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1 Inleiding 

 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 juli 1967 betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen wordt 

een ‘zelfstandige’ gedefinieerd als een restcategorie: “ieder natuurlijk persoon die in België een 

beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut 

verbonden is”.   

 

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt arbeid te verrichten 

tegen loon onder het gezag van een andere persoon.
1
  

 

Het meest onderscheidende van de drie elementen - om na te gaan of er in een bepaald geval sprake is van 

een arbeidsovereenkomst dan wel een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst - is uiteraard het element 

‘gezag’, aangezien bij een zelfstandige samenwerking in principe ook sprake zal zijn van prestaties (arbeid) 

die worden verricht tegen een bepaalde vergoeding (loon). In beginsel zal een arbeidsovereenkomst dan 

ook kunnen worden onderscheiden door de aanwezigheid van een gezagsrelatie of anders gezegd een band 

van ondergeschiktheid. 

 

Sinds 1 januari 2007 geldt dat partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie kunnen kiezen en dat een 

herkwalificatie slechts mogelijk is wanneer er voldoende elementen zijn die onverenigbaar zijn met de 

gekozen kwalificatie.
2
  Aldus werd het standpunt dat het Hof van Cassatie reeds enkele jaren aanhield, 

wettelijk verankerd. 

 

 

2 Evolutie 

 

2.1 Klassieke werkwijze: de indiciënmethode 

 

Klassiek beoordeelde men de schijnzelfstandigheid vanuit een zwaartepunt-analyse: arbeidsrechtbanken en 

–hoven gaan na welke elementen wijzen op een arbeidsovereenkomst en welke op een zelfstandige 

samenwerking, en onderzoeken welke van de twee categorieën overweegt. 

 

Onder meer volgende elementen werden in de klassieke rechtspraak weerhouden om te besluiten tot het 

bestaan van een arbeidsovereenkomst: 

 

 de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers 

 de opname in het personeelsregister 

 voorkomen op het organogram, briefpapier, naamkaartjes van de vennootschap 

 de oplegging van een proefperiode 

 het verplicht aanwezig zijn op vergaderingen waarop richtlijnen worden gegeven 

 de verplichting om regelmatig activiteitenverslagen op te stellen 

 de terugbetaling van gemaakte kosten, zoals restaurantkosten, verplaatsing-kosten, telefoonkosten,… 

 het bezitten van een bedrijfswagen 

 verplichting om het gebruik van zijn arbeidstijd te rechtvaardigen 

                                                      
1
 Art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet. 

2
 Art. 331 en 332 Programmawet (I) 27 december 2006. 
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 het ontvangen van precieze en permanente bevelen die verder gaan dan het verstrekken van louter 

technische en commerciële richtlijnen binnen het kader van de ondernemingspolitiek 

 de toekenning van een vast loon of een loongarantie 

 de oplegging van een bepaald uurrooster 

 de verplichting om zijn afwezigheden te rechtvaardigen door bijvoorbeeld het voorleggen van medische 

attesten 

 de toekenning van vergoedingen eigen aan de arbeidsovereenkomst, zoals vakantiegeld en/of 

eindejaarspremie 

 de verplichting om toestemming te vragen om met vakantie te gaan 

 de beschikking over een eigen bureau in de vennootschap 

 de afsluiting van een verzekering voor arbeidsongevallen 

 het gegeven dat bepaalde collega's dezelfde activiteit uitoefenen maar dan als bediende 

 de voorafgaande uitoefening van activiteiten als bediende (in de vennootschap) 

 de aanwezigheid van een concurrentiebeding 

 de aanwezigheid van een exclusiviteitsbeding 

 opname van beëindigingsmodaliteiten eigen aan de arbeidsovereenkomst 

 … 

 

 

2.2 Economische afhankelijkheid 

 

Bij controles door de sociale inspectie, diende menigmaal te worden vastgesteld dat deze veel belang 

hechtte aan elementen die wijzen op economische afhankelijkheid: “Iemand die economisch afhankelijk is, 

kan geen zelfstandige zijn”. 

 

Zo werd er bijvoorbeeld gezocht naar volgende elementen: 

 werken voor één opdrachtgever 

 betaald worden met een vaste vergoeding 

 werken in de lokalen van de opdrachtgever 

 werken met het materiaal van de opdrachtgever 

 werken op vaste dagen en/of volgens vaste openingsuren 

 deelname in het kapitaal of beheer  

 ... 

 

Deze visie werd eveneens gevolgd door bepaalde arbeidsrechtbanken en arbeidshoven, maar is niet in 

overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

 

 

2.3 De rechtspraak van het Hof van Cassatie 

 

2.3.1 Juridische band van ondergeschiktheid 

 

Het Hof van Cassatie bevestigde dat juridische en economische afhankelijkheid niet door elkaar gehaald 

mogen worden en dat er enkel op grond van een juridische afhankelijkheid mag besloten worden tot het 

bestaan van een arbeidsovereenkomst.
3
  

                                                      
3
 Cass., 23 december 2002, J.T.T., 2003, 271; Cass., 28 april 2003, J.T.T., 2003, 261; Cass., 21 juni 2004, onuitg., AR 

S.03.0128.N. 
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Volgende elementen die kunnen wijzen op het bestaan van een economische afhankelijkheid acht het Hof 

van Cassatie bijgevolg verenigbaar met het bestaan van een zelfstandige samenwerking: 

 de verplichting om algemene technische en commerciële richtlijnen na te leven 

 de verplichting om op bepaalde vaste dagen en/of openingsuren te werken 

 de uitoefening van de activiteit in de lokalen van de opdrachtgever  

 het gebruik van het materiaal, het gereedschap en de infrastructuur van de opdrachtgever 

 de verplichting om de door de opdrachtgever vastgestelde prijzen en voorwaarden na te leven 

 het feit dat er per uur wordt betaald 

 het gebrek aan beheersautonomie of het feit geen eigenaar te zijn van het handelsfonds 

 in het algemeen het feit dat de contractant geen economisch of financieel risico draagt of geen 

deelname heeft in het kapitaal. 

 ... 

 

 

2.3.2 Primauteit van de wil van partijen 

 

2.3.2.1 Enkel herkwalificatie in geval van onverenigbare elementen 

 

Daarenboven oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst 

slechts mag herkwalificeren in een arbeidsovereenkomst, indien er elementen aanwezig zijn die 

onverenigbaar zijn met een zelfstandige samenwerking en dus de door partijen gekozen kwalificatie van 

zelfstandige samenwerking uitsluiten.
4
  

 

Met andere woorden, volgens deze rechtspraak is het niet langer voldoende dat er elementen aanwezig zijn 

die wijzen op een arbeidsovereenkomst. Er moet in tegendeel gezocht worden naar elementen die 

onverenigbaar zijn met de door partijen gekozen kwalificatie. Men dient aldus te vertrekken van het door de 

partijen gekozen zelfstandige statuut, en men moet onderzoeken of de (voorgelegde) feitelijke elementen dit 

statuut niet tegenspreken, waarbij elementen die wijzen op een economische afhankelijkheid niet in 

aanmerking komen.  

 

Met haar arrest van 23 december 2002 verbrak het Hof van Cassatie een arrest waarin het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst was afgeleid uit volgende elementen: aangezien er prestaties van 8 à 9 uur per dag 

werden verwacht kon er geen eigen cliënteel worden ontwikkeld, de opdrachtgever legde de prijzen vast, er 

was geen sprake van beheersautonomie, geen eigendom van het handelsfonds, de materialen en lokalen 

werden geleverd door de opdrachtgever, er werd geen economisch of financieel risico genomen.
5
  

 

In de zaak die aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 28 april 2003, had het Ar-beidshof geoordeeld dat er 

geen sprake was van een aannemingsovereenkomst omdat het handelsfonds toebehoorde aan de 

opdrachtgever en de opdrachtgever de verkoopsvoorwaarden oplegde. Het Hof van Cassatie verbrak het 

arrest en was dus van oordeel dat het arbeidshof ten onrechte uit deze elementen het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst had afgeleid.
6
  

                                                      
4
 Cass., 23 december 2002, J.T.T., 2003, 271; Cass., 28 april 2003, J.T.T., 2003, 261; Cass., 8 december 2003, onuitg., 

J.T.T., 2004, 122; Cass., 3 mei 2004, R.W., 2004/05, 1220; Cass., 6 december 2004, NjW, 2005, 95, 21; Cass., 20 maart 

2006,  J.T.T, 2006, 276. 
5
 Cass., 23 december 2002, J.T.T., 2003, 271. 

6
 Cass., 28 april 2003, J.T.T., 2003, 261. 
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In haar arrest van 20 maart 2006 oordeelde het Hof van Cassatie dat het Arbeidshof ten onrechte uit 

volgende vaststellingen had afgeleid dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst: de vermeende 

schijnzelfstandigen stelden enkel hun arbeid ter beschikking om bij de opdrachtgever bestelde keukens te 

plaatsen, zij hebben hun rechtsverhouding gekwalificeerd als een zelfstandige samenwerking, zij plaatsten 

de keukens op de door de opdrachtgever aangeduide plaats, het werk werd uitgevoerd op initiatief van de 

opdrachtgever en onder zijn instructies, de arbeid werd verricht tegen een vast uurloon, één van de 

vermeende schijnzelfstandigen was niet ingeschreven in het handelsregister en had geen BTW-nummer.
7
  

 

In haar arrest van 22 mei 2006 oordeelde het Hof van Cassatie dat het Arbeidshof uit volgende elementen 

kon afleiden dat de zelfstandige samenwerking moest geherkwalificeerd worden in een 

arbeidsovereenkomst: geen kansen en risico’s van een zelfstandig ondernemer op zich nemen, geïntegreerd 

zijn in een collectieve arbeidsorganisatie opgericht door en voor de opdrachtgever, de arbeidsvoorwaarden 

werden vastgelegd door de opdrachtgever via een hiërarchische structuur, dienstnota’s, bedrijfscode, er 

grepen vergaderingen plaats met de bedoeling richtlijnen van de directie door te geven, de uren van 

prestatie werden eenzijdig vastgelegd door de opdrachtgever, de betrokkenen konden geen vakantie nemen 

zonder akkoord van de directie van de opdrachtgever, de betrokkenen konden niet vrij beslissen over hun 

afwezigheid, bepaalde facturen werden opgesteld door de opdrachtgever zelf.
8
 

 

In haar arrest van 27 november 2006 oordeelde het Hof van Cassatie dat taken die aanvankelijk in 

ondergeschikt verband als werknemer werden uitgevoerd, nadien voor de vroegere werkgever in diens 

opdracht als zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie kunnen worden uitgevoerd.
9
  

 

In een arrest van 5 februari 2007 liet het Hof van Cassatie uitschijnen dat ook in het kader van een 

overeenkomst voor zelfstandige arbeid controle kan gebeuren en instructies kunnen gegeven worden, mits 

dit niet onverenigbaar is met het bestaan van een zelfstandige samenwerking.
10

  

 

In haar arrest van 26 november 2007 sprak het Hof van Cassatie zich duidelijker uit en stelde letterlijk dat 

ook bij een overeenkomst van zelfstandige samenwerking een zekere controle kan bestaan op de naleving 

van de gemaakte afspraken.
11

  Concreet oordeelde het Hof dat een zelfstandige contractueel kan verplicht 

worden om een minimum aantal uren te presteren en dat de mogelijkheid voor de opdrachtgever om daarop 

controle uit te oefenen, niet strijdig is met een zelfstandige samenwerking. 

 

In een arrest van 17 december 2007 oordeelde het Hof van Cassatie dat een overeenkomst van zelfstandige 

samenwerking ten onrechte was gekwalificeerd in een arbeidsovereenkomst op basis van volgende 

elementen: de opdrachtgever werd omschreven als “de directie van de uitbating”, de overeenkomst 

bepaalde dat de zelfstandige tussen zijn verschillende prestaties in naar believen over de vrijgelaten tijd zal 

beschikken (waaruit werd afgeleid dat die vrijheid tijdens de prestaties dan niet bestaat), de opdrachtgever 

maakte af en toe de kas van het restaurant leeg.   Volgens het Hof van Cassatie zijn die elementen niet 

onverenigbaar met een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.
12

 

 

                                                      
7
 Cass., 20 maart 2006,  J.T.T, 2006, 276. 

8
 Cass., 22 mei 2006,  Soc. Kron., 2007, 164. 

9
 Cass., 27 november 2006, S.06.0012.N, onuitgeg. 

10
 Cass., 5 februari 2007, S.06.0024/N, onuitgeg. 

11
 Cass., 26 november 2007, S.06.0093/N, onuitgeg. 

12
 Cass., 17 december 2007, S.06.0109.F, onuitgeg. 
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In een arrest van 9 juni 2008 stelde het Hof van Cassatie dat een aannemingsovereenkomst terecht in een 

arbeidsovereenkomst werd gekwalificeerd op basis van volgende feitelijke elementen:
13

  

 de opdrachtgever geeft orders aan de schijnzelfstandige wat betreft de arbeidsplaats, de 

aanwezigheden op zaterdag, het opstellen van een gedetailleerd rapport inzake de verrichte taken en 

de tijd die dagelijks wordt besteed aan deze taken, de verplichte aanwezigheid op vormingen en het 

bekomen van het akkoord van de dienstverantwoordelijke indien aanwezigheid op de vormingen niet 

mogelijk is; 

 de opdrachtgever oefent controle uit op de activiteiten van de schijnzelfstandige door deze laatste te 

verplichten een aanwezigheidsregister in te vullen met vermelding van de gepresteerde uren en met de 

verplichting om te “prikken” bij het begin en het einde van de arbeidsdag; 

 de toekenning van een vaste maandelijkse vergoeding. 

 

In haar arrest van 1 december 2008 oordeelde het Hof van Cassatie dat volgende gegevens geen 

betrekking hebben op de afwezigheid van vrijheid van organisatie van de werktijd en van het werk en op de 

mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen, zodat hieruit geen herkwalificatie in een 

arbeidsovereenkomst kan afgeleid worden:
14

  

 de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de betrokkene in dienst treedt als verantwoordelijke voor 

de technische dienst; 

 er is voorzien in een maandelijkse vergoeding (en later in een vergoeding per uur waarbij een minimum 

aantal uren op maandbasis worden gegarandeerd); 

 de activiteiten die voortvloeien uit de overeenkomst blijven eigendom van de opdrachtgever; 

 betaling van een kilometervergoeding voor verplaatsingskosten; 

 overhandigen van een “gebruikelijk” formulier ten bewijze van de uitgevoerde herstelling of 

onderhoudsbeurt; 

 de aankoop van materialen voor herstelling of vervanging moet rechtstreeks bij de opdrachtgever 

gebeuren; 

 aanwezigheid van een niet-concurrentiebeding. 

 

In een arrest van 23 maart 2009 oordeelde het Hof van Cassatie dat een aannemingsovereenkomst op 

grond van de volgende elementen ten onrechte werd gekwalificeerd in een arbeidsovereenkomst: de 

betrokkene werd gevraagd visitekaartjes te vervaardigen, ontving instructies om de post door te sturen en de 

leden van de vereniging om voorschotten te vragen, herwerkte brieven, moest taken afwerken, moest 

inlichtingen doorsturen en moest binnen de structuren van de vereniging samenwerken met de voorzitter en 

met de raad van bestuur.
15

  

 

In een arrest van 25 mei 2009 oordeelde het Hof van Cassatie dat een aannemingsovereenkomst terecht 

werd gekwalificeerd in een arbeidsovereenkomst op basis van volgende elementen:
16

  

 er werden bevelen gegeven inzake de werkuren, met name om de wachtdienst op zaterdag te 

verzekeren; 

 het uitbrengen van een accuraat verslag van de taken en van de tijd die dagelijks aan de uitvoering 

ervan werd besteed; 

 het voorleggen van een medisch getuigschrift bij arbeidsongeschiktheid; 

                                                      
13

 Cass., 9 juni 2008, S.07.0051.F, onuitgeg. 
14

 Cass., 1 december 2008, J.T.T., 2009, 372. 
15

 Cass., 23 maart 2009, S.08.0136.F, onuitgeg. 
16

 Cass., 25 mei 2009, S.08.0082.F, onuitgeg. 
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 het verplicht bijwonen van opleidingen en, in geval van verhindering, de noodzaak om de goedkeuring 

van het diensthoofd te verkrijgen; 

 de verplichting om een gedetailleerd aanwezigheidsregister in te vullen, waarin melding moest gemaakt 

worden van het uur van aankomst en van beëindiging van de werkdag, de duur van de middagpauze, 

het aantal gepresteerde werkuren en de werktijd die meer of minder werd gepresteerd; de verplichting 

om “tijdsbestedingsformulieren” in te vullen. 

 

In een arrest van 23 mei 2011 oordeelde het Hof van Cassatie dat instructies kunnen gegeven worden aan 

een zelfstandige en dat diens werk kan worden gecontroleerd.
17

  In casu bepaalde de opdrachtgever de 

routes, het uurrooster, de organisatie van de leveringen. Het Arbeidshof liet na te verduidelijken waarom de 

instructies die in dit kader werden gegeven, onverenigbaar waren met een zelfstandige samenwerking. 

 

In een arrest van 10 oktober 2011 sprak het Hof van Cassatie zich uit over zelfstandige bedelers van 

drukwerk. Het Hof oordeelde dat de zelfstandige samenwerkingsovereenkomst terecht werd 

geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst, op basis van volgende elementen:
18

  

 de dagen en uren van de verdeling en het te uit te voeren parcours werden opgelegd zonder 

mogelijkheid om dit aan te passen in samenspraak met collega's 

 de zelfstandigen moesten zelf de bedeling uitvoeren, behoudens indien er sprake was van een 

gerechtvaardigde afwezigheid waarvan de redenen moesten bewezen worden (terwijl de aard van het 

werk dergelijke verplichting niet kon verantwoorden, vermits de vervanger die ze moesten vinden in 

geval van gerechtvaardigde afwezigheid aan geen enkele specifieke voorwaarde moest voldoen); 

 voor elk probleem waarmee ze te maken kregen tijdens de bedeling moesten ze contact opnemen met 

de opdrachtgever die instructies gaf omtrent wat er moest gebeuren; 

 de opdrachtgever kon het naleven van de precieze en dwingende instructies controleren; 

 de opdrachtgever kon sancties nemen tegen de bedelers. 

 

 

2.3.2.2 Uitzondering: handelsvertegenwoordigers 

 

Een uitzondering op bovenvermeld principe is de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers.
19

  

Er geldt namelijk een weerlegbaar vermoeden dat een overeenkomst gesloten tussen een opdrachtgever en 

een tussenpersoon een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is, ongeacht de benaming 

die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.
20

  In dit geval zal het aan de opdrachtgever toekomen 

om aan te tonen dat er elementen zijn die onverenigbaar zijn met het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst.
21

  

 

In dit verband kan verwezen worden naar een cassatiearrest van 9 juni 2008 inzake apothekers. Voor 

apothekers bestaat een gelijkaardig vermoeden inzake het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
22

  Het 

Hof van Cassatie oordeelde dat het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst werd 

omgekeerd en dat er sprake was van zelfstandige arbeid op basis van volgende feitelijke gegevens: de 

                                                      
17

 Cass., 23 mei 2011, J.T.T., 2011, 392. 
18

 Cass., 10 oktober 2011, S.10.0185.F, onuitgeg. 
19

 Dit is de overeenkomst waarbij een werknemer (de handelsvertegenwoordiger) zich verbindt om tegen loon cliënteel 

op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, onder het gezag, voor 

rekening en in naam van een of meer opdrachtgevers (art. 4 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978).  
20

 Art. 4, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978. 
21

 Cass., 17 mei 2004, R.W., 2004-05, 625. 
22

 Art. 3bis Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978. 
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apotheker maakte maandelijks facturen op tot beloop van het aantal gepresteerde werkdagen dat van 

maand tot maand varieerde, hij was afwezig wanneer hij dat wenste aangezien hij daarvoor niet de 

toestemming nodig had maar daarvan met het oog op een goede verstandhouding enkel op de hoogte 

hoefde te brengen, hij was de enige verantwoordelijke van de apotheek en was niemand verantwoording 

verschuldigd.
23

  

 

 

3 De Wet inzake de Aard van de Arbeidsrelaties ("WAR")   

 

3.1 Krachtlijnen 

 

De krachtlijnen van WAR
24

 zijn de volgende: 

 

 uitgangspunt is dat partijen vrij zijn in de keuze van hun samenwerkingsvorm: in navolging van de 

cassatierechtspraak, vormt de door partijen gekozen vorm van samenwerking (inzonderheid 

arbeidsovereenkomst of zelfstandige samenwerking) het vertrekpunt. 

 

 herkwalificatie bij voldoende onverenigbare elementen: in navolging van de cassatierechtspraak, is 

herkwalificatie mogelijk wanneer er in de feitelijke uitvoering van de overeenkomst voldoende elementen 

aanwezig zijn die onverenigbaar zijn met de gekozen kwalificatie. 

 

 beoordeling van schijnzelfstandigheid aan de hand van 4 algemene criteria en desgevallend de 

specifieke criteria voor welbepaalde sectoren en/of (categorieën van) beroepen. 

 

 bepaling van een aantal neutrale criteria (benaming van de overeenkomst, vervulling van 

sociaalrechtelijke, handelsrechtelijke en fiscaalrechtelijke formaliteiten) en verplichtingen (verplichtingen 

die inherent zijn aan de uitoefening van een beroep die door de wet zijn opgelegd). 

 

 mogelijkheid tot uitwerken van specifieke criteria voor bepaalde sectoren, beroepen of 

beroepscategorieën. 

 

 oprichting van een ‘ruling’commissie 

 

 bepalingen inzake vrijwillige regularisatie  

 

 

3.2 Criteria 

 

De beoordeling van eventuele schijnzelfstandigheid, gebeurt aan de hand van 2 soorten criteria: algemene 

criteria en specifieke criteria.  

 

De bepalingen inzake herkwalificatie bij onverenigbare elementen en de algemene en neutrale criteria zijn in 

werking getreden op 1 januari 2007.
25

 De wet is niet van toepassing op arbeidsrelaties die reeds een einde 

hebben genomen voor 1 januari 2007.
26

 

                                                      
23

 Cass., 9 juni 2008, S.07.0022.F, onuitgeg. 
24

 Titel XIII “Aard van de arbeidsrelaties” van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (art. 328 – 343). 
25

 Art. 343 WAR. 
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De datum van inwerkingtreding van de regels inzake de specifieke criteria werd telkenmale uitgesteld, met 

als gevolg dat op heden geen enkel K.B. met specifieke criteria werd uitgevaardigd. Intussen werd via een 

wetswijziging op initiatief van de regering Di Rupo de procedure om specifieke criteria in te voeren 

vereenvoudigd.
27

 

 

 

3.2.1 Algemene criteria 

 

3.2.1.1 Wilsautonomie van partijen 

 

Dit criterium wordt beoordeeld op basis van (alle clausules van) de schriftelijke overeenkomst tussen partijen 

of op grond van de feitelijke contractuele relatie bij afwezigheid van schriftelijke overeenkomst. 

 

 

3.2.1.2 Vrije organisatie van de arbeidstijd 

 

Vormen aldus een aanwijzing voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst:  

 de verplichting om zich naar een precieze en dwingende werktijdregeling te schikken 

 het feit de verlof- en vakantiedagen niet vrij te kunnen bepalen 

 de verplichting om de afwezigheden te verantwoorden of te verwittigen ingeval van afwezigheid 

 de verplichting om te prikken, enz…. 

 

Dit criterium moet evenwel in concreto worden beoordeeld. Vormen aldus op zich geen aanwijzing voor het 

bestaan van een arbeidsovereenkomst: 

 de verplichting om tijdens bepaalde uren te werken wegens commerciële of organisatorische 

beperkingen/verplichtingen 

 de verplichting tot rekenschap over het tijdsgebruik aan de opdrachtgever door de aannemer die over 

een bepaalde graad van vrijheid met betrekking tot de organisatie en de praktische uitvoering van het 

werk beschikt. 

 

Vertrouwenspersoneel of personeel met een leidende functie in de zin van het KB van 10 februari 1965 blijft 

door een arbeidsovereenkomst verbonden ook al beschikt dit over het algemeen over een grotere autonomie 

in de organisatie van de werktijd. 

 

In een arrest van 18 oktober 2010 oordeelde het Hof van Cassatie dat het criterium "vrijheid van organisatie 

van de werktijd" betrekking heeft op de al dan niet bestaande onafhankelijkheid qua tijdsbesteding binnen de 

periode waarin arbeid moet worden verricht of de uitvoerder van het werk ter beschikking staat.
28

  Het feit 

dat degene die arbeid levert vrij is om al dan niet in te gaan op een werkaanbod, en eventueel opdrachten 

kan weigeren, betekent niet dat hij vrij is in de organisatie van zijn werktijd eens hij de opdracht heeft 

aanvaard. 

 

 

                                                                                                                                                                                
26

 Cass., 12 maart 2012, S.10.0154.N, onuitgeg. 
27

 Art. 335 WAR, aangepast door art. 7 van de wet van 25 augustus 2012.  
28

 Cass., 18 oktober 2010, S.10.0023.N, onuitgeg. 
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3.2.1.3 Vrije organisatie van het werk 

 

Vormen een aanwijzing voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst:  

 de precieze omschrijving van de taken 

 het bestaan van precieze onderrichtingen en beslissingen van een hiërarchische meerdere 

 

Vormen (o.a in de mate dat de zelfstandige een resultaatsverbintenis op zich neemt) op zich geen 

aanwijzing voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst: 

 algemene onderrichtingen, verplichtingen en richtlijnen die het gevolg zijn van de aard van de 

uitgeoefende activiteit of indien zij noodzakelijk zijn met het oog op de verwezenlijking van een 

vastgesteld resultaat (bvb. de verplichting tot het opstellen van verslagen of het invullen van timesheets, 

enz…). 

 wettelijke of reglementaire verplichtingen op het vlak van organisatie of werking (bvb. de verplichting 

een bepaald aantal openingsuren te verzekeren of de aanwezigheid van een minimumaantal 

werknemers op de werkplaats, enz…). 

 verplichtingen van louter commerciële aard (bvb. de verplichting zich uitsluitend bij de medecontractant 

te bevoorraden, een minimumomzetcijfer te bereiken, geen concurrerende activiteiten uit te oefenen, 

een bepaald promotie- of marketingbeleid te moeten eerbiedigen zoals dit geldt voor de franchisenemer, 

verplichting om de producten te verkopen van de medecontractant rekening houdend met zijn 

verkooptechnieken of openingsuren). 

             

Regels van deontologische aard (hetzij vrijheidsbeperkend, hetzij duidend op intellectuele onafhankelijkheid) 

zijn niet eigen aan een bepaald statuut.  

 

In een arrest van 6 december 2010 sprak het Hof van Cassatie zich uit over het criterium "vrijheid in de 

organisatie van het werk".
29

  De "zelfstandige" had verklaard dat hij richtlijnen ontving van de opdrachtgever 

over hoe hij zijn werk diende te doen, dat de opdrachtgever de leiding had en dat hij door hem was 

'opgeleerd' om het werk te doen omdat hij er voorheen niets van af kende. De opdrachtgever had verklaard 

dat de "zelfstandige" zijn werk op de werf niet mocht kiezen en dat hij steeds aanduidde wat de 

"zelfstandige" moest doen. Derhalve werd vastgesteld dat de "zelfstandige" geen beroepskennis had en niet 

in staat was om zelfstandig, zonder precieze instructies van de opdrachtgever, zijn taak uit te voeren. Het 

Hof van Cassatie oordeelde dat dit impliceert dat de opdrachtgever op de prestaties van de "zelfstandige" 

een controle kan uitoefenen die verder reikt dan een loutere controle van de kwaliteit van het geleverde 

werk. Het Hof oordeelde dan ook dat een gebrek aan beroepskennis in combinatie met het ontbreken van 

vrijheid in de organisatie van het werk, niet verzoenbaar is met een zelfstandige samenwerking. 

 

In een arrest van 7 maart 2011 sprak het Hof van Cassatie zich uit over een franchisingovereenkomst 

afgesloten met de uitbater van een pompstation.
30

  Het Hof oordeelde dat er terecht werd overgegaan tot 

herkwalificatie in een arbeidsovereenkomst, gelet op het feit dat er sprake was van precieze en 

gedetailleerde instructies met betrekking tot de concrete uitoefening van de arbeid, en van de mogelijkheid 

tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid. In het arrest waartegen cassatieberoep was 

aangetekend, oordeelde het Arbeidshof dat de intensiteit van de instructies en van de controles en de 

mogelijkheid om sanctionerend op te treden, met daartegenover de uiterst geringe mogelijkheid tot 

onafhankelijke beleidsvoering in samenhang met een sterke economische afhankelijkheid, onverenigbaar 

zijn met de gekozen kwalificatie. Dit oordeel was gebaseerd op volgende vaststellingen: 

                                                      
29

 Cass., 6 december 2010, S.10.0073.N, onuitgeg. 
30

 Cass., 7 maart 2011, S.10.0010, onuitgeg. 



 

 

 
12 van 28 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 
 

 de cijfers in het businessplan lieten geen aanwerving van personeel toe, zodat de uitbater genoodzaakt 

was het pompstation en de shop zelf te bedienen gedurende 78 uren per week, daar de mogelijkheid 

om personeel aan te werven en zelf vakantieperiodes te bepalen louter theoretisch was en van de 

openingstijden niet kon worden afgeweken; 

 de uitbater moest zijn afwezigheid wel degelijk verantwoorden vermits de niet-naleving van de verplichte 

openingstijd als een ernstige tekortkoming werd beschouwd; 

 het "Handboek voor de retailer" bevatte gedetailleerde instructies met betrekking tot alle aspecten van 

de uitbating van het pompstation en de shop, waaronder  

(a) de verplichting tweemaal per dag te rapporteren over de prijzen die de concurrenten hanteren en 

de acties die zij voeren; 

(b) de verplichting dagelijks de omvang van de verkoop door te geven volgens de voorgeschreven 

regels;  

(c) nauwkeurige richtlijnen aangaande de betaalwijze door de klanten en de automatische dagelijkse 

overdracht van de ontvangsten; 

(d) zelfs zeer precieze verplichtingen met betrekking tot het aantal en de aard van de 

schoonmaakbeurten; 

 de opdrachtgever had een permanent toezicht op de naleving van die vergaande verplichtingen 

ingevolge de verschillende controles waarin was voorzien, waaronder  

(a) de mogelijkheid de verkoop te allen tijde op de voet te volgen via de opgelegde dagelijkse 

overdracht van gegevens op de voorgeschreven documenten, waarvan de niet-naleving als een 

ernstige tekortkoming werd beschouwd;  

(b) de maandelijkse evaluatie door een externe firma, na onaangekondigd bezoek, op basis van een 

zeer uitgebreide checklist met criteria, waarbij de opdrachtgever zich het recht voorbehield de criteria 

en de waarde die eraan werd gehecht, op ieder ogenblik te wijzigen; 

(c) eigen controles door de diensten retail en marketing, de district manager en de technische dienst, 

op onder meer netheid, uitstraling van de shop en aanwezigheid van vervallen producten, en die 

tevens erop gericht waren plannen te maken en op te volgen, te meten en de uitbater waar nodig bij 

te sturen; 

 een onvoldoende geachte evaluatie of controle door de eigen diensten gaf aanleiding tot inhouding van 

de premies, die in feite geen aanmoedigingspremies waren maar deel uitmaakten van het vooropgesteld 

inkomen, zodat de opdrachtgever de mogelijkheid had de uitbater te sanctioneren; 

 de uitbater kon door de quasi onbestaande onafhankelijkheid in het beheer van de shop nauwelijks 

invloed uitoefenen op de winst, en zijn zeer beperkte autonomie werd nog verder uitgehold door de 

voormelde strikte en precieze richtlijnen allerhande, door de voormelde controle en door de mogelijkheid 

tot sanctionering. 

 

In een arrest van 4 februari 2013 oordeelde het Hof van Cassatie dat het bestaan van een 

gezagsverhouding kon vastgesteld worden op grond van de overwegingen dat een medisch laboratorium 

technoloog ingevolge de reglementering van zijn activiteit een beperkte autonomie heeft, en niet volledig vrij 

was om zijn vakanties te bepalen.
31

 

 

 

3.2.1.4 Mogelijkheid van hiërarchische controle en blootstelling aan interne sancties 

 

De mogelijkheid om te worden gecontroleerd of onder toezicht te staan (ongeacht of deze controle al dan 

niet daadwerkelijk wordt uitgeoefend) vormt in se een aanwijzing voor het bestaan van een 

                                                      
31

 Cass. 4 februari 2013, S.11.0051.F, onuitgeg. 



 

 

 
13 van 28 www.claeysengels.be | www.iuslaboris.com      

 

 

 
 

arbeidsovereenkomst. Wanneer de controle en het toezicht gekenmerkt worden door de macht om echte 

tuchtsancties op te leggen (zoals bvb. deze in het arbeidsreglement) is er sprake van een arbeidsrelatie. 

 

Het bestaan van deontologische regels en van een specifieke controle ter zake (en van verplichtingen die 

inherent zijn aan de uitoefening van een beroep die door de wet zijn opgelegd) vormen neutrale criteria. 

 

 

3.2.2 Specifieke criteria  

 

Naast voormelde algemene criteria, kunnen bij Koninklijk Besluit per sector of beroep(scategorie) specifieke 

criteria van juridische of economische aard worden voorzien. 

 

De specifieke criteria mogen niet afwijken van de algemene criteria en kunnen onder meer volgende socio-

economische en juridische elementen bevatten: 

 

 verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen om de onderneming rendabel te 

houden; 

 toekenning van een vaste en/of gewaarborgde bezoldiging; 

 persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen en persoonlijke en 

substantiële deelname in de winsten en verliezen; 

 mogelijkheid om personeel in dienst te nemen of zich te laten vervangen; 

 zich manifesteren als onderneming ten overstaan van de medecontractant of van derden; 

 in eigen ruimtes en/of met eigen materiaal werken. 

 

Zoals hoger gesteld, werd tot op heden geen enkel K.B. met specifieke criteria aangenomen. 

 

 

3.3 Vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op basis van economische 

criteria (wetswijziging regering Di Rupo) 

 

Op initiatief van de regering Di Rupo werd de WAR op een aantal punten aangepast.
32

 De meest in het oog 

springende wijziging is de invoering van een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst indien bepaalde criteria van hoofdzakelijk economische aard vervuld zijn. Dit 

vermoeden is van kracht vanaf 1 januari 2013. 

 

 

3.3.1 Toepassingsgebied 

 

De regels inzake het vermoeden zijn van toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in het raam van:
33

 

 

 De uitoefening van werken in onroerende staat (zoals vermeld in art. 20 §2 K.B. nr. 1 van 29 

december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de BTW); 

 

                                                      
32

 Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard 

van de arbeidsrelaties betreft, B.S. 11 september 2012. 
33

 Art. 337/1 § 1 WAR. 
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 De uitoefening van de activiteit die erin bestaat om voor rekening van derden alle soorten bewakings- 

en/of toezichtsdiensten uit te oefenen; 

 

 Het vervoer van goederen en/of personen voor rekening van derden, met uitzondering van de 

ambulancediensten en het vervoer van personen met een handicap; 

 

 De activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de schoonmaak, die 

nog niet beoogd worden door het begrip “werken in onroerende staat”. 

 

Wat het eerste geval betreft, kan uit de omschrijving worden afgeleid dat het vermoeden enkel van 

toepassing is op de eigenlijke activiteiten van werken in onroerende staat (cfr. “de uitoefening van werken in 

onroerende staat”). Het moet dus gaan om een persoon die de bewuste werkzaamheden uitoefent. In de 

parlementaire voorbereidingen werd meer bepaald verduidelijkt: “Aldus worden de productie-activiteiten die 

plaatsvinden in een werkatelier niet geviseerd bij deze bepalingen.”
34

 Hieruit blijkt dat niet elke activiteit die 

door een persoon voor een bouwbedrijf wordt verricht, onder het toepassingsgebied van het vermoeden valt. 

Het moet gaan om een persoon die activiteiten uitoefent die worden opgesomd in artikel 20, § 2 van het K.B. 

nr. 1. Dit betekent derhalve dat bijvoorbeeld een zelfstandige IT consultant die werkt voor een bouwbedrijf, 

niet onder het vermoeden valt. 

 

Eenzelfde redenering kan worden gevolgd voor de activiteiten bedoeld in het tweede geval waar wordt 

verwezen naar “de uitoefening van de activiteit die erin bestaat om voor rekening van derden alle soorten 

bewakings- en/of toezichtsdiensten uit te oefenen.” Enkel de zelfstandige die een bewakings- of 

toezichtsactiviteit uitoefent, valt onder het toepassingsgebied. Andere activiteiten die door zelfstandigen 

worden verricht voor een bewakingsfirma vallen dus niet onder het toepassingsgebied. 

 

Voor de activiteiten in het derde en vierde geval is de situatie minder duidelijk: 

 

 wat transport betreft, wordt niet verwezen naar “de uitoefening van” maar wordt gewoon gesteld “de 

arbeidsrelaties die bestaan in het raam van het vervoer van goederen of personen voor rekening van 

derden (...)”; 

 

 wat schoonmaak betreft, wordt enkel nog verwezen naar “de arbeidsrelaties die bestaan in het raam van 

de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de schoonmaak”. 

 

Aldus zou men kunnen argumenteren dat de arbeidsrelatie van bijvoorbeeld een zelfstandige manager van 

een transportfirma een arbeidsrelatie is “die bestaat in het raam van het vervoer van goederen”. Dit zou dan 

betekenen dat het toepassingsgebied van het vermoeden in de transport- en de schoonmaaksector anders 

moet worden geïnterpreteerd dan in de bouw- en bewakingssector, wat allicht niet de bedoeling was van de 

wetgever. 

 

Bij Koninklijk Besluit kan het toepassingsgebied van het vermoeden worden uitgebreid, volgens een 

specifieke procedure.
35

 

 

Het vermoeden is niet van toepassing op familiale arbeidsrelaties. Hiermee bedoelt men:
36

 

                                                      
34

 Parl. St. Kamer, 53-2319/001, 10. 
35

 Art. 337/1 § 2 WAR. 
36

 Art. 337/1 § 3 WAR. 
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 De arbeidsrelaties tussen bloedverwanten en aanverwanten tot de derde graad en tussen wettelijk 

samenwonenden; 

 De arbeidsrelaties tussen een vennootschap en een natuurlijk persoon, waarbij de natuurlijk persoon 

een bloed- of aanverwant is tot de derde graad van, of wettelijk samenwoont met, hetzij degene die 

alleen hetzij zij die samen, meer dan 50% van de aandelen bezitten van de bedoelde vennootschap. 

 

 

3.3.2 Criteria van het vermoeden 

 

Er geldt een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst indien meer dan de 

helft van de volgende criteria zijn vervuld:
37

 

 

a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden 

uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming; 

 

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de 

onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; 

 

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene 

die de werkzaamheden uitvoert; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de 

werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

 

f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert; 

 

g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te 

laten vervangen; 

 

h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één medecontractant werken; 

 

i) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter 

beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant. 

 

Indien meer dan de helft van deze criteria niet vervuld zijn, dan wordt de arbeidsrelatie weerlegbaar vermoed 

een zelfstandigenovereenkomst te zijn.
38

 

 

                                                      
37

 Art. 337/2 § 1 WAR. 
38

 Art. 337/2 § 2 WAR. 
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Het vermoeden kan worden weerlegd door alle middelen van recht, onder andere op basis van de in de 

WAR bepaalde hoger besproken vier algemene criteria. 

 

 

3.3.3 Interpretatie van de criteria 

 

De criteria van het vermoeden doen een aantal interpretatievragen rijzen. De belangrijkste is deze naar de 

betekenis van het begrip “de onderneming”. Dit begrip komt onder meer voor in de eerste vier criteria, op 

grond waarvan men dient na te gaan of de persoon substantieel heeft geïnvesteerd in de onderneming en 

beslissingsmacht heeft over de financiële middelen, over het aankoop- en over het prijsbeleid van de 

onderneming. 

 

De vraagt rijst of men met “de onderneming” de onderneming van de zelfstandige bedoelt, dan wel de 

onderneming van de opdrachtgever. 

 

De criteria zijn gemakkelijk toepasbaar bij de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en de 

onderneming waarin hij werkzaam is. Bijvoorbeeld: een onderneming waarin een zelfstandige werkt die 1% 

van de aandelen heeft en geen enkele beslissingsmacht: deze zelfstandige zal beantwoorden aan de eerste 

vier criteria. 

 

De situatie ligt moeilijker wanneer men de arbeidsrelatie beoordeelt tussen de zelfstandige en zijn 

opdrachtgever, of tussen de zelfstandige en de opdrachtgever van diens onderneming. Bijvoorbeeld: een 

onderneming met vijf zelfstandige vennoten die elk 20% van de aandelen hebben en gezamenlijk 

beslissingen nemen, werkt voor een opdrachtgever. Indien men wil aantonen dat de vijf zelfstandigen 

eigenlijk schijnzelfstandigen zijn en dat de opdrachtgever hun werkgever is, kan men het begrip 

“onderneming” op twee manieren invullen: 

 

 als men met “de onderneming” de onderneming van de zelfstandigen bedoelt, dan zullen de eerste vier 

criteria niet vervuld zijn: de zelfstandigen hebben geïnvesteerd in hun onderneming en hebben er 

beslissingsmacht (= eerste interpretatie); 

 

 als men met “de onderneming” de opdrachtgever bedoelt, dan zullen de criteria wel vervuld zijn: de 

zelfstandigen hebben niet geïnvesteerd in de onderneming van de opdrachtgever en hebben er geen 

beslissingsmacht (= tweede interpretatie). 

 

De tweede interpretatie komt er eigenlijk op neer dat men met “de onderneming” verwijst naar diegene die 

men als werkgever wil kwalificeren. Deze interpretatie leidt er toe dat het vermoeden zeer vaak zal vervuld 

zijn, vermits een zelfstandige in de regel niet investeert in en geen beslissingsmacht heeft bij zijn 

opdrachtgever. 

 

Aldus zouden de eerste vier criteria quasi altijd vervuld zijn en zou het volstaan dat nog één van de overige 

vijf criteria vervuld is opdat het vermoeden van toepassing zou zijn.  

 

Tegen de tweede interpretatie kunnen volgende tekstuele argumenten worden ingebracht: 

 

 In artikel 337/2 §1, h) en i) WAR wordt de term “medecontractant” gebruikt: “h) (...) hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één medecontractant werken” en “i) (...) werken met materiaal dat ter beschikking wordt 
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gesteld door de medecontractant”. Het lijkt logisch te stellen dat wanneer de wet de term 

“medecontractant” gebruikt, hier iets anders mee wordt bedoeld dan met de term “de onderneming”. Het 

is verder duidelijk dat men met “medecontractant” de opdrachtgever bedoelt. Bijgevolg kan 

geargumenteerd worden dat de wet met “de onderneming” niet de opdrachtgever heeft bedoeld vermits 

de opdrachtgever wordt aangewezen met de term “de medecontractant”; 

 

 Artikel 337/2 § 1, h WAR spreekt van “het zich niet voordoen als een onderneming”
39

: met 

“onderneming” bedoelt men hier duidelijk de onderneming van de zelfstandige en niet de onderneming 

van de opdrachtgever. Het lijkt niet logisch dat men aan eenzelfde begrip in een wetsartikel twee 

verschillende betekenissen zou geven. 

 

Daartegen kan dan weer ingebracht worden dat artikel 337/2, § 1, f) WAR eerder lijkt te verwijzen naar de 

onderneming van de opdrachtgever: “la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soient les 

résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux”. Het 

lijkt logisch dat men met “les résultats de l’entreprise”, de resultaten bedoelt van de onderneming die de 

vaste vergoeding betaalt, en dat zal de onderneming van de opdrachtgever zijn (indien men dit anders zou 

interpreteren, zou dit betekenen dat een criterium van schijnzelfstandigheid vervuld is indien een 

zelfstandige zich in zijn eigen onderneming een vaste bezoldiging toekent, wat uiteraard niet de bedoeling 

kan zijn).  

 

Het tegenargument op basis van artikel 337/2, § 1, f) WAR lijkt nochtans minder sterk, vermits enkel op basis 

van de Franse tekst van de wet tot dit argument wordt gekomen. Waar de Franse tekst spreekt van “les 

résultats de l’entreprise”, spreekt de Nederlandse versie van “de bedrijfsresultaten” en is er dus geen 

verwijzing naar “de onderneming” (er staat in de Nederlandse versie dus niet “de resultaten van de 

onderneming”). 

 

Gelet op het voorgaande, valt het af te wachten hoe het begrip “de onderneming”, dat van cruciaal belang is 

voor de interpretatie van de criteria, door de rechtspraak zal geïnterpreteerd worden. In dit verband moet ook 

gewezen worden op de mogelijkheid om bij K.B. de criteria te vervangen, waarbij het begrip “de 

onderneming” nader kan gespecifieerd worden (zie volgend punt).  

 

 

3.3.4 Afwijkende criteria 

 

Bij K.B. (dat wordt aangenomen via een specifieke procedure) kunnen de onder vorig punt besproken criteria 

worden vervangen of aangevuld door specifieke criteria die eigen zijn aan een sector, beroep, 

beroepscategorie of beroepsactiviteit. Deze criteria moeten elementen bevatten die verband houden met 

een socio-economische afhankelijkheid of juridische ondergeschiktheid.
40

 

 

Op heden werden reeds afwijkende criteria ingevoerd in diverse sectoren (zie detailbespreking hierna). 

 

                                                      
39

 In het Nederlands staat er “het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen”; in het 

Frans staat er “ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son cocontractant”. De 

Franse versie is wellicht de juiste, vermits de Commissie voor Sociale Zaken van de Kamer het wetsontwerp op dit punt 

heeft verbeterd (Parl. St. Kamer, 53-2319/003, 8).
39

 De verbetering werd evenwel niet overgenomen in de uiteindelijke 

wettekst. 
40

 Art. 337/2 § 3 WAR. 
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3.3.4.1 Bewakingssector 

 

Volgende criteria zijn van toepassing op de arbeidsrelatie die bestaat tussen een bewakingsagent (bedoeld 

bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) en zijn medecontractant:
41

 

 

a) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enig financieel of economisch risico, zoals dit onder 

meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming; 

 

b) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande 

de financiële middelen van de onderneming; 

 

c) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enige beslissingsmacht over het aankoopbeleid van 

de onderneming; 

 

d) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de 

onderneming, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd, of van inspraak in identificeren van 

potentiële klanten en in onderhandelen en afsluiten van commerciële bewakingsopdrachten; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van rechtstreekse toegang tot informatie aangaande de te 

bewaken site van de klant; 

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van opmaak van de eigen planning en van de eigen 

arbeidsorganisatie; 

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van bepaling van de plaats van tewerkstelling; 

of onderworpen zijn van de bewakingsagent aan een systeem van tijdsregistratie; 

of onderworpen zijn van de bewakingsagent aan controle door hiërarchische oversten; 

 

f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door de bewakingsagent; 

 

g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten 

vervangen zonder toestemming; 

 

h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één medecontractant werken; 

 

i) werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de 

medecontractant; 

of werken met communicatiemiddelen waarvan de bewakingsagent geen eigenaar of huurder is; 

                                                      
41

 Art. 2 K.B. 29 april 2013 tot uitvoering van artikel 337/2, § 3 van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat 

betreft de aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid en zijn medecontractant. 
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of werken met een uniform met het bedrijfslogo van de medecontractant; 

of werken met een identificatiekaart FOD BIZA waarop de naam van de medecontractant vermeld is. 

 

 

3.3.4.2 Bouwsector 

 

De afwijkende criteria voor de bouwsector, opgenomen in het K.B. van 7 juni 2013
42

, zijn van toepassing op 

de arbeidsrelaties die betrekking hebben op één van de activiteiten opgenomen in artikel 20 §2 K.B. nr. 1 

van 29 december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de BTW, voor zover deze activiteit ook 

binnen het toepassingsgebied van één van de volgende bepalingen valt:
43

 

 art. 1 K.B. 18 mei 1973 tot oprichting van het P.C. voor de stoffering en de houtbewerking; 

 art. 1 K.B. 4 maart 1975 tot oprichting van het P.C. voor het bouwbedrijf; 

 art. 1 § 1 1 K.B. 5 juli 1978 tot oprichting van sommige paritaire comités (dit is het P.C. voor de metaal-, 

machine- en elektrische bouw); 

 art. 1 1 K.B. 13 maart 1985 tot oprichting van de paritaire subcomités voor de sectoren verwant aan de 

metaal-, machine- en elektrische bouw. 

 

Voor deze activiteiten in de bouwsector gelden volgende afwijkende criteria:
44

 

 

a) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, van enig financieel of economisch 

risico, zoals dit onder meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming, of, 

- bij ontstentenis van persoonlijke aansprakelijkheid, die geen betrekking heeft op bedrog, een zware fout of 

een lichte gewoonlijke fout, in voorkomend geval met name beoordeeld in functie van het bestek of van 

iedere andere verbintenis ten aanzien de gerealiseerde werken; 

 

b) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, van verantwoordelijkheid en 

beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming, zoals dit onder meer het geval is 

inzake de uitgaven, ontvangsten, investeringen of aanwending van de al dan niet eigen middelen van de 

onderneming; 

 

c) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, van beslissingsmacht over het 

aankoop- en prijsbeleid van de onderneming of van vrijheid in het identificeren van mogelijke klanten, het 

onderhandelen of het afsluiten van contracten; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de 

werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

 

                                                      
42

 K.B. 7 juni 2013 tot uitvoering van artikel 337/2, § 3 van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de 

aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van sommige onroerende werkzaamheden. 
43

 Art. 1 § 2 K.B. 7 juni 2013. 
44

 Art. 2 K.B. 7 juni 2013. 
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d) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert. Voor de toepassing van dit criterium mag 

geen rekening gehouden worden met vaste voorschotten om materiaal en grondstoffen aan te kopen; 

 

e) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten 

vervangen; 

 

f) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of van zijn 

medecontractant, zoals met name het geval is wanneer geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde zichtbare 

elementen die kenmerkend zijn voor de onderneming, zoals logo’s, belettering op voertuigen, uithangborden 

of publicitaire slogans of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken; 

 

g) werken hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant; 

 

h) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter 

beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant werken in ruimtes die zich 

buiten de werf bevinden of met materiaal waarvan men geen eigenaar of huurder is, zoals met name het 

geval is wanneer gewerkt wordt in ruimtes die aangewend worden als opslag- of werkplaats, of met 

voertuigen, materieel of gereedschap waarvan de uitvoerder van de werken geen eigenaar is, die hij niet 

heeft geleasd of die hem door de medecontractant werden ter beschikking gesteld; 

 

i) niet onafhankelijk werken ten overstaan van de werkploegen van de medecontractant of van de 

onderneming waarin de uitvoerder van de werken de hoedanigheid van werkende vennoot heeft. 

 

Voor de toepassing van deze afwijkende criteria voor de bouwsector, wordt onder het begrip “onderneming” 

begrepen: de onderneming die de werken uitvoert of de onderneming die de werken uitvoert en waarin de 

persoon die de werken uitvoert aandelen bezit.
45

 

 

 

3.3.4.3 Land- en tuinbouwsector 

 

De afwijkende criteria voor de land- en tuinbouwsector, opgenomen in het K.B. van 20 juni 2013
46

, zijn van 

toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die 

worden verricht door landbouwondernemingen
47

 of tuinbouwondernemingen.
48

 

                                                      
45

 Art. 1 § 1 2° K.B. 7 juni 2013. 
46

 K.B. 20 juni 2013 tot uitvoering van sommige bepalingen van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft 

de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het 

toepassingsgebied van het paritair comité voor de landbouw of van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf. 
47

 Het betreft (art. 1 § 1 lid 1 K.B. 20 juni 2013): grasteelt en weideboomgaarden, tabaksteelt en -drogerij, hopteelt en -

drogerij, teel van geneeskrachtige kruiden, teel van suikerbieten, teelt van cichoreiwordtels, teelt van landbouwzaad en 

pootaardappelen, teelt van teenwilg, fokkerij, pluimveeteelt, bijenteelt, visteelt, mosselteelt, oesterteelt, kunstmatige 

bevruchting. Verder betreft het ook het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, 

stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de 

activiteiten ressorterend onder de bevoegdheid van het P.C. voor het hotelbedrijf (= de horeca). Tot slot betreft het ook 

de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw. 
48

 Het betreft (art. 1 § 1 lid 2 K.B. 20 juni 2013): groententeelt met inbegrip van speciale teelten zoals witloof- en 

paddestoelenteelt, fruitteelt met inbegrip van speciale teelten zoals druiven- perziken- en aarbeienteelt, bloemen en 
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In de land- en tuinbouwsector gelden volgende afwijkende criteria:
49

 

 

a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden 

uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming; 

 

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de 

onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; 

 

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die 

de werkzaamheden uitvoert; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de 

werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

 

e) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert; 

 

f) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk eigen personeel aan te werven of zich te 

laten vervangen; 

 

g) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen, zoals dit onder meer het 

geval is wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een logo of een eigen bedrijfsnaam, of hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één en dezelfde medecontractant werken; 

 

h) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of uitsluitend of hoofdzakelijk werken 

met materiaal of vervoermiddelen dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de 

medecontractant; 

 

i) het ontbreken van onafhankelijkheid van diegene die de werkzaamheden uitvoert, ten overstaan van de 

medecontractant wat betreft zijn logies; 

 

                                                                                                                                                                                

sierplantenteelt alle specialiteiten inbegrepen, boomkwekerij met inbegrip van rozen en sierheesterteelt, teelt van 

tuinbouwzaden. Verder betreft het het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, 

recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen met inbegrip van deze van vreemde militairen in België. Daarnaast 

betreft het ook het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen 

of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld. Tot 

slot betreft het ook het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in 

de tuinbouwsector, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en de 

productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten. 
49

 Art. 3 K.B. 20 juni 2013. 
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j) werken op dezelfde plaatsen als de werknemers van de medecontractant, uitvoeren van dezelfde 

werkzaamheden als hen en niet beschikken over een gespecialiseerde beroepskennis nodig voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Voor de toepassing van deze afwijkende criteria voor de land- en tuinbouwsector, wordt onder het begrip 

“onderneming” begrepen: de onderneming die de werken uitvoert of de onderneming die de werken uitvoert 

en waarin de persoon die de werken uitvoert aandelen bezit.
50

 Deze definitie is nochtans niet van toepassing 

op het criterium g). 

 

 

3.3.4.4 Autobussen en autocars 

 

De afwijkende criteria, opgenomen in het K.B. van 29 oktober 2013
51

, zijn van toepassing op de 

arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vermeld zijn in artikel 2 

van het K.B. van 22 januari 2010 tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek. 

 

De afwijkende criteria zijn de volgende: 

 

a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die het vervoer de 

werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: 

- ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de naleving van de wetgeving betreffende het bezoldigd 

personenvervoer per autobus of autocar, of 

- ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de naleving van de wetgeving betreffende de toegang tot 

het beroep of tot de markt, of 

- ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de technische staat van de voertuigen of hun technische 

keuring 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming; 

 

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de 

onderneming in hoofde van diegene die het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

 

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die 

het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die het 

vervoer de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

 

e f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

                                                      
50

 Art. 1 § 2 K.B. 20 juni 2013. 
51

 K.B. 29 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 337/2 § 3 van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft 

de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het 

toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars. 
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f g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen vervoer werk personeel aan te werven of zich 

te laten vervangen; 

 

g h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één medecontractant werken; 

 

h i) in bedrijfsruimtes of met materiaal werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is, zoals dit 

onder meer het geval is wanneer gewerkt wordt met materiaal waarvan diegene die het vervoer uitvoert niet 

de eigenaar is, dat hij niet geleasd heeft of dat hij niet op afbetaling heeft verworven. of werken met 

materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant. 

 

 

3.3.4.5 Wegvervoer 

 

De afwijkende criteria, opgenomen in het K.B. van 29 oktober 2013
52

, zijn van toepassing op de 

arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vermeld zijn in artikel 4 

van het K.B. van 22 januari 2010 tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek. 

 

De afwijkende criteria zijn de volgende: 

 

a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden 

uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming, of 

- bij ontstentenis van een financiële waarborg verstrekt in het kader van de toegang tot het beroep van 

goederenvervoerder, of 

- bij ontstentenis van een getuigschrift of een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in de Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 en in de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg; 

 

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de 

onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is bij 

ontstentenis van een getuigschrift of een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in de Verordening (EG) nr. 

1071/2009 en in de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg; 

 

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die 

de werkzaamheden uitvoert; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over de prestaties die in aanmerking komen voor de prijsafrekening 

van de werkzaamheden in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behalve indien de prijs 

overeengekomen is op basis van objectieve criteria, zoals bij transportbeurzen en aanbestedingen die 

objectieve criteria hanteren voor de prijsbepaling zonder dat de vervoerder daar individueel invloed op kan 

                                                      
52

 K.B. 29 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 337/2 § 3 van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft 

de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het 

toepassingsgebied van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. 
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hebben het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, 

behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid het overeengekomen werk 

in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is bij ontstentenis van 

een getuigschrift of een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en in de 

wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg; 

 

f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert; 

 

f g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten 

vervangen; 

 

g h) behalve voor wat betreft de commerciële afspraken rond publiciteit op het getrokken materieel, het zich 

niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen, zoals dit onder meer het geval is bij 

ontstentenis van een getuigschrift of een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in de Verordening (EG) nr. 

1071/2009 en in de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg of hoofdzakelijk of 

gewoonlijk voor één medecontractant werken; 

 

h i) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of hoofdzakelijk werken met 

motorvoertuig dat niet tot de eigendom behoort van de uitvoerder van de werken of niet door hem zelf in 

leasing of huur is genomen, of dat werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of 

gewaarborgd door de medecontractant. 

 

Voor de toepassing van deze afwijkende criteria wordt onder het begrip “onderneming” begrepen: de 

onderneming die de werken uitvoert of de onderneming die de werken uitvoert en waarin de persoon die de 

werken uitvoert aandelen bezit.
53

 Deze definitie is niet van toepassing op het criterium g). 

 

 

3.3.4.6 Taxi’s 

 

De afwijkende criteria, opgenomen in het K.B. van 29 oktober 2013
54

, zijn van toepassing op de 

arbeidsrelaties die bestaan in het kader van: 

 de uitoefening van werkzaamheden vermeld in artikel 3 van het K.B. van 22 januari 2010 tot oprichting 

van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek; 

 de uitoefening van de werkzaamheden van verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur of van 

collectieve taxi’s die beoogd worden door het K.B. van 13 maart 1973 tot oprichting van het paritair 

comité voor het vervoer en de logistiek. 

 

De afwijkende criteria zijn de volgende: 

                                                      
53

 Art. 1 § 2 K.B. 29 oktober 2013. 
54

 K.B. 29 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 337/2 § 3 van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft 

de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het 

toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de taxi’s en van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, 

enkel voor de activiteiten van verhuur van voertuigen met chauffeur en van collectieve taxidiensten. 
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a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die het vervoer de 

werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, 

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de 

onderneming; 

 

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de 

onderneming in hoofde van diegene die het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

 

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die 

het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

 

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die het 

vervoer de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

 

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid; 

 

f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die het vervoer de werkzaamheden uitvoert; 

 

g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de 

mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen vervoer werk personeel aan te werven of zich 

te laten vervangen; 

 

h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of van zijn 

medecontractant of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één enkele medecontractant werken; 

 

i) het uitvoeren van transporten met een voertuig waarvan diegene die het vervoer uitvoert geen eigenaar is 

of dat hij niet geleasd heeft en/of met een voertuig dat hem ter beschikking is gesteld, gefinancierd of 

gewaarborgd door een medecontractant in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of 

werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de 

medecontractant. 

 

Voor de toepassing van deze afwijkende criteria wordt onder het begrip “onderneming” begrepen: de 

onderneming die houder is van een door de bevoegde overheid afgeleverde exploitatievergunning voor een 

taxidienst, voor een collectieve taxidienst of voor een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur waaronder 

het vervoer uitgevoerd wordt.
55

 

 

 

3.4 Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie 

 

Partijen bij een samenwerking kunnen een beslissing met betrekking tot de aard van de arbeidsrelatie 

vragen aan de Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. 
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 Art. 1 K.B. 29 oktober 2013. 
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De beslissing van de Commissie kan er komen in drie gevallen:
56

 

 op gezamenlijk initiatief van het geheel van de partijen van de arbeidsrelatie, wanneer de partijen de 

commissie hiertoe aanzoeken binnen een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van de wet of 

van een K.B. dat van toepassing is op de arbeidsrelatie (het gaat om een K.B. dat specifieke criteria 

invoert of dat een vermoeden invoert of aanpast); 

 op initiatief van degene die een beroepsactiviteit als zelfstandige start en een aanvraag doet bij het 

sociaal verzekeringsfonds, hetzij bij de aansluiting als zelfstandige hetzij binnen een termijn van 1 jaar 

na da aanvang van de arbeidsrelatie; 

 op initiatief van elke partij bij een (beoogde) arbeidsrelatie, door een verzoek te richten aan de 

commissie hetzij voorafgaand aan de aanvang van de arbeidsrelatie hetzij binnen een termijn van 1 jaar 

na de aanvang ervan. 

 

In de twee laatste gevallen geldt de beslissing voor een periode van drie jaar.
57

 

 

De commissie kan geen beslissing nemen in volgende gevallen:
58

 

 wanneer op het ogenblik van de indiening van het verzoek de bevoegde diensten van de instellingen 

van sociale zekerheid een onderzoek hebben geopend of wanneer een strafrechtelijk onderzoek 

betreffende de aard van de arbeidsrelatie werd geopend; 

 wanneer de aard van de betrokken arbeidsrelatie bij een arbeidsrechtbank aanhangig werd gemaakt of 

deze zich er reeds over uitgesproken heeft. 

 

De beslissingen van de commissie zijn bindend voor de RSZ, het RSVZ en de sociaalverzekeringsfondsen, 

behalve in volgende gevallen:
59

 

 wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoering van de arbeidsrelatie en waarop de beslissing werd 

gegrond, gewijzigd worden; in dit geval heeft de intrekking van de beslissing uitwerking vanaf de dag 

van de wijziging; 

 wanneer blijkt dat de elementen betreffende de kwalificatie van de arbeidsrelatie die door de partijen 

werden verschaft op een onvolledige of onjuiste wijze werden verschaft; in dat geval wordt de beslissing 

geacht nooit te hebben bestaan. 

 

Gelet op het voorgaande, blijven de instellingen van sociale zekerheid er toe gemachtigd om over te gaan tot 

een controle van het behoud van de elementen waarop de commissie haar beslissing heeft gesteund. 

 

Tegen een beslissing van de commissie kan binnen de maand volgend op de kennisgeving ervan beroep 

worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank.
60

 De beslissing wordt definitief indien geen beroep wordt 

aangetekend. De rechtsvordering wordt begrepen in eerste aanleg, in beroep en in cassatie. 

 

De commissie stelt jaarlijks een verslag op met haar rechtspraak.
61
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 Art. 338 § 2 WAR. 
57

 Art. 338 § 1 WAR. 
58

 Art. 338 § 3 WAR. 
59

 Art. 338 § 4 WAR. 
60

 Art. 338 § 5 WAR. 
61

 Art. 338 § 7 WAR. 
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4 Sociaalrechtelijke risico's ingeval van herkwalificatie 

 

Ingeval van herkwalificatie, stelt men zich in zonderheid bloot aan volgende sociaalrechtelijke risico's: 

 

 

4.1 Vordering door de RSZ 

 

Indien één of meerdere contractanten als werknemer worden aanzien, dan zal (een deel van) hun 

bezoldiging worden beschouwd als loon en dus onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen. 

 

Het betreft hier zowel de werkgeversbijdragen (± 32 %) als de werknemersbijdragen (13,07 %). Deze 

bedragen worden verhoogd met een éénmalige bijdrageopslag van 10 % alsmede met nalatigheidsintresten 

à rato van 7 % per jaar. De terugvordering door de RSZ kan maximaal drie jaar bedragen (zeven jaar in 

geval van fraude). 

 

 

4.2 Vordering door de 'schijnzelfstandige' 

 

Wanneer het de “schijnzelfstandige” zelf is die de herkwalificatie vordert, kan deze daarenboven aanspraak 

maken op achterstallig vakantiegeld, dertiende maand, indexeringen,… alsmede op een 

verbrekingsvergoeding conform de Arbeidsovereenkomstenwet, in geval de overeenkomst door de 

vennootschap eenzijdig zou worden beëindigd. 

 

Aangezien het niet-betalen van loon een misdrijf is, kan een terugvordering door de betrokkene zelf worden 

gedaan met betrekking tot de volledige periode van tewerkstelling.  

 

 

4.3 Contractuele indekking 

 

Het is niet mogelijk om het risico van de herkwalificatie op de werknemer/schijnzelfstandige te leggen door 

deze contractueel aansprakelijk te stellen voor de betaling van de sociale bijdragen in geval van 

herkwalificatie. Artikel 23 van de RSZ-wet van 27 juni 1969 bepaalt dat de werkgever de sociale zekerheids-

bijdragen betaalt en artikel 26 van dezelfde wet stelt dat de werkgever de werknemersbijdrage niet op de 

werknemer mag verhalen. Hieruit volgt dat de RSZ-bijdragen niet kunnen gerecupereerd worden van de 

schijnzelfstandige. 

 

Het Arbeidshof te Gent heeft evenwel geoordeeld dat dit niet belet dat contractueel kan bepaald worden dat 

de RSZ-bijdragen waartoe de opdrachtgever zou veroordeeld worden, ten laste worden gelegd van de 

managementvennootschap.
62

  De managementvennootschap is volgens het Arbeidshof namelijk geen 

werknemer in de zin van de artikelen 23 en 26 van de RSZ-wet. 

 

Het kan voor de opdrachtgever dus aangewezen zijn om in een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst 

die wordt afgesloten met een vennootschap een clausule op te nemen die de opdrachtgever toelaat om in 

geval van herkwalificatie, de kosten te verhalen op die vennootschap: 
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 Arbh. Gent, 8 december 2003, onuitg., AR 195/02. 
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 dit zal in principe de fysieke persoon die via de vennootschap werkt ervan weerhouden om zelf aan te 

sturen op een herkwalificatie, aangezien dit nadelig zou uitvallen voor diens eigen vennootschap; 

 

 dit zal de opdrachtgever toelaten om in geval van herkwalificatie, de vennootschap in de procedure te 

betrekken en de eventuele herkwalificatie op de vennootschap te verhalen (in de mate dat deze solvabel 

is). 

 

 

4.4 Strafrechtelijke en administratieve sancties 

 

Tenslotte kunnen strafrechtelijke of administratieve sancties opgelegd worden. 

 

 

 


