen, zult u een kassa met black 
box moeten installeren. 

Ik geef kookworkshops, moet ik een black box kassa gebruiken?
Het geven van kookworkshops is geen restaurant- of cateringdienst, omdat het aspect van 
lesgeven domineert. Het normale btw-tarief van 21% is van toepassing. Voor de berekening 
van de 10%-regel neemt u de kookworkshops dus enkel op in de noemer van de breuk, als 
een horeca-activiteit. Bereikt u 10%, dan moet u tickets van een geregistreerde kassa met 
black box uitreiken voor al uw horeca-handelingen, inclusief de kookworkshops. indien u de 
10% niet bereikt, moet u voor de kookworkshops zo geen tickets of btw-bonnetjes uitreiken. 

Mijn zaak is alleen in het weekend open, moet ik een black box kassa gebruiken?
De regelmaat waarmee u uw activiteiten uitoefent, speelt geen enkele rol. Horecazaken 
die enkel in het weekend open zijn, moeten de 10 %-regel op dezelfde manier toepassen 
als horecazaken die continu open zijn. Dezelfde regel geldt voor horecazaken die 
seizoensgebonden werken en bijvoorbeeld enkel in de zomermaanden open zijn. 
Ik ben foorkramer, moet ik een black box kassa gebruiken?
Neen, Voor u verandert er niets. De bestaande uitzondering voor foorkramers blijft 
bestaan. U hoeft geen controledocument uit te reiken. 

Ik ben bedrijfsrestaurant, moet ik een black box kassa gebruiken?
Neen, op voorwaarde dat:
a. De activiteit van de onderneming is een andere activiteit dan de horeca-activiteit
en
b. Het bedrijfsrestaurant is slechts toegankelijk voor personeelsleden van de onderneming 

en eventueel voor het personeel van een gelieerde onderneming. in zeer beperkte mate 
mogen genodigden ook gebruik maken van het bedrijfsmesse (de genodigden mogen 
maximum vijf procent van de omzet exclusief btw van het bedrijfsmesse uitmaken). 

en
c. Het bedrijfsrestaurant is enkel toegankelijk tijdens de werkuren. 
De tolerantie is enkel van toepassing op de relatie tussen een onderneming en haar 
personeel.

De belastingplichtige (vb. traiteur,...) die op zijn beurt de maaltijden verstrekt aan de 
bedoelde onderneming is niet ontheven van de verplichtingen met betrekking tot het 
geregistreerde kassasysteem.

De volgende voorbeelden verduidelijken de situatie waarin een beroep wordt gedaan op een 
derde voor de uitbating van de bedrijfsmesse.

fotografie © Julie Verlinden
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Voorbeeld
een onderneming heeft een bedrijfsrestaurant en heeft personeel in dienst die zorgt voor 
de aankopen, de bereidingen en de bediening van de maaltijden. Het is met andere woorden 
de onderneming zelf die de restaurantdienst verricht.
Wanneer de drie voorwaarden voldaan zijn, hoeft de onderneming geen geregistreerd 
kassasysteem te installeren. Het personeel hoeft geen tickets van een geregistreerd 
kassasysteem te ontvangen en evenmin rekeningen of ontvangstbewijzen.
De onderneming dient een dagboek van ontvangsten te houden en de inschrijvingen te 
verrichten op basis van gedateerde verantwoordingsstukken.

Voorbeeld
een onderneming heeft een bedrijfsmesse toegankelijk voor de personeelsleden maar 
doet een beroep op een derde voor de uitbating van het restaurant. Wanneer de drie 
bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, hoeven er noch kastickets van een geregistreerd 
kassasysteem, noch rekeningen of ontvangstbewijzen te worden uitgereikt aan de 
personeelsleden die gebruik maken van de bedrijfsmesse.

De derde, die als professionele activiteit restaurant- of cateringdiensten verricht, moet 
hoogstwaarschijnlijk, na toepassing van de 10%-regel, een geregistreerd kassasysteem 
in gebruik nemen. Volgens de normale regels van het geregistreerde kassasysteem, moet 
steeds de volledige omzet in het kassasysteem opgenomen worden.

De derde neemt steeds de totale prijs van de in de bedrijfsmesse verrichte handelingen 
op in zijn geregistreerd kassasysteem, ongeacht of hetzij de personeelsleden de volledige 
prijs zelf betalen, hetzij de onderneming tussenkomt. Volgens de normale regels moet het 
ticket worden uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst. er wordt aanvaard 
dat er dagelijks slechts één ticket per dag totaal wordt aangemaakt dat zowel de prijs 
betaald door het personeelslid als de tussenkomst van de onderneming omvat.
De derde int bijvoorbeeld voor de maaltijd 3 euro van het personeelslid, terwijl de 
onderneming eveneens nog 5 euro bijdraagt. Zowel de 3 euro als de 5 euro dient 
opgenomen te worden in het geregistreerde kassasysteem.

De derde int bijvoorbeeld voor de maaltijd 8 euro bij de onderneming, laatstgenoemde 
rekent zelf af met het personeelslid. er wordt 8 euro opgenomen in het geregistreerde 
kassasysteem van de derde.

De derde heeft bijkomend de verplichting een factuur uit te reiken aan de onderneming, 
voor haar tussenkomst in de prijs, overeenkomstig de normale regels, met name uiterlijk 
de 15de dag van de maand na die waarin de handelingen werden verricht. als bijkomende 
tolerantie wordt toegestaan dat de dagelijks met het geregistreerde kassasysteem 
aangemaakte tickets pas op dezelfde uiterlijke datum worden uitgereikt, door ze te 
hechten aan de factuur. De onderneming ontvangt bijgevolg een factuur voor haar 

tussenkomst in de prijs, en tickets van een geregistreerd kassasysteem voor de totale 
prijs (haar tussenkomst en betalingen door de personeelsleden) als controledocument. 
indien de onderneming niet tussenkomt in de prijs en de bedragen door de derde bij het 
personeelslid geïnd worden, dient de derde de tickets die per dag totaal worden opgemaakt 
toch aan de onderneming uit te reiken. toegestaan wordt dat deze niet dagelijks worden 
uitgereikt, maar worden verzameld en bijvoorbeeld eenmaal per maand worden uitgereikt.
Het geregistreerde kassasysteem van de derde mag centraal, bijvoorbeeld in zijn 
administratieve zetel worden gehouden. er hoeft met betrekking tot de inkomsten van 
de bedrijfsmesse in dit geval, geen afzonderlijk dagboek van ontvangsten te worden 
gehouden.

Ik ben hotelschool, moet ik een black box kassa gebruiken?
Neen, op voorwaarde dat uw schoolcafetaria momenteel een vrijstelling geniet volgens artikel 44 
omdat u alle voorwaarden daartoe vervult. in dat geval werkt u verder zoals u dat gewoon bent. 
Dit in tegenstelling tot school(- en ziekenhuis)cafetaria’s die geen vrijstelling volgens 
artikel 44 genieten. Zij zullen een black box kassa moeten installeren als de 10%-drempel 
bereikt wordt. indien niet, worden btw-bonnetjes uitgereikt aan de klant en ingeschreven in 
het dagontvangstenboek. 

Didactische restaurants die openstaan voor publiek en commercieel worden geëxploiteerd 
moeten de 10% regel toepassen. 

in de teller van de breuk wordt enkel de omzet uit de restaurant- of cateringdiensten 
opgenomen die niet zijn vrijgesteld van btw. in de noemer van de breuk worden alle horeca-
activiteiten opgenomen, ongeacht of zij vallen onder de vrijstelling van artikel 44, van het 
Btw-Wetboek.

Voorbeeld
in een universiteitsrestaurant verkrijgen de studenten hun maaltijd met vrijstelling van btw 
krachtens artikel 44, van het Btw-Wetboek. De restaurantdiensten verstrekt aan externe 
bezoekers zijn echter niet vrijgesteld van btw.
indien de omzet uit de maaltijden verstrekt aan externe bezoekers 10% of meer bedraagt 
van de totale omzet van het universiteitsrestaurant, moeten er kastickets van een 
geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt. strikt genomen moeten er geen kastickets 
van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor handelingen die zijn 
vrijgesteld krachtens artikel 44, van het Btw-Wetboek.
indien de 10% niet wordt bereikt, moet er geen geregistreerd kassasysteem worden 
geïnstalleerd. Voor de restaurantdiensten verstrekt aan externe bezoekers moet er een 
rekening of ontvangstbewijs worden uitgereikt.
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Voorbeeld
De kantine uitgebaat door een sportclub kan niet genieten van de vrijstelling van artikel 
44, van het Btw-Wetboek. Het jaarlijkse mosselfestijn echter wel. Om de 10%-regel toe te 
passen, vergelijkt men de restaurant- en cateringdiensten verstrekt in de kantine met de 
totale horecaomzet uit de kantine, alsook uit het mosselfestijn.
indien de 10% wordt bereikt, moeten er kastickets van een geregistreerd kassasysteem 
worden uitgereikt voor alle niet vrijgestelde handelingen. Voor het mosselfestijn moet er 
strikt genomen geen geregistreerd kassasysteem worden gebruikt.
indien de 10% niet wordt bereikt, moeten er enkel rekeningen of ontvangstbewijzen worden 
uitgereikt voor de niet vrijgestelde restaurant- en cateringdiensten in de kantine.

Wat met verkoopautomaten?
Om praktische redenen moeten er geen tickets van black box kassa’s worden uitgereikt 
voor de verkopen via de automaten. 

Wat met internationale transportmiddelen zoals trein, boot, vliegtuig?
Om praktische redenen moeten er geen tickets van black box kassa’s worden uitgereikt in 
trein, boot of vliegtuig.

Wat is het verschil tussen werken met een btw-bonnetje en een ticket van een 
geregistreerd kassasysteem met black box?
Btw-bonnetje
Het papieren btw-bonnetje bestelt u bij een erkende drukker. U moet het btw-bonnetje 
uitreiken voor het verschaffen van maaltijden en bijhorende dranken . De dubbels van 
de bonnetjes bewaart u. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin u dagelijks de 
nummers noteert van de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte.
Het papieren btw-bonnetje kan vervangen worden door een volledige factuur mits deze 
factuur aan de klant wordt uitgereikt bij het beëindigen van de dienst. De klant moet dus uw 
zaak verlaten met de factuur op zak.
Opmerking! Uw “oude” btw-bonnetjes maken geen opsplitsing naar btw-tarief. U maakt 
best zelf de opsplitsing per btw-tarief op de bonnetjes die u nog in voorraad heeft. Dat 
maakt de opname in het dagontvangstenboek makkelijker. als gevolg van een wetswijziging 
zijn voortaan de verschillende btw-tarieven afzonderlijk op het btw-bonnetje vermeld. 

ticket van een geregistreerd kassasysteem met black box
Omdat een geregistreerd kassasysteem met black box al uw handelingen registreert en 
bewaart, zult u geen btw-bonnetje meer moeten uitreiken of dagontvangstenboek moeten 
bijhouden. Heeft u meerdere inrichtingen, moet u wel nog een centralisatiedagboek 
bijhouden. Bovendien moet u dagelijks rapporten aanmaken met behulp van de kassa. Op 
basis van de rapporten die de kassa kan aanmaken, kunt u op een eenvoudige manier uw 
btw-aangifte (maand- of kwartaalaangifte) invullen. 

De klant krijgt het geprinte kasticket. Zo kan de klant nagaan of de rekening klopt. 

alle horeca-activiteiten moeten met behulp van de black box kassa geregistreerd worden. 
Precies om te garanderen dat alle handelingen ingetikt worden in het geregistreerd 
kassasysteem, kan zo’n kassaticket nooit vervangen worden door een factuur.

Moeten de verschillende btw-tarieven op mijn btw-bonnetjes vermeld staan?
Ja. 

Kan een factuur het ticket van een black box kassa vervangen? 
Nee. alle horeca-activiteiten moeten met behulp van de black box kassa geregistreerd 
worden. Precies om te garanderen dat alle handelingen ingetikt worden in de kassa, kan 
zo’n kassaticket nooit vervangen worden door een factuur. Ook als u een factuur uitreikt, 
moet u altijd zo’n kassaticket uitreiken. 

Deze factuur moet u opnemen in uw uitgaande facturenboek. als u uw btw-aangifte invult, 
moet u deze transactie dan wel in mindering brengen van de totale omzet zoals die door 
het kassasysteem werd opgeslagen in de fiscale datamodule. Dit om te vermijden dat de 
transactie dubbel voorkomt in uw btw-aangifte. 
is uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, dan moet 
u - naast het ticket van de black box kassa- ook een volledige factuur uitreiken. 

Kunnen meerdere kassa’s aan één controlemodule aangesloten worden?
Dit is afhankelijk van uw systeem. Het basisbeginsel is dat elke kassa over een fiscale 
datamodule beschikt, maar servergebaseerde systemen hebben meestal één globaal 
elektronisch journaal. Bij deze systemen zou één controlemodule mogelijk moeten zijn. 
Vraag zeker na bij uw leverancier.

Kan de fiscale datamodule (black box) virtueel zijn? Kan deze zich “in the cloud” 
bevinden? 
Neen. De datamodule(s) moet(en) zich in uw zaak bevinden. 

Wat met randapparatuur zoals handheldpockets?
als uw handheld pockets in het netwerk werden geschakeld, is er geen enkel probleem. 
alles wat u intikt via netwerkgeschakelde randapparatuur wordt geregistreerd in de 
controlemodule. Vraag uw installateur om de nodige ondersteuning voor de inschakeling 
van uw randapparatuur in uw netwerk. 

Ik organiseer feesten, evenementen op locatie, hoe moet ik een black box kassa 
gebruiken?
Het ticket van uw black box kassa moet worden uitgereikt bij de voltooiing van de dienst 
of van de levering van de goederen. in het geval van een cateringdienst moet dit ticket 
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dus uitgereikt worden op het einde van het evenement. Praktisch gezien is dit niet altijd 
mogelijk. Daarom aanvaardt de administratie de volgende afwijkende regeling: U hoeft zo 
geen ticket uit te reiken bij de voltooiing van de dienst wanneer dit praktisch niet mogelijk 
is, op voorwaarde dat: 
a. de handeling op voorhand werd ingetikt op het gks ter waarde van de offerte, bestelbon 

of geschatte waarde en 
b. eventuele correcties als eerstvolgende handeling na het evenement op de black box 

kassa worden getikt en 
c. beide kassatickets worden uitgereikt aan de klant, eventueel samen met de factuur.

Wat bij een evenement met drankbonnetjes?
U bent een feestzaaluitbater die verplicht is een black box kassa te gebruiken. in uw zaal 
gaat een evenement door waarop dranken enkel te verkrijgen zijn via drankbonnetjes. De 
organisator van het evenement verkoopt de bonnetjes aan de aanwezigen. U globaliseert 
na afloop van het evenement alle ingeruilde drankbonnetjes en rekent deze aan, aan de 
organisator. De organisator, alhoewel particulier, wenst een factuur te ontvangen waarin 
deze drankbonnetjes worden aangerekend. 

Deze situatie kan bekeken worden als een cateringactiviteit, waarvoor de toepasselijke 
regeling moet worden gevolgd. Op voorhand wordt een ticket aangemaakt voor het bedrag 
van de offerte (er werd bijvoorbeeld geschat dat er 5.000 bonnetjes zouden worden verkocht).

Na het tellen van de bonnetjes, worden de nodige correcties ingetikt (er werden bijvoorbeeld 
maar 4.500 bonnetjes verkocht). Beide tickets moeten aan de klant worden uitgereikt, 
eventueel samen met de factuur. een factuur mag steeds worden uitgereikt, zelfs indien de 
klant een particulier is. De factuur kan echter het black box kassa-ticket nooit vervangen, 
zelfs niet als de factuur wordt uitgereikt op het moment waarop de dienst is voltooid. 

Opgelet! indien, naast de black box kassa-tickets, ook een factuur wordt uitreikt, moet het 
bedrag van de factuur in mindering worden gebracht van de omzet op te nemen in de btw-
aangifte. Door een factuur uit te reiken, wordt de handeling namelijk twee keer opgenomen 
in de omzet, eenmaal in de kassa-dagrapporten en eenmaal in het uitgaande facturenboek. 

Wat met cadeaubonnen?
Bij de verkoop van cadeaubonnen, weet u op voorhand niet wat de klant met deze 
bon zal kopen. U weet dus niet welk btw-tarief van toepassing zal zijn. Bijgevolg kunt 
u zo’n cadeaucheque op het ogenblik van verkoop niet intikken op het geregistreerd 
kassasysteem met black box. evenmin kunt u de verkochte bon opnemen in de btw-
aangifte. Pas wanneer de cheque wordt ingeruild, weet u de verdeling van het bedrag van 
de cheque per btw-tarief. Op dit ogenblik tikt u de handeling in op uw black box kassa en 
neemt u ze op in de btw-aangifte. 
Wat met all-in menu’s?
als u met globale menuprijzen werkt, waarin zowel dranken als maaltijd vervat zitten, mag 

u de globale menuprijs opsplitsen. Wenst u deze opsplitsing niet te maken, dan moet het 
geheel belast worden tegen het hoogst toepasselijke btw-tarief, zijnde 21%.
Voor standaard menutype ‘all-in’ met drie of meer gangen aanvaardt de administratie een 
coëfficiënt van 35 % voor de dranken. 

Let op! Deze prorata geldt niet voor andere all-informules waarin bijvoorbeeld ook sterke 
dranken en champagne of alle dranken na middernacht begrepen zijn. Deze coëfficiënt 
is bovendien niet dwingend. Zolang u de gehanteerde opdeling per btw-tarief kunt 
rechtvaardigen met bewijsstukken, mag u van deze coëfficiënt afwijken. 

Voorbeeld: globale menuprijs = 50 incl. btw. U tikt op uw black box kassa: 
Dranken menu à 21 % btw = 17,5 incl. btw en maaltijd menu à 12 % btw = 32,5 incl. btw.

Voor andere menutypes dan de standaard, moet u het menu uitsplitsen, waarbij de 
verschafte dranken moeten overeenstemmen met de normale waarde ervan. Dit is de 
prijs die de klant zou betalen bij afzonderlijke afname ervan. indien alle onderdelen van 
het menu ook apart verkrijgbaar zijn, kan het menu op deze wijze eenvoudig worden 
opgesplitst. Wordt er een korting toegekend op het menu in vergelijking met de afzonderlijk 
te verkrijgen elementen, dan moet de korting evenredig op alle onderdelen van het menu 
worden toegepast.

Moet ik mijn huidige kassa vervangen?
Het geregistreerd kassasysteem met black box werd zo ontworpen dat de meerderheid 
van de recente systemen aanpasbaar zullen zijn. Vraag zeker na bij uw verdeler. De fiscale 
datamodule (black box) zult u in elk geval moeten kopen. 

Wat met de vergunning E.T.103.592? 
Uw vergunning e.t. 103.592 houdt in dat uw kasticket het btw-bonnetje vervangt. Deze tolerantie 
verdwijnt op 01.01.2015. Dat betekent dat vanaf 01/01/2015 ook geen nieuwe vergunningen 
kunnen worden aangevraagd of verkregen. Besluit u om in 2014 al vrijwillig het black box kassa 
in gebruik te nemen, dan eindigt voor u deze tolerantie reeds op de dag dat de kassa in uw 
zaak wordt geactiveerd. Deze vergunning zal echter blijven bestaan in zeer beperkte gevallen, 
namelijk voor hotels die zich beperken tot handelingen van activiteitencluster 1. 

Dit heeft als gevolg voor uw werking : U past de 10% regel toe op uw zakencijfer van de 
referentieperiode. Blijkt daaruit dat minstens 10% van uw horecaomzet gerealiseerd 
wordt uit restaurant- en cateringdiensten, dan geniet u van een overgangsregeling voor 
het tijdsinterval tussen 01/01/2014 en de effectieve installatie van de black box kassa in uw 
zaak. in afwachting van de aanpassing van uw bestaand kassasysteem, of de installatie 
van een nieuw aangekocht geregistreerd kassasysteem met black box, mag u uw klanten 
nog kassatickets afleveren zoals u dit deed met uw geldige vergunning et 103.592. eens de 
kassa in uw zaak geïnstalleerd, reikt u uw klanten een ticket van uw black box kassa uit.
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Blijkt na toepassing van de 10%-regel op de referentieperiode dat u niet verplicht 
bent een black box kassa te installeren, dan moet u btw-bonnetjes aan uw klanten 
uitschrijven voor alle maaltijden die ter plaatse werden genuttigd en de daarbij horende 
dranken. Dit doet u vanaf 01/01/2015. Op deze datum vervalt uw vergunning e.t.103.592. 

Wat met de vergunning Aanschrijving nr. 6/1999? 
Uw vergunning aanschrijving 6/1999 houdt in dat uw kasticket het btw-bonnetje 
vervangt. Deze tolerantie verdwijnt op 01.01.2015. Dat betekent dat vanaf 01/01/2015 
geen nieuwe vergunningen kunnen worden aangevraagd of verkregen.

Dit heeft als gevolg voor uw werking: U past de 10% regel toe op uw zakencijfer van de 
referentieperiode. Blijkt daaruit dat minstens 10% van uw horecaomzet gerealiseerd wordt 
uit restaurant- en cateringdiensten, dan geniet u van een overgangsregeling voor het 
tijdsinterval tussen 01.01.2015 en de effectieve installatie van een black box kassa in uw 
zaak. in afwachting van de aanpassing van uw bestaand kassasysteem, of de installatie van 
een nieuw aangekocht geregistreerd kassasysteem, mag u uw klanten nog kassatickets 
afleveren zoals u dit deed met uw geldige vergunning aanschrijving 6/1999. eens de kassa 
in uw zaak geïnstalleerd, reikt u uw klanten een ticket van uw black box kassa uit. Blijkt 
na toepassing van de 10%-regel op de referentieperiode dat u niet verplicht bent een 
black box kassa te installeren, dan moet u btw-bonnetjes aan uw klanten uitschrijven 
voor alle maaltijden die ter plaatse werden genuttigd en de daarbij horende dranken vanaf 
01.01.2015. Op deze datum vervalt uw aanschrijving nr. 6/1999. Besluit u om in 2014 al 
vrijwillig een black box kassa in gebruik te nemen, dan eindigt voor u deze tolerantie op de 
dag dat die kassa in uw zaak wordt geactiveerd. 

Waar vind ik de gecertificeerde kassasystemen?
Op  www.geregisteerdkassasysteem.be. 

Waar vind ik de gecertificeerde black boxen?
Op  www.geregisteerdkassasysteem.be.  

Kan ik dit tweedehands kopen?
als een horeca-uitbater zijn zaak stopzet, zal hij zijn smartcard moeten terugsturen 
naar de administratie. Die is namelijk strikt persoonlijk. maar de kassa en de 
controlemodule mogen tweedehands worden doorverkocht. 

als u een starter bent, zult u enkel nog uw eigen smartcard online moeten aanvragen.
als bestaande onderneming die een tweedehandssysteem koopt ter vervanging van het 
oude, zult u uw smartcard gewoon in de tweedehandse controlemodule moeten steken.

Hoeveel kost een geregistreerde kassa met black box?
Daarover kan geen uitspraak gedaan worden omdat het vrijemarktprincipe hier speelt. 

Zoals met alle producten op de vrije markt, raden wij aan u goed te informeren, prijzen 
te vergelijken en de kleine lettertjes rond dienstverlening en onderhoudscontracten 
grondig na te lezen. 

Wanneer moet ik een black box kassa ticket aan mijn klant uitreiken?
De algemene regel is: wanneer de dienst voltooid is of de goederen geleverd zijn. 
De uitzondering hierop is voor cateringdiensten waar dit niet altijd praktisch mogelijk 
is, vb. wanneer de cateringdienst op locatie gebeurt. in dat geval mag het ticket 
onder bepaalde voorwaarden uitgereikt worden als eerstvolgende handeling na het 
evenement van de cateringdienst (zie hierboven eerdere FaQ omtrent cateringdiensten 
op locatie).

Wie moet inloggen op de black box kassa?
in het kader van de black box reglementering, moet elke ‘gebruiker’ inloggen als hij de 
kassa wil ‘gebruiken’. 

in de Circulaire nr. e.t. 124.747 van 23.10.2013 staat bepaald dat een gebruiker een 
persoon is die handelingen (verkopen, voorraadwijzigingen, betalingen, arbeid, …) 
registreert met behulp van het kassasysteem. een gebruiker die handelingen wil 
registreren, moet zich eerst aanmelden op het kassasysteem. Bovendien mag op 
het kassasysteem geen enkele bewerking mogelijk zijn zonder dat een gebruiker is 
aangemeld.
elke gebruiker van het kassasysteem, ongeacht zijn functie binnen de onderneming, 
dient duidelijk identificeerbaar te zijn aan de hand van zijn of haar identificatienummer 
van de sociale zekerheid (iNsZ-nummer/Bis-nummer). Dit nummer wordt opgeslagen 
in de kelnerprogrammatuur of in de database “gebruikers” van het kassasysteem. 
Zowel het iNsZ als Bis-nummer zijn opgebouwd uit 11 numerieke karakters.

een gebruiker van het kassasysteem, vreemd aan de onderneming (vb. een technieker), 
die handelingen registreert met behulp van het kassasysteem wordt hiervoor in het 
kassasysteem steeds geïdentificeerd met het nummer “00000000097”.

een overzicht van deze programma-instellingen of databasetabel moet op eenvoudige 
wijze – op verzoek – ter beschikking kunnen gesteld worden van de controlerende 
ambtenaar.
iemand die de kassa niet gebruikt, vb. de kok, hulpkok, enz., moet voor de black box 
reglementering dus ook niet inloggen op de kassa. 

indien u gebruik wil maken van de lastenverlaging op vast personeel of op overuren, 
dan moet alle personeel bij aanvang en einde van de dagelijkse arbeidsprestatie 
geregistreerd worden via de kassa of via een door de rsZ ontwikkelde toepassing.
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Wat als het certificaat van mijn kassa en/of black box ingetrokken wordt?
Wanneer de bevoegde dienst van de FOD Financiën naar aanleiding van een controle 
vaststelt dat het gebruikte kassasysteem of de fiscale data module (black box) niet in 
overeenstemming is met het uitgereikt certificaat of niet meer beantwoordt aan de 
opgelegde algemene en technische vereisten, wordt dit door die dienst schriftelijk 
in kennis gebracht van de producent of invoerder. De bevoegde dienst van de FOD 
Financiën kan, na onderzoek en het horen van de betrokken partijen, het aan de 
producent of de invoerder uitgereikte certificaat intrekken.

Van zodra u als gebruiker door de bevoegde dienst van de FOD Financiën in kennis 
wordt gesteld van de intrekking van het certificaat met betrekking tot het kassasysteem 
of de fiscale datamodule waarvan u titularis bent, moet u binnen de drie maanden vanaf 
de datum van de kennisgeving opnieuw een geregistreerd kassasysteem gebruiken dat 
voldoet aan de algemene en technische vereisten.

als u meent dat het in uw uitbating opgestelde onderdeel van het geregistreerd 
kassasysteem toch voldoet aan de wettelijke bepalingen, beschikt u over een termijn 
van een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving tot 
intrekking, om bij de bevoegde dienst van de FOD Financiën een verzoek in te dienen 
om de conformiteit van dit onderdeel te onderzoeken. Deze dienst zal binnen de maand 
na ontvangst van de melding dit onderzoek verrichten door middel van een controle ter 
plaatse in uw zaak.

Wat moet u registreren?
a. i.v.m. de Vat signing card: uw identiteit als belastingplichtige uitbater, uw aanvraag 

van een Vat signing card en (later) de buitengebruikstelling van de card bij defect of 
stopzetting van uw activiteit.

b. i.v.m. het kassasysteem: het definitief defect, doorverkoop of overname.
c. i.v.m. de black box: het definitief defect, doorverkoop of overname.

Ik werk met drankenforfaits naar mijn klant toe, maar zou toch graag mijn voorraad 
kunnen opvolgen, eveneens voor wat de verbruiken in het forfait betreft. Hoe kunnen 
mijn obers de in het forfait verbruikte dranken intikken in de kassa?
immers, dit moet geregistreerd worden voor het voorraadbeheer edm., maar dit moet 
uiteraard niet op het btw-kasticket verschijnen aangezien daar alleen de forfait telt. 
als u dit kan met de kassa die u vandaag gebruikt, dan kan u dat in de black box kassa 
ook. in dit geval: forfait tikken (= 1 PLU) en dan tegelijkertijd in onderverdeling het 
bewuste drankje tikken dat dan waarschijnlijk aan prijs 0 wordt weggeschreven naar 
uw voorraadbeheer, om op het einde het ticket te maken waarop alleen het aantal 
forfaits te zien is. 
De black box kassa laat dezelfde organisatie van de PLU’s toe als de bestaande 
kassasystemen.

Het grote verschil in deze zal zijn dat bij een huidige kassa er misschien een toets zit 
die uit getikte verkopen zaken kan laten verdwijnen en er tegelijkertijd voor zorgt dat 
ook het voorraadbeheer dusdanig wordt aangepast. Bij een black box kassa zal/mag 
die toets er niet meer zijn, want dat kan en mag namelijk niet volgens de technische 
vereisten. als dergelijke toets nadien zou worden toegevoegd, zal dit bij detectie dan 
neerkomen op een intrekken van het certificaat met alle gevolgen vandien voor zowel 
de kassaproducent als voor alle gebruikers van dit model.

Wat met de kleine ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 15.000 euro, 
die belastingvrijstelling genieten?
De kleine ondernemingen, waarvan de jaaromzet niet meer bedraagt dan 15.000 
euro, exclusief btw, kunnen genieten van een belastingvrijstelling voor de leveringen 
van goederen en diensten die ze verrichten. (De drempelverhoging van 5.580 euro 
naar 15.000 euro is van toepassing sinds 01.04.2014.) Ook de kleine ondernemingen 
onder de vrijstellingsregeling moeten de 10% regel toepassen indien zij restaurant- of 
cateringdiensten verrichten.

Diegenen die de 10% niet bereiken, zijn vanaf 01.01.2015 verplicht rekeningen of 
ontvangstbewijzen uit te reiken voor de verschafte restaurant- en cateringdiensten. 
De belastingplichtigen die de 10% bereiken of overschrijden zijn verplicht kastickets 
van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken. Bovendien kunnen zij niet langer 
genieten van de toepassing van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen 
(artikel 56bis, § 2, tweede lid, 2°, van het Btw-Wetboek).

Deze belastingplichtigen passen de referentieperiode toe zoals eerder uiteengezet 
en verliezen, in het geval de 10% bereikt wordt of overschreden wordt, de 
vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vanaf de uiterlijke datum waarop het 
geregistreerde kassasysteem in gebruik moet genomen worden. De belastingplichtigen 
verwittigen het btw-controlekantoor schriftelijk van de overschrijding van de 10% en 
van de datum tegen dewelke hij het geregistreerde kassasysteem in zijn inrichting 
in gebruik moet nemen. in afwachting zijn deze belastingplichtigen gehouden, 
vanaf 01.01.2015 en tot de ingebruikname van het geregistreerde kassasysteem, 
reeds een verantwoordingsstuk uit te reiken voor de verschafte restaurant- of 
cateringdiensten. Bij wijze van administratieve tolerantie en omwille van praktische 
redenen, wordt de keuze van het type verantwoordingsstuk overgelaten aan de 
betrokken belastingplichtigen. Dit document kan bijvoorbeeld bestaan uit een gewoon 
kasticket, ongeacht of deze kassa al dan niet werd goedgekeurd door de administratie 
(bijvoorbeeld in het kader van de aanschrijving nr. 6 van 27.04.1999 of van de beslissing 
nr. e.t.103.592 van 02.06.2003), of uit een rekening of ontvangstbewijs (btw-bonnetje). 
er wordt opgemerkt dat elke voorraad ongebruikte rekeningen of ontvangstbewijzen 
later nog aangewend kan worden in geval van technische problemen van het 
geregistreerde kassasysteem.
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Wanneer bijvoorbeeld over de gegevens van het kalenderjaar 2014, 10% of meer van 
de horecaomzet wordt gerealiseerd door restaurant- of cateringdiensten, zal de 
belastingplichtige ter gelegenheid van zijn registratie uiterlijk 28.02.2015 één van de 
volgende data als uiterlijke datum toegewezen krijgen waarop het geregistreerde 
kassasysteem in zijn inrichting moet in gebruik genomen worden: 30.06.2015, 
30.09.2015, 31.12.2015. Hij verliest bijgevolg de vrijstellingsregeling voor kleine 
ondernemingen hetzij op 01.07.2015, op 01.10.2015 of op 01.01.2016.
Wanneer bijvoorbeeld over de gegevens van het kalenderjaar 2015, 10% of meer van de 
horecaomzet van een bestaande onderneming wordt gerealiseerd door restaurant- of 
cateringdiensten, zal de belastingplichtige uiterlijk twee maanden na het verstrijken 
van de referentieperiode, met name 29.02.2016 zich dienen te registreren voor het 
gebruik van het geregistreerde kassasysteem en zal uiterlijk drie maanden na 
het verstrijken van de referentieperiode, met name 31.03.2016, een geregistreerd 
kassasysteem in gebruik moeten nemen. Hij verliest in dit geval de vrijstellingsregeling 
voor kleine ondernemingen met ingang van 01.04.2016.

Organisatie van seminaries
Bij de organisatie van een seminarie, wordt vaak een maaltijd voorzien. De organisator 
doet hiervoor dikwijls beroep op een derde. Deze maaltijden worden bijvoorbeeld 
verzorgd door het hotel of het congrescentrum waar het seminarie doorgaat, of door 
een cateraar. Bedoeld is het geval waarbij de organisator de restaurantdiensten 
niet met eigen middelen verstrekt. De organisator rekent bij de aanrekening van het 
seminarie de prijs van de maaltijd door aan de klant.

De hoofdactiviteit van de organisator is het organiseren van het seminarie. De derde 
reikt voor de cateringdiensten een ticket uit van een geregistreerd kassasysteem aan de 
organisator. Praktisch gezien is het voor de organisator van het seminarie niet altijd mogelijk 
aan elke deelnemer een ticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken, gezien er 
dagelijks verschillende seminaries doorgaan op steeds verschillende locaties in het land.

rekening houdend met het bovenstaande, aanvaardt de administratie dat seminarieor-
ganisatoren voor de maaltijden die ter gelegenheid van een seminarie worden verschaft, 
anders dan met eigen middelen, m.a.w. door beroep te doen op een derde, geen kastic-
kets van een geregistreerd kassasysteem moeten worden uitgereikt aan de deelnemers.

Wat met wellness?
een wellness-activiteit is geen horeca-activiteit en moet bijgevolg noch in de 
teller, noch in de noemer van de breuk bij de berekening van de 10%-regel worden 
opgenomen. Zelfs indien de 10% wordt bereikt of overschreden, moeten er geen tickets 
van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt voor de wellness-handelingen. 
Het staat de belastingplichtige evenwel vrij deze handelingen wel op te nemen in een 
geregistreerd kassasysteem.

Dezelfde redenering geldt voor de volgende activiteiten: casino, bowling, 
binnenspeeltuin, optredens of animatie,…

Wat met een ijsverkoper met verbruikerssalon en met mobiele ijskar?
Deze moet het salon en de ijskar als twee verschillende inrichtingen bekijken. Hij berekent 
voor elke inrichting afzonderlijk, dus twee maal, de 10%-regel. De leveringen vanuit het 
mobiele karretje vereisen dus geen tickets van een geregistreerd kassasysteem.

Hetzelfde geldt ook voor belastingplichtigen die naast een horecazaak ook een 
marktkraam uitbaten, voor bakkers met verbruikssalon die ook een broodronde doen, 
voor uitbaters van een ijssalon die ook een melkronde doen, enz.

Wat in een pretpark?
Om te bepalen of binnen een pretpark btw-bonnetjes of tickets van een geregistreerd 
kassasysteem moeten worden uitgereikt, moet elke inrichting afzonderlijk bekeken worden. 
er kunnen binnen één park bijvoorbeeld meerdere restaurants, drankgelegenheden, 
snackkramen, ijsjesverkopers,… aanwezig zijn. De 10%-regel zal voor elke inrichting 
afzonderlijk berekend moeten worden. Het staat de belastingplichtige evenwel vrij om 
gemakshalve geregistreerde kassasystemen te gebruiken in alle bedoelde inrichtingen.

Alle informatie uit deze brochure en veel meer vindt u ook terug op onze website 
www.horecablackbox.be. De overheid stelt informatie ter beschikking via 
www.geregistreerdkassasysteem.be.
Is iets in deze brochure niet duidelijk of heeft u bijkomende vragen, aarzel niet om 
ons te contacteren via 02/213.40.10 of juridische.dienst@horeca.be. 

Disclaimer:
De bijdragen in deze brochure zijn enkel een verklaring van de wettelijke 
voorschriften, geen wettelijke voorschriften op zich, zodat aan deze bijdragen geen 
enkele juridische waarde mag gehecht worden. Alleen de wettelijk aangenomen en in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerde wetteksten hebben juridische waarde. Voor 
deze teksten, contacteer de FOD Financiën: 
North Galaxy - bus 25, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel, tel. 0257/257 57. 

Wij streven er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet 
op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of 
onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm 
dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze 
uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de 
horeca. De drie pijlers zijn 
belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij 
de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op 
europees, nationaal en lokaal niveau.

Belangenverdediging
Horeca Vlaanderen verdedigt de belangen van de ganse 
sector en strijdt voor een beter ondernemingsklimaat. Bij 
het bepalen van de algemene strategie en standpunten 
is er constante input van de lokale afdelingen en diverse 
sectorcommissies.

Ondersteunen
Horeca Vlaanderen verspreidt haar informatie via diverse 
kanalen ( Horeca krant, Horeca echo, Horeca Flash, 
website, partners,..). De leden kunnen bovendien rekenen 
op juridisch eerstelijnsadvies en tal van ledenvoordelen.

Netwerken
Via netwerkevents, infosessies, opleidingen en workshops 
brengt Horeca Vlaanderen ondernemers samen om hen de 
kans te bieden zich verder te professionaliseren. 
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