
 
Ring Bedrijvenpark 

Brugsesteenweg 255 - 8500 Kortrijk - België 
T +32 56 26 08 60 | F +32 56 26 08 70 

info@claeysengels.be | Advocaten 

  

 
 

 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 

 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers 

 

Dieter Dejonghe - Advocaat-vennoot Claeys & Engels 

Veerle Van Keirsbilck - Advocaat Claeys & Engels 

 

 

 

1 Inleiding ...........................................................................................................................................3 

2 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers (de algemene 

regeling) ..........................................................................................................................................3 

2.1 Toepassingsgebied ..........................................................................................................................3 

2.1.1 Enkel van toepassing op welbepaalde activiteiten ...........................................................................3 

2.1.2 Enkel van toepassing op opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers die beroep doen op 

aannemers of onderaannemers .......................................................................................................4 

2.2 Het begrip "zwaarwichtig tekortschieten" in de loonbetaling ............................................................5 

2.3 Schriftelijke kennisgeving door de inspectie ....................................................................................5 

2.3.1 Inhoud van de schriftelijke kennisgeving ..........................................................................................6 

2.3.2 Communicatie van de kennisgeving ................................................................................................6 

2.3.3 Beroep tegen de kennisgeving .........................................................................................................6 

2.4 Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid ...........................................................................7 

2.4.1 Periode waarvoor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ................................................................7 

2.4.2 Bedragen waarvoor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt .............................................................7 

2.4.2.1 Principe: het verschuldigde loon ......................................................................................................7 

2.4.2.2 Het verschuldigde loon bij aanmaning door een betrokken werknemer ..........................................8 

2.4.2.3 Het verschuldigde loon bij aanmaning door de inspectie .................................................................9 

2.4.2.4 De sociale zekerheidsbijdragen .......................................................................................................9 

2.4.3 Gelijkstelling met de werkgever..................................................................................................... 10 

2.4.4 Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ........................................................................................ 10 

2.4.5 Contractuele indekking .................................................................................................................. 10 

2.5 Strafbepalingen ............................................................................................................................. 11 

2.6 Conclusie ....................................................................................................................................... 11 
3 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse contractant in 

het kader van activiteiten in de bouwsector ............................................................................. 12 

3.1 Toepassingsgebied ....................................................................................................................... 12 

3.1.1 Enkel van toepassing op activiteiten in de bouwsector ................................................................. 12 

3.1.2 Enkel van toepassing op rechtstreekse contractanten ................................................................. 12 

3.2 Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid ........................................................................ 13 

3.3 Gelijkstelling met de werkgever..................................................................................................... 14 

3.4 Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ........................................................................................ 14 

3.5 Communicatie van de kennisgeving ............................................................................................. 15 

3.6 Optreden in rechte ......................................................................................................................... 15 

3.7 Strafbepalingen ............................................................................................................................. 15 

4 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen ................................................................................................................................ 16 

4.1 Begrippen ...................................................................................................................................... 16 

4.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever .................................................................... 16 



 

 
 

2 van 20 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 
 

4.2.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse aannemer................................................... 16 

4.2.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de onderaannemers .............................................................. 17 

4.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemer en de intermediaire aannemer ......................... 17 

4.3.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse onderaannemers ....................................... 17 

4.3.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de onrechtstreekse onderaannemers ................................... 17 

4.4 Kennisgeving door de inspectie .................................................................................................... 18 

4.5 Strafbepalingen ............................................................................................................................. 18 

4.5.1 Sancties in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke in het algemeen .......................................... 18 

4.5.2 Sancties in hoofde van de opdrachtgever ..................................................................................... 19 

4.5.2.1 Inbreuken door de aannemer ........................................................................................................ 19 

4.5.2.2 Inbreuken door de onderaannemer ............................................................................................... 19 

4.5.3 Sancties in hoofde van de hoofdaannemer, de aannemer en de intermediaire aannemer .......... 20 

4.5.3.1 Inbreuken door de rechtstreekse onderaannemer ........................................................................ 20 

4.5.3.2 Inbreuken door de onrechtstreekse onderaannemer .................................................................... 20 

 

  



 

 
 

3 van 20 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 
 

 

1 Inleiding 

 

Met de Programmawet (I) van 29 maart 2012
1
 werd een nieuwe vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid 

ingevoerd, met name de "hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden". Dit gebeurde via een wijziging 

van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965.
2
  

 

De wet van 11 februari 2013
3
 voerde op haar beurt, eveneens via een wijziging van de 

Loonbeschermingswet, een hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling in voor het loon van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen. 

 

Door de wet van 11 december 2016
4
 werd de Loonbeschermingswet nog een derde maal gewijzigd. 

Ingevolge deze wet werd een bijzondere regeling in het leven geroepen die uitsluitend betrekking heeft op 

de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant in het kader van activiteiten in de 

bouwsector.   

 

Ondertussen zijn er dus drie verschillende regimes  inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

loonschulden: 

 

- de algemene regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid; 

- de bijzondere regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant, in 

geval van activiteiten in de bouwsector; 

- de bijzondere regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van tewerkstelling van een 

illegaal verblijvende onderdaan van een derde land. 

 

2 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers (de algemene 

regeling)  

 

2.1 Toepassingsgebied 

 

2.1.1 Enkel van toepassing op welbepaalde activiteiten 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden is slechts van toepassing op welbepaalde 

activiteiten.
5
 Het betreft meer bepaald werken of diensten die bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd.

6
 Dit 

gebeurt op eenparig advies van het bevoegd paritair comité of subcomité, of van de Nationale Arbeidsraad 

indien er geen bevoegd of werkend paritair (sub)comité is. Het bevoegde orgaan moet het advies meedelen 

binnen de twee maanden na het verzoek vanwege de Minister. Bij ontstentenis van een eenparig advies 

bepaalt de Koning de werken of diensten bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. 

                                                      
1
 Programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012. 

2
 Artikel 66 van de Programmawet (I) van 29 maart 2012 voert in de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 een nieuw 

hoofdstuk in, getiteld "Hoofdstuk VI/1 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon". 
3
 Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen, B.S. 22 februari 2013. 
4
 Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers, B.S. 20 december 

2016. 
5
 Art. 35/2, § 1 Loonbeschermingswet. 

6
 Art. 35/1, § 1, 1° Loonbeschermingswet. 
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Op heden is de regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van toepassing op een 

aantal sectoren:  

- bewakings- en/of toezichtsdiensten
7
; 

- bouwsector
8
; 

- elektriciteit
9
; 

- hout- en stoffering
10

; 

- metaal-, machine- en elektrische bouw
11

; 

- land- en tuinbouw
12

; 

- schoonmaak
13

; 

- vleessector
14

. 

 

Op basis van een KB van 24 april 2014 was de regeling ook van toepassing op de transportsector (meer 

bepaald op de werken of diensten vermeld in het KB  dat de bevoegdheid regelt van het paritair subcomité 

voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden). Dit KB werd evenwel vernietigd door de 

Raad van State omwille van het ontbreken van een eenparig advies van het paritair comité voor het vervoer 

en de logistiek. 
15

 

 

 

2.1.2 Enkel van toepassing op opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers die beroep doen op 

aannemers of onderaannemers 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die een beroep 

doen op één of meerdere aannemers of onderaannemers voor de activiteiten die onder het 

toepassingsgebied van de regeling vallen.
16

 

 

Een opdrachtgever is eenieder die opdracht geeft om tegen een prijs activiteiten uit te voeren of te doen 

uitvoeren.
17

 De regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid is evenwel niet van toepassing op de 

opdrachtgever-natuurlijke persoon die de bedoelde activiteiten uitsluitend voor privédoeleinden laat 

uitvoeren.
18

 

 

Een aannemer is eenieder die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever activiteiten uit 

te voeren of te doen uitvoeren. Bovendien is een aannemer ook iedere onderaannemer ten overstaan van 

de onmiddellijk na hem komende onderaannemer.
19

 

 

                                                      
7
 KB van 17 augustus 2013. 

8
 KB van 17 augustus 2013. 

9
 KB van 17 augustus 2013. 

10
 KB van 17 augustus 2013. 

11
 KB van 17 augustus 2013. 

12
 KB van 17 augustus 2013. 

13
 KB van 17 augustus 2013. 

14
 KB van 17 augustus 2013 en KB van 11 september 2013.  

15
 RvS nr. 231.791, 29 juni 2015 

16
 Art. 35/2, § 1 Loonbeschermingswet. 

17
 Art. 35/1, § 1, 2° Loonbeschermingswet. 

18
 Art. 35/5 Loonbeschermingswet. 

19
 Art. 35/1, § 1, 3° Loonbeschermingswet. 
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Een onderaannemer tot slot is eenieder die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in 

welk stadium ook, tegen een prijs de aan de aannemer toevertrouwde activiteit of een onderdeel ervan uit te 

voeren of te laten uitvoeren.
20

 

 

 

2.2 Het begrip "zwaarwichtig tekortschieten" in de loonbetaling 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt slechts wanneer de (onder)aannemer op zwaarwichtige wijze 

tekortschiet in zijn verplichting om aan zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht 

hebben.
21

  

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt slechts indien de (onder)aannemer zijn personeel "aanzienlijk" te 

weinig betaalt. Het louter te weinig betalen op zich volstaat dus niet voor de inwerkingstelling van de 

hoofdelijke aansprakelijkheid. Er moet sprake zijn van een zwaarwichtige tekortkoming, wat het geval zal zijn 

indien een loon wordt betaald dat minder is dan het laagste loonbarema dat geldt voor de betrokken sector.
22

 

 

Naast het niet uitbetalen van het laagste loonbarema, kan het ook gebeuren dat de (onder)aannemer in de 

regel het toepasselijke baremaloon betaalt waarop zijn werknemers recht hebben, maar dat er 

loonachterstallen ontstaan zijn. Ook deze situatie kan onder de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling vallen, 

vermits het loon "tijdig" moet betaald worden.
23

 Aldus werd door de bevoegde staatssecretaris gesteld dat 

een achterstand inzake de betaling van het loon onder de regeling kan vallen.
24

  

 

De vereiste dat het moet gaan om een "zwaarwichtige" tekortkoming geeft een zekere 

appreciatiebevoegdheid aan de bevoegde inspectiediensten om vastgestelde tekortkomingen al dan niet 

onder de regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid te brengen.
25

 De hoofdelijke aansprakelijkheid 

ontstaat namelijk slechts nadat de inspectie een kennisgeving heeft gestuurd aan de hoofdelijk 

aansprakelijke. 

 

 

2.3 Schriftelijke kennisgeving door de inspectie  

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden geldt slechts voor opdrachtgevers en 

(onder)aannemers die door de inspectie schriftelijk in kennis werden gesteld van de omstandigheid dat hun 

aannemers of de na hun aannemers komende onderaannemers op zwaarwichtige wijze tekortschieten in 

hun verplichting om aan hun werknemers tijdig het loon te betalen waarop ze recht hebben.
26

 

 

De sociaal inspecteurs zullen na het verrichten van de kennisgeving de betrokken werf verder moeten 

opvolgen en eventueel nieuwe kennisgevingen moeten verrichten, om te vermijden dat de hoofdelijke 

aansprakelijkheid wordt omzeild via het opzetten van carrousels van steeds wisselende (onder)aannemers.
27

 

                                                      
20

 Art. 35/1, § 1, 4° Loonbeschermingswet. 
21

 Art. 35/2, § 1 Loonbeschermingswet. 
22

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 42-43; Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/013, p. 7; Parl. St. Kamer, 

2011-2012, 53-2081/017, p. 25. 
23

 Cfr. art. 35/2, § 1 Loonbeschermingswet. 
24

 Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1545/3, p. 8-9. 
25

 Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1545/3, p. 17-18. 
26

 Art. 35/2, § 1 Loonbeschermingswet. 
27

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 43. 
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2.3.1 Inhoud van de schriftelijke kennisgeving 

 

De kennisgeving vermeldt het volgende:
28

 

 het aantal en de identiteit van de werknemers waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat zij prestaties 

hebben geleverd in het raam van werken die de bestemmeling van de kennisgeving hetzij rechtstreeks, 

hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers laat uitvoeren; 

 het loon waarop de betrokken werknemers recht hebben ten laste van de werkgever; 

 het gedeelte van het loon waarop de werknemers recht hebben, dat niet werd betaald door de werkgever 

gedurende de voorafgaande betaalperiode; 

 het gemiddeld aantal werknemers die op het ogenblik van de kennisgeving worden tewerkgesteld door de 

(onder)aannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft; 

 het percentage en het bedrag van het minimumloon dat verschuldigd is wanneer niet kan vastgesteld 

worden welke prestaties de betrokken werknemers hebben geleverd in het raam van de werken die de 

hoofdelijk aansprakelijke heeft laten uitvoeren; 

 de periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt. 

 

 

2.3.2 Communicatie van de kennisgeving 

 

De kennisgeving wordt door de inspectie gestuurd aan de hoofdelijk aansprakelijke.
29

 Een afschrift wordt 

gezonden aan de (onder)aannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft.
30

 

 

De betrokken werkgever (zijnde dus de aannemer of onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking 

heeft) moet alle betrokken werknemers in kennis stellen van de kennisgeving door op iedere plaats waar hij 

werknemers tewerkstelt een afschrift van de kennisgeving aan te plakken.
31

  

 

Degenen aan wie de kennisgeving werd gericht, moeten een afschrift van de kennisgeving aanplakken op 

de plaats van uitvoering van de activiteiten die zij, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire 

(onder)aannemers laten uitvoeren.
32

 

 

 

2.3.3 Beroep tegen de kennisgeving 

 

Tegen de beslissing van de inspectie om via de kennisgeving het stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid in 

werking te stellen, kan beroep worden aangetekend.
33

 Deze beroepsprocedure werkt evenwel niet 

schorsend.
34

 

                                                      
28

 Art. 49/1, lid 2 Sociaal Strafwetboek. 
29

 Art. 49/1, lid 1 Sociaal Strafwetboek. 
30

 Art. 49/1, laatste lid Sociaal Strafwetboek. 
31

 Art. 35/4, lid 1 Loonbeschermingswet. 
32

 Art. 35/4, lid 2 Loonbeschermingswet. 
33

 Het betreft meer bepaald de reeds bestaande beroepsprocedure tegen bepaalde maatregelen die worden genomen 

door sociaal inspecteurs. Aan deze maatregelen werd de kennisgeving in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

voor de lonen toegevoegd. Aldus werd door artikel 3 van de Programmawet (II) van 29 maart 2012 een wijziging 

aangebracht in artikel 2, §§ 1, 3 en 5 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht. 

Hierdoor wordt een rechtsmiddel ingevoerd tegen de kennisgeving die verricht wordt door de bevoegde inspectie (Parl. 

St. Kamer, 2011-2012, 53-2082/001, p. 4). 
34

 Parl. St. Kamer, 2008-2009, 52-1666/001, p. 149. 
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Eenieder die meent dat zijn rechten geschaad worden door de kennisgeving, kan beroep instellen bij de 

voorzitter van de arbeidsrechtbank.
35

 De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding.
36

 De 

voorzitter van de arbeidsrechtbank is bevoegd om controle uit te oefenen over de wettelijkheid van de 

kennisgeving en over de wenselijkheid om deze maatregel te behouden. De voorzitter kan een gehele, 

gedeeltelijke of voorwaardelijke opheffing van de maatregel toestaan.
37

 

 

De kennisgeving die wordt verricht in strijd met artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek is nietig.
38

 Zoals 

hoger toegelicht, bepaalt voormeld artikel 49/1 enerzijds wanneer de kennisgeving kan worden verricht (met 

name wanneer een (onder)aannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting om het aan zijn 

werknemers verschuldigde loon tijdig te betalen) en anderzijds welke vermeldingen de kennisgeving moet 

bevatten. 

 

Naast het beroep tegen de kennisgeving door de inspectie, kunnen er ook geschillen ontstaan tussen de 

betrokken werknemers en de hoofdelijke aansprakelijke inzake de betaling van het loon. Dergelijke 

geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank.
39

 

 

 

2.4 Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid 

 

2.4.1 Periode waarvoor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt 

 

De periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt, wordt bepaald door de inspectie in de 

kennisgeving. De periode vangt aan na het verstrijken van veertien werkdagen na de kennisgeving en kan 

niet langer zijn dan één jaar.
40

 

 

 

2.4.2 Bedragen waarvoor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt 

 

2.4.2.1 Principe: het verschuldigde loon 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de hoofdelijk aansprakelijke gehouden is om onverwijld over te 

gaan tot betaling van het verschuldigde loon wanneer hij hiertoe bij aangetekend schrijven werd 

aangemaand door hetzij de inspectie, hetzij één der betrokken werknemers.
41

 "Onverwijld" betekent de facto 

binnen de vijf werkdagen, vermits de niet-betaling binnen de vijf werkdagen strafrechtelijk sanctioneerbaar 

is
42

 en er wettelijke intresten verschuldigd zijn in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke vanaf de vijfde 

werkdag na verzending van de aanmaning.
43

  

 

                                                      
35

 Art. 2, § 1, lid 1 Wet 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht. 
36

 Art. 2, § 1, lid 3 Wet 2 juni 2010. 
37

 Art. 2, § 3 Wet 2 juni 2010. 
38

 Art. 2, § 5 Wet 2 juni 2010. 
39

 Art. 578, 21° Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door art. 2 van Programmawet (II) van 29 maart 2012, B.S. 6 april 

2012. 
40

 Art. 35/3, § 4 Loonbeschermingswet. 
41

 Art. 35/3, § 1 Loonbeschermingswet. 
42

 Art. 171/1 Sociaal Strafwetboek. 
43

 Artikel 35/6 Loonbeschermingswet. 
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Het verschuldigde loon is het loon dat eisbaar is geworden sinds de aanvang van de periode van hoofdelijke 

aansprakelijkheid (d.w.z. na het verstrijken van veertien werkdagen sinds de kennisgeving door de 

inspectie).
44

 De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt dus enkel voor toekomstige loonschulden, niet voor 

loonachterstallen die dateren van voor de aanvang van de periode van hoofdelijke aansprakelijkheid.
45

 

Vergoedingen waarop de werknemer recht heeft ingevolgde de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

vallen niet onder de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling.
46

 

 

 

2.4.2.2 Het verschuldigde loon bij aanmaning door een betrokken werknemer 

 

De hoofdelijk aansprakelijke is gehouden om onverwijld over te gaan tot betaling van het verschuldigde loon 

aan de betrokken werknemers wanneer hij hiertoe bij aangetekend schrijven wordt aangemaand door één 

der betrokken werknemers.
47

 

 

In deze situatie heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid steeds betrekking op het nog niet betaalde gedeelte 

van het verschuldigd loon
48

 (zijnde dus het loon dat eisbaar is geworden sinds de aanvang van de periode 

van hoofdelijke aansprakelijkheid). 

 

Nochtans kan de hoofdelijk aansprakelijke de omvang van het door hem verschuldigde loon beperken in 

functie van de omvang van de voor hem geleverde prestaties. Aldus heeft de hoofdelijk aansprakelijke de 

mogelijkheid om te bewijzen dat de arbeidstijd die de betrokken werknemer heeft besteed in het raam van 

de activiteiten die de hoofdelijk aansprakelijke hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire (onder)aannemers 

laat uitvoeren, beperkt is tot een welbepaald aantal uren. In die situatie heeft de hoofdelijke 

aansprakelijkheid slechts betrekking op het met deze prestaties overeenstemmend niet-betaalde gedeelte 

van het verschuldigd loon.
49

 Toont de hoofdelijk aansprakelijke aan dat de betrokken werknemer geen 

prestaties heeft geleverd in het raam van de activiteiten die hij heeft laten uitvoeren, dan is hij niet hoofdelijk 

gehouden tot betaling van het loon van de betrokken werknemer.
50

 

 

Het komt dus aan de hoofdelijk aansprakelijke toe om de omvang van de prestaties van de betrokken 

werknemers te bewijzen indien hij zijn hoofdelijke aansprakelijkheid wil beperken. Dit kan bijvoorbeeld aan 

de hand van een systeem van prestatieregistratie.
51

 

 

Wanneer een betrokken werknemer de hoofdelijk aansprakelijke aanmaant, moet hij daarvan de Algemene 

Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO op de hoogte brengen zodat die overgaat tot het 

opstellen van het overzicht van de betrokken prestaties en lonen of, indien de prestaties niet met zekerheid 

kunnen vastgesteld worden, het percentage van het minimumloon.
52

 Zij gaat ook over tot het overzenden 

ervan aan de RSZ. Indien de betrokken werknemers niet aan de Belgische RSZ onderworpen zijn, bezorgt 

de inspectie de overzichten aan de bevoegde buitenlandse instelling voor sociale zekerheid. 

 

                                                      
44

 Art. 35/1, § 1, 8° Loonbeschermingswet. 
45

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/013, p. 4. 
46

 Art. 35/1, § 1, 8° Loonbeschermingswet. 
47

 Art. 35/3, § 1 Loonbeschermingswet. 
48

 Art. 35/3, § 2, lid 1 Loonbeschermingswet. 
49

 Art. 35/3, § 2, lid 2 Loonbeschermingswet. 
50

 Art. 35/3, § 2, lid 3 Loonbeschermingswet. 
51

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 44. 
52

 Art. 1, leden 3 en 4 KB 23 mei 2013 tot uitvoering van artikel 78 van de programmawet (II) van 29 maart 2012. 
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2.4.2.3 Het verschuldigde loon bij aanmaning door de inspectie 

 

De hoofdelijk aansprakelijke is gehouden om onverwijld over te gaan tot betaling van het verschuldigde loon 

aan de betrokken werknemers wanneer hij hiertoe bij aangetekend schrijven wordt aangemaand door de 

inspectie.
53

 

 

In deze situatie heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel betrekking op het niet betaalde gedeelte van het 

verschuldigd loon (eisbaar geworden sinds de aanvang van de hoofdelijke aansprakelijkheid) dat 

overeenstemt met de prestaties geleverd in het raam van de activiteiten die de hoofdelijk aansprakelijke 

hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire (onder)aannemers laat uitvoeren.
54

 

 

Wanneer niet kan vastgesteld worden welke prestaties de betrokken werknemers in dit raam hebben 

geleverd, dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking op de betaling van een percentage van een 

door de Koning bepaald minimumloon aan elke betrokken werknemer die vermeld is op een lijst die samen 

met de aanmaning wordt overgemaakt door de inspectie.
55

 Het percentage is gelijk aan het aandeel die de 

door de betrokken werkgever uitgevoerde activiteiten in het raam van de opdracht die de hoofdelijk 

aansprakelijke rechtstreeks of via intermediaire (onder)aannemers laat uitvoeren, vertegenwoordigen in de 

omzet van de betrokken werkgever gedurende een door de Koning bepaalde referteperiode.
56

 

 

Wanneer de inspectie de aanmaning overzendt aan de hoofdelijk aansprakelijke, maakt zij het overzicht op 

van de betrokken prestaties en lonen of, indien de prestaties niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld, 

baseert zij zich op het percentage van het minimumloon. Indien de betrokken werknemers onderworpen 

moeten zijn aan de Belgische RSZ, bezorgt de inspectie voornoemde overzichten aan de RSZ. Indien zij niet 

onderworpen moeten zijn aan de Belgische RSZ, bezorgt de inspectie de overzichten aan het  bevoegde 

buitenlandse inningsorganisme voor sociale bijdragen.
57

 

 

 

2.4.2.4 De sociale zekerheidsbijdragen 

 

De hoofdelijk aansprakelijke moet niet alleen het loon betalen van de werknemers van de 

(onder)aannemers, maar ook de socialezekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn op dit loon op grond van 

de RSZ-wet van 27 juni 1969.
58

 Het betreft zowel de patronale als de werknemersbijdragen.
59

  

 

De RSZ stelt op basis van de door de inspectie meegedeelde gegevens de kwartalen vast waarvoor 

bijdragen verschuldigd zijn en berekent de bijdragen, de bijdrageverhogingen, de forfaitaire vergoedingen en 

de intresten.
60

 Het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering wordt per aangetekend schrijven 

meegedeeld aan de werkgever van de betrokken werknemer(s) en aan de hoofdelijk aansprakelijke. 

 

                                                      
53

 Art. 35/3, § 1 Loonbeschermingswet. 
54

 Art. 35/3, § 3, lid 1 Loonbeschermingswet. 
55

 Art. 35/3, § 3, lid 2 Loonbeschermingswet. 
56

 Art. 35/3, § 3, lid 2 Loonbeschermingswet. 
57

 Art. 1, leden 1 en 2 KB  23 mei 2013. 
58

 Art. 78 Programmawet (I) van 29 maart 2012. 
59

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 47. 
60

 Art. 2 KB  23 mei 2013. 
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Indien de werkgever niet tot betaling overgaat, wordt de hoofdelijk aansprakelijke in gebreke gesteld om 

deze betaling onverwijld te vereffenen. Indien hij niet tot betaling overgaat binnen een termijn van dertig 

dagen, vordert de RSZ zijn schuldvordering in bij dwangbevel.
61

 

 

 

2.4.3 Gelijkstelling met de werkgever 

 

Voor zover en in de mate waarin de hoofdelijk aansprakelijke werd aangemaand tot betaling van het loon, 

wordt hij voor de toepassing van sommige bepalingen van de Loonbeschermingswet gelijkgesteld met de 

werkgever. Het betreft meer bepaald volgende bepalingen:
62

 

 het verbod om de vrijheid van de werknemer om over zijn loon te beschikken te beperken (artikel 3 

Loonbeschermingswet); 

 het recht op betaling van het verschuldigde loon, vooraleer de inhoudingen in mindering zijn gebracht 

(artikel 3bis Loonbeschermingswet); 

 de munt waarin de betaling gebeurt (artikel 4 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetalingswijze van het loon (artikel 5 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetaling in natura (artikel 6 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetaling van hand tot hand (artikel 13 en 14 Loonbeschermingswet); 

 het overhandigen van een elektronische of papieren afrekening (artikel 15 en 15bis 

Loonbeschermingswet); 

 overhandiging van het loon (artikel 16 Loonbeschermingswet); 

 betaling met fooien of bedieningsgeld (artikel 18 Loonbeschermingswet); 

 inhoudingen op het loon (artikel 23 Loonbeschermingswet). 

 

Hoger werd reeds aangegeven dat de wettelijke intresten door de hoofdelijk aansprakelijke slechts 

verschuldigd zijn vanaf de vijfde werkdag na verzending van de aanmaning
63

 (en dus niet van rechtswege 

vanaf de eisbaarheid, zoals ingevolge artikel 10 Loonbeschermingswet geldt voor de werkgever). 

 

 

2.4.4 Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

 

De artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de hoofdelijke 

aansprakelijkheid voor de lonen.
64

 Dit betekent onder meer dat elke hoofdelijk aansprakelijke voor de gehele 

schuld kan worden aangesproken door de betrokken werknemer en dat de betaling door één hoofdelijk 

aansprakelijke de overige schuldenaars bevrijdt ten aanzien van de werknemer (artikel 1200 Burgerlijk 

Wetboek). De hoofdelijk aansprakelijke kan de gehele schuld die hij voldaan heeft terugvorderen van de 

betrokken werkgever (artikel 1216 Burgerlijk Wetboek). 

 

 

2.4.5 Contractuele indekking 

 

Opdrachtgevers en (onder)aannemers doen er goed aan om in hun contracten de gevolgen te regelen van 

een kennisgeving van de inspectie die de hoofdelijke aansprakelijkheid in werking stelt. 

                                                      
61

 Art. 3 KB  23 mei 2013. 
62

 Art. 35/6 Loonbeschermingswet. 
63

 Art. 35/6 Loonbeschermingswet. 
64

 Art. 35/3, § 5 Loonbeschermingswet. 
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Zo zou bijvoorbeeld de mogelijkheid tot beëindiging met een (verkorte) opzegtermijn kunnen voorzien 

worden, of een uitdrukkelijk ontbindend beding, wanneer de kennisgeving wordt ontvangen of wanneer blijkt 

dat de medecontractant zonder toestemming beroep heeft gedaan op een (onder)aannemer. Ook zou 

kunnen voorzien worden in een mogelijkheid om inhoudingen te doen op de facturen bij niet-correcte 

uitbetaling van het loon, gekoppeld aan een controlerecht op deze uitbetaling.
65

 

 

Het kan gebeuren dat in een bepaalde sector de nood wordt gevoeld om voor heel de sector een uniforme 

regeling te bepalen betreffende de gevolgen van een kennisgeving door de inspectie voor de contractuele 

verhoudingen tussen de opdrachtgevers en (onder)aannemers.
66

 Vandaar dat werd voorzien dat de Koning 

kan bepalen waaraan de contractuele afspraken tussen de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers 

die in hun onderlinge rechtsverhoudingen de gevolgen regelen van de kennisgeving door de inspectie, 

moeten voldoen. Het KB wordt genomen op eenparig advies van het bevoegde paritair (sub)comité, of bij 

ontstentenis van bevoegd of werkend comité, van de Nationale Arbeidsraad. Bij ontstentenis van eenparig 

advies kan het voormeld KB  slechts worden genomen na overleg in de Ministerraad.
67

 

 

Aldus werden specifieke regels voorzien in volgende sectoren: land- en tuinbouw, schoonmaak, 

vleessector.
68

 

 

 

2.5 Strafbepalingen 

 

De hoofdelijk aansprakelijke die door de inspectie of de betrokken werknemer(s) per aangetekend schrijven 

werd aangemaand het loon te betalen en hiertoe niet overgaat binnen de vijf werkdagen na verzending van 

de aanmaning, is strafbaar met een sanctie van niveau 2.
69

 

 

Hetzelfde geldt voor de werkgever alsook voor de hoofdelijk aansprakelijke die nalaten een afschrift van de 

kennisgeving door de inspectie bij aanplakking ter kennis te brengen van de werknemers.
70

 

 

 

2.6 Conclusie 

 

Met de regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid lijkt de wetgever niet de bedoeling te hebben gehad om 

de werknemers van (onder)aannemers te beschermen door hen te verzekeren van de uitbetaling van het 

loon waar ze recht op hebben.  Een opdrachtgever of (onder)aannemer die wordt geconfronteerd met een 

kennisgeving met betrekking tot een (onder)aannemer die zwaarwichtig tekortschiet in de betaling van het 

loon van zijn personeel, zal allicht overgaan tot verbreking van de samenwerking. Dit, en niet de 

bescherming van de werknemers in kwestie, is de uiteindelijke bedoeling van de wetgever. Of, om het met 

de woorden van de bevoegde staatssecretaris te stellen: "Het is immers niet de bedoeling om bonafide 

ondernemers aansprakelijk te stellen, maar wel om malafide ondernemers uit de keten te halen".
71

  Vandaar 

                                                      
65

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 43-44. 
66

 Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-2081/001, p. 44. 
67

 Art. 35/2, § 2 Loonbeschermingswet. 
68

 KKB’s van 17 augustus 2013. 
69

 Art. 171/1 Sociaal Strafwetboek. Een sanctie van niveau 2 is een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 EUR (x 

opdeciemen) of een administratieve geldboete van 25 tot 250 EUR (x opdeciemen) (art. 101-102 Sociaal Strafwetboek).  
70

 Art. 171/2 Sociaal Strafwetboek. 
71

 Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1545/3, p. 9. 



 

 
 

12 van 20 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 
 

dat de hoofdelijke aansprakelijkheid pas ingaat na het verstrijken van veertien werkdagen na de 

kennisgeving door de inspectie. Aldus krijgt de hoofdelijk aansprakelijke de tijd om de samenwerking met de 

(onder)aannemer te verbreken. 

 

 

3 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van de rechtstreekse contractant in het 

kader van activiteiten in de bouwsector 

 

Deze bijzondere regeling is het gevolg van een omzetting van artikel 12, leden 1 tot 5 van de richtlijn 

2014/67/EU
72

 en wijkt af van de bovenstaande algemene regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid.
73

 

Wanneer er sprake is van een rechtstreekse contractuele relatie en van activiteiten in de bouwsector komt 

deze bijzondere regeling in de plaats van de algemene regeling.
74

 

 

 

3.1 Toepassingsgebied 

 

3.1.1 Enkel van toepassing op activiteiten in de bouwsector 

 

Deze bijzondere regeling is slechts van toepassing op activiteiten in de bouwsector, zijnde 
75

  

 

- de werken of diensten die worden vermeld in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van 

het paritair comité nr. 124 voor het bouwbedrijf; of 

- de werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, §2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 

december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de 

toegevoegde waarde en die vallen onder het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van 

respectievelijk het paritair comité nr. 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het paritair 

comité nr. 121 voor de schoonmaak, het paritair comité nr. 126 voor de stoffering en de 

houtbewerking of het paritair subcomité nr. 149.01 voor de elektriciens: installatie en distributie. 

 

 

3.1.2 Enkel van toepassing op rechtstreekse contractanten 

 

Deze bijzondere en afwijkende regeling heeft enkel betrekking op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

rechtstreekse contractant. Onder rechtstreekse contractant begrijpt men de opdrachtgever, de aannemer en 

de intermediaire aannemer.
76

 Er moet dus sprake zijn van een rechtstreekse contractuele relatie tussen de 

opdrachtgever, aannemer of intermediaire aannemer enerzijds en hun medecontractant-werkgever 

anderzijds opdat deze regeling van toepassing kan zijn. 

 

                                                      
72

 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt. 
73

 Terug te vinden in de art. 35/1 t.e.m. 35/6 Loonbeschermingswet. 
74

 Art. 35/6/2 Loonbeschermingswet 
75

 Art. 35/6/1, 1° Loonbeschermingswet. 
76

 Art. 35/6/1, 2° Loonbeschermingswet. 
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Een opdrachtgever is eenieder die aan een aannemer opdracht geeft om tegen een prijs activiteiten in de 

bouwsector uit te voeren of te doen uitvoeren.
77

 De regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid is evenwel 

niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de activiteiten in de bouwsector  uitsluitend 

voor privédoeleinden laat uitvoeren.
78

 

 

Een aannemer is eenieder die er zich jegens een opdrachtgever rechtstreeks toe verbindt om tegen een prijs 

activiteiten in de bouwsector uit te voeren of te doen uitvoeren ten voordele van deze opdrachtgever.
79

 

 

Een intermediaire aannemer is iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende 

onderaannemer.
80

 

 

Een onderaannemer tot slot is eenieder die er zich jegens, naargelang het geval, een aannemer of een 

intermediaire aannemer rechtstreeks toe verbindt, in welk stadium ook, tegen een prijs activiteiten in de 

bouwsector uit te voeren of te doen uitvoeren die toevertrouwd zijn aan deze aannemer of deze 

intermediaire aannemer.
81

  

 

 

3.2 Draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid  

 

De opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die tewerkgesteld wordt 

door deze aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze werknemer heeft verricht voor 

die opdrachtgever.
82

  

 

Het nog verschuldigde loon is het loon dat verschuldigd is aan de werknemer maar dat nog niet werd betaald 

met uitzondering van vergoedingen ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
83

 

 

De opdrachtgever is echter niet hoofdelijk aansprakelijk, indien hij in het bezit is van een schriftelijke 

verklaring, ondertekend door hem en door zijn aannemer, waarin: 

 

- de opdrachtgever aan zijn aannemer de coördinaten meedeelt van de internetsite van de 

FOD WASO waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen, en; 

- de aannemer bevestigt dat hij het verschuldigd loon aan de werknemers van deze aannemer 

betaalt en zal betalen.
84

 

 

De opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer, is daarentegen 

opnieuw hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die 

tewerkgesteld wordt door deze aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze 

werknemer heeft verricht voor die opdrachtgever en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties verricht 

vanaf het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen die aanvangt op het ogenblik waarop deze 

                                                      
77

 Art. 35/6/1, 3° Loonbeschermingswet. 
78

 Art. 35/6/3, §1, lid 3 Loonbeschermingswet. 
79

 Art. 35/6/1, 4° Loonbeschermingswet 
80

 Art. 35/6/1, 5° Loonbeschermingswet. 
81

 Art. 35/6/1, 6° Loonbeschermingswet. 
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 Art. 35/6/3, §1, lid 1 Loonbeschermingswet. 
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 Art. 35/6/1 9° Loonbeschermingswet. 
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 Art. 35/6/3, §1, lid 2 Loonbeschermingswet.  
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opdrachtgever kennis heeft van het feit dat zijn aannemer niet het volledig of gedeeltelijk loon betaalt dat 

verschuldigd is aan de werknemers van dezelfde aannemer.
85

  

 

Dergelijke kennis in hoofde van de opdrachtgever is, onder andere, bewezen wanneer de opdrachtgever in 

kennis gesteld wordt door de inspectie overeenkomstig artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek, van het 

feit dat de aannemer het verschuldigde loon niet betaalt. Het bewijs van dergelijke kennis kan echter door 

alle andere middelen van recht worden geleverd.
86

 

 

Deze regeling is op identieke wijze van toepassing op de aannemer, bij gebreke van een keten van 

onderaannemers, of de intermediaire aannemer, ingeval van een dergelijke keten, in hun relatie met hun 

eigen onderaannemer
87

.  

 

 

3.3 Gelijkstelling met de werkgever 

 

Voor de toepassing van sommige bepalingen van de Loonbeschermingswet wordt de hoofdelijk 

aansprakelijke gelijkgesteld met de werkgever. Het betreft meer bepaald de volgende bepalingen:
88

 

 

 het verbod om de vrijheid van de werknemer om over zijn loon te beschikken te beperken (artikel 3 

Loonbeschermingswet); 

 het recht op betaling van het verschuldigde loon, vooraleer de inhoudingen in mindering zijn gebracht 

(artikel 3bis Loonbeschermingswet); 

 de munt waarin de betaling gebeurt (artikel 4 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetalingswijze van het loon (artikel 5 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetaling in natura (artikel 6 Loonbeschermingswet); 

 de interest van rechtswege (artikel 10 Loonbeschermingswet); 

 de uitbetaling van hand tot hand (artikel 13 en 14 Loonbeschermingswet); 

 het overhandigen van een elektronische of papieren afrekening (artikel 15 en 15bis 

Loonbeschermingswet); 

 overhandiging van het loon (artikel 16 Loonbeschermingswet); 

 betaling met fooien of bedieningsgeld (artikel 18 Loonbeschermingswet); 

 inhoudingen op het loon (artikel 23 Loonbeschermingswet). 

 

Het enige verschil met de algemene regeling (zie titel 2.4.3) is dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet 

hier wel van toepassing is zodat er van rechtswege interest verschuldigd is vanaf de eisbaarheid van het 

loon (en dus niet slechts vanaf de vijfde werkdag na verzending van de aanmaning). 

 

 

3.4 Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

 

De artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijke Wetboek die de privaatrechtelijke gevolgen van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid regelen, zijn ook op deze bijzondere regeling van toepassing.
89
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 Art. 35/6/3, §1, lid 3 Loonbeschermingswet. 
86

 Parl. St. Kamer, 2016-2017, 54-209/001, p. 31. 
87

 Artikel 35/6/3 §2 Loonbeschermingswet 
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 Art. 35/6/3, §3 Loonbeschermingswet. 
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 Art. 35/6/2 Loonbeschermingswet, zie hierover ook 2.4.4. 
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3.5 Communicatie van de kennisgeving  

 

De gemelde werkgever, d. i. de tewerkstellende aannemer of onderaannemer op wie de in artikel 49/3 van 

het Sociaal Strafwetboek bedoelde schriftelijke kennisgeving betrekking heeft
90

, is gehouden om een 

afschrift van de kennisgeving aan te plakken op de plaats waar de werknemers worden tewerkgesteld in het 

kader van activiteiten in de bouwsector. Indien de gemelde werkgever de aanplakking niet heeft verricht, 

dienen de hoofdelijk aansprakelijke personen een afschrift van de ontvangen kennisgeving aan te plakken.
91

  

 

Op die manier wordt verzekerd dat alle werknemers die daar werkzaam zijn, alsook hun vertegenwoordigers, 

in kennis worden gesteld van de inbreuk (van de werkgever) en de identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke 

persoon.
92

 

 

 

3.6 Optreden in rechte 

 

Volgende organisaties kunnen in de rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze bijzondere regeling 

aanleiding kan geven, in rechte optreden ter verdediging van de rechten van de werknemers, met 

toestemming van deze laatsten
93

: 

 

- de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 

december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; 

- de representatieve vakorganisaties bedoeld in de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 

- de representatieve vakorganisaties in het aangewezen orgaan van vakbondsoverleg voor de 

administraties, diensten of instellingen waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel niet van toepassing is.  

 

Het optreden van deze organisaties doet geen afbreuk aan het recht van de werknemers om zelf op te 

treden, zich bij de vordering aan te sluiten of in het geding tussen te komen.
94

  

 

 

3.7 Strafbepalingen 

 

De hoofdelijk aansprakelijke die het verschuldigd loon waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is niet heeft 

betaald, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2.
95

 

 

Hetzelfde geldt voor degene die nalaat een afschrift van de kennisgeving door de inspectie aan te plakken.
96
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 Art. 35/6/1, 8° Loonbeschermingswet. 
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 Art. 35/6/4 Loonbeschermingswet. 
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 Parl. St. Kamer, 2016-2017, 54-209/001, p. 36. 
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4 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon van illegaal verblijvende onderdanen van derde 

landen 

 

Wanneer het gaat om illegaal verblijvende onderdaan van derde landen, zijn bovenstaande regimes niet van 

toepassing.
97

 Voor deze werknemers geldt namelijk een afwijkende regeling inzake hoofdelijke 

aansprakelijkheid, die van toepassing is ongeacht de activiteiten (in tegenstelling tot de andere regimes, die 

enkel van toepassing zijn op bepaalde activiteiten).   

 

 

4.1 Begrippen 

 

Een “illegaal verblijvende onderdaan van een derde land” is een vreemdeling die aanwezig is in België en 

niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf op het grondgebied, mits deze geen 

burger is van de Europese Unie en niet valt onder het vrij verkeer zoals bepaald in de 

Schengengrenscode.
98

 

 

Vervolgens geeft de wet volgende definities:
99

 

 opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft om tegen een prijs 

activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren; 

 aannemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een 

opdrachtgever activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren; 

 hoofdaannemer: de aannemer die, in een keten van onderaannemers, geen intermediaire aannemer is; 

 intermediaire aannemer: iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende 

onderaannemers; 

 onderaannemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks, 

hetzij onrechtstreeks, in welk stadium ook, de aan de aannemer toevertrouwde activiteit of een onderdeel 

ervan tegen een prijs uit te voeren of te laten uitvoeren. 

 

 

4.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever geldt niet voor de opdrachtgever-natuurlijke persoon 

die activiteiten uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren.
100

 

 

 

4.2.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse aannemer 

 

De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen tewerkstelt is, buiten het kader van een onderaanneming, hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van het door zijn aannemer nog verschuldigde loon dat betrekking heeft op de 

arbeidsprestaties verricht vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte was van voormeld feit en gepresteerd in 
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 Art. 35/7, 1° en 2° Loonbeschermingswet. 
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100
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het kader van zijn overeenkomst met deze aannemer.
101

 Het bewijs van dergelijke kennis kan een 

kennisgeving door de inspectie zijn. 

 

Het nog verschuldigde loon is het loon dat verschuldigd is aan de illegaal verblijvende onderdaan van een 

derde land door zijn werkgever maar die nog niet door deze werkgever werd betaald, met uitzondering van 

vergoedingen ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
102

 

 

 

4.2.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de onderaannemers 

 

De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat de na zijn aannemer rechtstreeks of onrechtstreeks 

komende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt is, 

in het kader van een onderaanneming, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door voormelde 

onderaannemer nog verschuldigd loon dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties verricht in zijn voordeel 

vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte was van voormeld feit.
103

 Het bewijs van dergelijke kennis kan een 

kennisgeving door de inspectie zijn. 

 

 

4.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemer en de intermediaire aannemer 

 

4.3.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse onderaannemers 

 

De aannemer (buiten het kader van een keten van onderaannemers) of de intermediaire aannemer (in het 

kader van een dergelijke keten) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hun rechtstreekse 

onderaannemer nog verschuldigde loon.
104

 

 

De aannemer en de intermediaire aannemer zijn evenwel niet hoofdelijk aansprakelijk indien zij in het bezit 

zijn van een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer bevestigt dat hij geen illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
105

  

 

Nochtans zijn zij toch aansprakelijk vanaf het ogenblik dat zij op de hoogte zijn van het feit dat hun 

rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan een kennisgeving door de inspectie zijn.
 106 

 
 

4.3.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de onrechtstreekse onderaannemers 

 

In geval van een keten van onderaannemers zijn de hoofdaannemer en de intermediaire aannemer die op 

de hoogte zijn van het feit dat hun onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen tewerkstelt, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hun 

onrechtstreekse onderaannemer nog verschuldigde loon dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties 

                                                      
101

 Art. 35/11 § 1 lid 1 Loonbeschermingswet. 
102
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verricht in hun voordeel vanaf het ogenblik dat zij op de hoogte waren van voormeld feit. Het bewijs van 

dergelijke kennis kan een kennisgeving door de inspectie zijn.
107

 

 

 

4.4 Kennisgeving door de inspectie 

 

De sociaal inspecteurs kunnen de opdrachtgever respectievelijk de aannemer schriftelijk in kennis stellen 

van het feit dat zijn aannemer of onderaannemer, respectievelijk zijn rechtstreekse of onrechtstreekse 

onderaannemer, één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
108

 

 

Deze kennisgeving vermeldt: 

 het aantal en de identiteit van de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen waarvan de inspectie 

heeft vastgesteld dat zij prestaties hebben geleverd in het raam van de activiteiten die de bestemmeling 

van de kennisgeving laat uitvoeren; 

 de identiteit en het adres van de werkgever die de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

heeft tewerkgesteld; 

 de plaats waar de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen de bedoelde prestaties hebben 

geleverd; 

 de identiteit en het adres van de bestemmeling van de kennisgeving.  

 

Een afschrift van de kennisgeving wordt door de sociaal inspecteur gezonden aan de werkgever die de 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld. 

 

De tewerkstellende aannemer of onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft, is de 

zogenaamde “gemelde werkgever”.
109

 De gemelde werkgever moet een afschrift van de kennisgeving 

aanplakken op de plaats waar de prestaties werden geleverd (zoals vermeld in de kennisgeving).
110

 Doet de 

gemelde werkgever dit niet, dan moet de hoofdelijk aansprakelijke de aanplakking van de ontvangen 

kennisgeving verrichten.
111

 

 

 

4.5 Strafbepalingen 

 

4.5.1 Sancties in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke in het algemeen 

 

De hoofdelijk aansprakelijke die het nog verschuldigde loon waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is niet heeft 

betaald, wordt bestraft met een sanctie van niveau 2.
112

 

 

Ook het niet verrichten van de aanplakking van de kennisgeving van de inspectie wordt bestraft met een 

sanctie van niveau 2.
113
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4.5.2 Sancties in hoofde van de opdrachtgever 

 

4.5.2.1 Inbreuken door de aannemer 

 

De opdrachtgever, buiten het kader van een onderaanneming, wordt bestraft met een sanctie van niveau 

4
114

 wanneer zijn aannemer bepaalde inbreuken pleegt, indien de opdrachtgever voorafgaand aan de door 

hem gepleegde inbreuk op de hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen tewerkstelt.
115

 Het bewijs van dergelijke kennis kan een kennisgeving door de 

inspectie zijn. De sanctie van niveau 4 wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
116

 

 

De inbreuken waarover het gaat (die dus gepleegd zijn door de aannemer in zijn hoedanigheid van 

werkgever) zijn deze waarbij de aannemer in strijd met de wet van 30 april 1999 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers, op het ogenblik van de tewerkstelling van een onderdaan van 

een derde land:
117

 

 niet vooraf nagegaan heeft of deze over een geldige verblijfsvergunning of een andere machtiging tot 

verblijf beschikt; 

 niet ten minste voor de duur van de tewerkstelling een afschrift of de gegevens van zijn 

verblijfsvergunning of van zijn andere machtiging tot verblijf beschikbaar gehouden heeft voor de 

bevoegde inspectiediensten; 

 geen aangifte heeft gedaan van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling overeenkomstig de 

wettelijke en reglementaire bepalingen.  

 

Wat voorgaande drie inbreuken betreft, is de sanctie van toepassing ingeval de verblijfsvergunning of de 

andere machtiging tot verblijf een vervalsing is en bewezen is dat de werkgever op de hoogte was dat het 

een vervalsing was. 

 

 

4.5.2.2 Inbreuken door de onderaannemer 

 

De opdrachtgever, binnen het kader van een onderaanneming, wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 

wanneer de na zijn aannemer rechtstreeks of onrechtstreeks komende onderaannemer bepaalde inbreuken 

pleegt, indien de opdrachtgever voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de hoogte is van het 

feit dat de desbetreffende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde 

landen tewerkstelt.
118

 Het bewijs van dergelijke kennis kan een kennisgeving door de inspectie zijn. De 

bepaalde inbreuken die door de onderaannemer als werkgever zijn gepleegd, zijn de hoger opgesomde drie 

inbreuken. 

 

De sanctie van niveau 4 wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
119
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4.5.3 Sancties in hoofde van de hoofdaannemer, de aannemer en de intermediaire aannemer 

 

4.5.3.1 Inbreuken door de rechtstreekse onderaannemer 

 

De aannemer, buiten het kader van een keten van onderaannemers, of de intermediaire aannemer, in het 

kader van een dergelijke keten, worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer hun rechtstreekse 

onderaannemer een bepaalde inbreuk pleegt.
120

 De inbreuk in kwestie is één van de drie onder vorig punt 

vermelde inbreuken (verblijfsdocument nagaan, beschikbaar houden voor de inspectiediensten en aangifte 

van tewerkstelling doen). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. 

 

De aannemer en de intermediaire aannemer zijn evenwel niet strafbaar wanneer zij in het bezit zijn van een 

schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer bevestigt dat hij geen illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
121

 Nochtans zijn zij toch strafbaar vanaf het 

ogenblik dat zij op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan een 

kennisgeving door de inspectie zijn.
 122

 

 

 

4.5.3.2 Inbreuken door de onrechtstreekse onderaannemer 

 

De hoofdaannemer en de intermediaire aannemer, in het kader van een keten van onderaannemers, worden 

bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer hun onrechtstreekse onderaannemer bepaalde inbreuken 

pleegt, indien zij voorafgaand aan de door hen gepleegde inbreuk, op de hoogte zijn van het feit dat hun 

onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derden landen 

tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan een kennisgeving door de inspectie zijn.
123

 

 

De bepaalde inbreuken die door de onrechtstreekse onderaannemer als werkgever zijn gepleegd, zijn de 

hoger opgesomde drie inbreuken. 

 

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. 

 

 

 

Claeys & Engels 

September 2018  

 

                                                      
120

 Art. 175 § 3/1 lid 1 Sociaal Strafwetboek. 
121

 Art. 175 § 3/1 lid 2 Sociaal Strafwetboek. 
122

 Art. 175 § 3/1 lid 3 Sociaal Strafwetboek. 
123

 Art. 175 § 3/2 Sociaal Strafwetboek. 


