
Introductie van de witte kassa 
 

Een geregistreerde kassa  

voor de horeca 



Wat er vooraf ging… 

• KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en 
de voorwaarden waaraan een geregistreerd 
kassasysteem in de horecasector moet voldoen 

• Sinds dan: onduidelijkheid over start 

• Starters/overnemers vanaf 01/01/2010 

• Uitrol vanaf 01/01/2013 

• Uitstel tot 01/06/2013 

• Definitief: 

–Vrijwillig vanaf 01/01/2014 

–Verplicht vanaf 01/01/2015 

 



Inhoud 

• De geregistreerde kassa met blackbox? 

 

• Het Horeca-plan 

 

• Effect op onderneming: studie 

 

• Hoe dit aanpakken? 

 



DE GEREGISTREERDE KASSA  
MET BLACKBOX 

Deel 1 



Voor wie? 

• “Inrichting waar regelmatig maaltijden 
worden verbruikt”:  

• Minstens 10 % van de totale omzet ter plaatse 

• Geregistreerde kassa met blackbox 

• “Inrichting waar occasioneel maaltijden 
worden verbruikt”: 

• Minder dan 10 % van de totale omzet ter plaatse 

• BTW-bonnetjes 

• Lijst “kleine restauratie” vervalt 

 

 



Hoe 10 % berekenen? 

• Uw ontvangsten uit het verschaffen van 
maaltijden om ter plaatse te worden 
verbruikt, met uitsluiting van de daarbij 
horende dranken, bedragen minstens 10 % 
van uw totale omzet, gerealiseerd door horeca 
activiteiten 

 



Hoe 10% berekenen? 



Hoe 10 % berekenen? 

Begrip  “restaurant- en cateringdiensten” 
• Het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés 

en, meer algemeen, in omstandigheden voor verbruik ter 
plaatse. 

• Restaurantdiensten bestaan in het verschaffen van 
voedsel, al dan niet bereid, bestemd voor menselijk 
verbruik, in de lokalen van de dienstverrichter, samen 
met een voldoende aantal bijkomende diensten die het 
onmiddellijk verbruik ter plaatse mogelijk maken, terwijl 
cateringdiensten dezelfde handelingen omvatten maar 
buiten de lokalen van de dienstverrichter. 



Hoe 10 % berekenen? 

Begrip  “restaurant- en cateringdiensten” 
Worden aldus beoogd : 

1. de traditionele restaurants en dergelijke, brasseries,..; 

2. fastfood- en zelfbedieningsrestaurants; 

3. de restauratie in schouwburgen (theaters, clubs,…), 
musea, handelscentra,.., die over een ruimte beschik-
ken die speciaal is ingericht voor verbruik ter plaatse; 

4. bedrijfskantines en –messes; 

5. de maaltijden verstrekt in vol- of halfpension in hotels, 
gastenkamers; 

6. cafetaria’ s, bars, cafés, tearooms,… 
 



Hoe 10 % berekenen? 

• U heeft een manege. In die manege is ook een 
cafetaria waar de klanten een maaltijd kunnen 
genieten. Voor de berekening van de 10%-regel mag 
enkel rekening worden gehouden met de totale 
omzet van de cafetaria en niet met de volledige 
omzet van de manege. De manege is namelijk geen 
horeca-activiteit. 

• Uitgaande van minimum 10% omzet uit verbruik ter 
plaatse in de cafetaria, moet het GKS-ticket dan ook 
alleen in de cafetaria worden gebruikt en niet in de 
manege. 

 

 



Hoe 10 % berekenen? 

• Een manege-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 overschreden, moeten er 
geen tickets van een GKS worden uitgereikt voor de 
manege-activiteiten. 

 

 



Hoe 10 % berekenen? 

• De manegehouder die alleen drank en voorverpakte 
snacks verkoopt zoals een zakje chips, een verpakte 
wafel, een bifi-worstje,... Hij verstrekt geen 
restaurant- of cateringdiensten en heeft dus geen 
GKS nodig. 

  niet mee opnemen in de teller 

  wel mee opnemen in de noemer 

 

 

 



Hoe 10 % berekenen? 

• Bestaande onderneming:  
• 10 % toepassen op kalenderjaar 

• Indien > 10 %: binnen 2m registreren en 3m kassa 

• Nieuwe/overgenomen onderneming: 
• Overname: reëel verleden 

• Starter: schatting + realiteit na zes maanden 

• Meerdere vestigingen? 
• Elke apart 

• Voorwaarde: niet onderling verbonden 



Voorbeelden 
Ter plaatse genuttigde maaltijden worden niet beschouwd als 
restaurant-diensten maar als leveringen van goederen indien de 
volgende voorwaarden samen voldaan zijn: 

• De verkochte spijzen en dranken kunnen enkel worden genuttigd 
in open lucht. Het nuttigen onder een luifel, uitklapbaar dak, 
wordt beschouwd als "in open lucht". 

• 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. 

• Ook als er zitgelegenheid is, wordt er niet aan tafel bediend. 
 

 Voor de toepassing van de 10%-regel, zijn deze leveringen van 
       goederen op te nemen in de noemer van de breuk (als  
       horecaomzet), maar niet in de teller. 



Maaltijden op locatie 

• Ticket moet uitgereikt worden op het einde 
van de prestatie 

 

• Uitzondering: op locatie 
• Schatting of offerte intikken op kassa 

• Eventuele correctie doorvoeren na de prestatie 

• Beide tickets uitreiken 

 

• Geldt ook voor bv bonnetjessysteem 
 



Uitzonderingen 

• Onderaanneming (onder voorwaarde) 



Wat? 

• Drie onderdelen: 

– Kassasysteem    

 

– Fiscale controle module  
(black box) 

– Fiscale data module 

– VAT Signing Card 

 

• Onlosmakelijk met elkaar verbonden 

 



Kassasysteem 
verplichte functies 

 

• Onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens 

• Bewaring van alle ingebrachte gegevens in een 
elektronisch journaal of journaalbestand  

• Btw-kasticket (doorlopend genummerd) 

• Z-rapport / X-rapport (dagelijks financieel rapport en 
dagelijks gebruiker rapport) 

• Registratie van alle gesimuleerde dienstprestaties 
uitgevoerd in vorming of pro forma 



Kassasysteem 
Verboden functies 

– Kopie ticket 

– Wijzigen lay-out bepaalde tickets  

– Niet geregistreerde software 

– Geen BTW-kasticket mogelijk zonder werkende blackbox 

– Wijzigingen PLU-gegevens (prijs, omschrijving) tijdens 
transacties 

– Geen reeds vastgelegde transacties wijzigen, verwijderen 
of aanvullen 

 

• Gebruikers GKS: vrijgesteld van dagontvangstenboek 



Fiscal Data Module  
verplichte functies 

• Registreren + Bewaren 8 jaar 

• 4 poorten:  

     - VAT Signing Card 

     - kassasysteem 

     - fiscale controle 

     - elektronisch journaal/journaalbestand  
        (sererve) 

• Datum, uur en seconde van aanmaak ticket 



Ticket 

• 3 soorten “events”: 
• NORMAL 

• TRAINING 

• PRO FORMA 

 

• 2 soorten transacties: 
• SALES 

• REFUND 



Afdrukken ticket 

• Alleen indien aangesloten aan de blackbox 

• “BTW-TICKET” of “DIT IS GEEN GELDIG BTW-
TICKET” 

• Alle correcties en terugnames zichtbaar op 
ticket 

• Identiteit van o.m. belastingplichtige, 
gebruiker, kassasysteem 

• … 



Gebruikersregistratie  

 

 

• Gebruiker: persoon die handelingen stelt 

• INSZ-nummer 

• Registratie van personeel?  
• 2 PLU’s: ARBEID IN  en  ARBEID UIT 

 



Dure aankopen? 

• Geregistreerde kassa 
• Recent: kan upgedate worden 

• Oude/geen: aankopen 

• Fiscale Data Module 
• Aankopen 

• VAT Signing Card 
• Gratis toegestuurd door FOD Financiën 

HOU REGISTRATIE IN HET OOG!!! 



Hoe van start gaan? 

STAP 1 Bent u “kassaplichtig” of niet? 

STAP 2 Registreer u bij de FOD Financiën.  Wanneer is onduidelijk. 

STAP 3 Ga met registratienummer naar kassaverdeler en koop gecertificeerde 
blackbox en (indien nodig) gecertificeerde kassa.   

STAP 4 Vraag uw gratis VAT Signing Card aan bij FOD Financiën  

STAP 5 Bestel “voldoende” BTW-bonnetjes bij erkende drukker 

INFO HOU  WWW.HORECABLACKBOX.BE IN HET OOG!!! 

http://www.horecablackbox.be/


HET HORECA-PLAN 

Deel 2 



Horeca-Plan (PC 302) 

• Gelegenheidsarbeid 
• 100 dagen voor werkgever; 50 dagen voor werknemer 

• Sociale bijdragen 
» Uurforfait: bijdrage op €7,5 (max. zes uur) 

» Dagforfait: bijdrage op €45 

• Fiscaal:  
» Bevrijdende voorheffing van 33% 

• Registratie van extra’s: 
» Per uur in geval van uurforfait 

» Aanwezigheid in geval van dagforfait 

• Vanaf 1 oktober 2013  



Horeca-plan (PC 302) 

• Lastenverlaging voor vast personeel 
• Voor onderneming met maximum 49 werknemers 

• Voor 5 werknemers naar keuze per kwartaal: 
» Verlaging sociale bijdragen met €500 per werknemer 

» Verlaging met €800 per werknemer <26 jaar 

• Voorwaarde: aanwezigheidsregistratie van alle 
personeelsleden 

• Vanaf invoering kassa: 
• Vrijwillig vanaf 01/01/2014 

• Verplicht vanaf 01/01/2015 



Horeca-plan (PC 302) 

• Eerder: BTW-verlaging 

• Lastenverlaging op 180 overuren  
(vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan de 
fiscus op eerste 180 overuren per werknemer per jaar) 

 



HOE DIT AANPAKKEN? 
Deel 3 



Wat doet NAVEMA ? 

• Sensibiliseren 

 

• Vormen, ondersteunen en begeleiden 

 

• Steun vragen bij de overheid 



Sensibiliseren 

TIJDIG INFORMEREN VAN DE SECTOR 

 

• www.geregistreerdkassasysteem.be 

• www.horecablackbox.be  

• E-zine, website, … 

• Blackboxsessie 

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/
http://www.horecablackbox.be/


Ondersteunen en begeleiden 

• www.horecablackbox.be : 
• Wetgeving  

• GPS-toolkit 

• Sociale en fiscale tips 

• Laatste nieuws 

 

• www.horeca-academie.be   
• Breed aanbod aan gratis opleidingen, deze zijn gratis 

toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, 
en voor werkgevers wiens werknemers hier ook gebruik 
van maken. 

http://www.horecablackbox.be/
http://www.horeca-academie.be/
http://www.horeca-academie.be/
http://www.horeca-academie.be/


Steun vragen bij overheid 

• Contact met kabinet Borsus 

• Overleg parlementsleden 

• … 



Wat kan de manegehouder doen? 

• Maak een financiële foto van uw zaak 
• Bv met GPS Toolkit 

• Welke maatregelen nemen? 
• Arbeidsefficiëntie 

• Fiscale en sociale “engineering” 

• Organisatie van de onderneming 

• Prijzenbeleid 

• Marketing  

• Welke overheidsmaatregelen kan je gebruiken? 

• … 



Voordelen van de kassa 

• Eerlijke concurrentie in de horeca 

• Geen energie steken in constructies 

• Geen angst voor controles 

• Omzet staat vast 

• Kassa is instrument voor professioneel beheer 

Maar… 

 … het moet mogelijk zijn… 



• Al uw vragen: 

 
• www.horecablackbox.be 

 

• www.geregistreerdkassasysteem.be  

http://www.horecablackbox.be/
http://www.geregistreerdkassasysteem.be/

