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1 Inleiding 

 

De Programmawet van 27 december 2012, die in werking is getreden op 10 januari 2013, bevat diverse 

maatregelen tegen sociale fraude. Eén daarvan is de verstrenging van het verbod op terbeschikkingstelling. 

 

 

2 De verstrenging van het verbod op terbeschikkingstelling 

 

De Programmawet omvat een afdeling die de huidige bepalingen inzake terbeschikkingstelling van 

werknemers ten behoeve van gebruikers gevoelig verstrengt.  

 

Niettegenstaande deze afdeling zich onder het hoofdstuk “Strijd tegen de detacheringsfraude” bevindt, is de 

wetswijziging niet enkel van toepassing op internationale situaties. Ook voor puur Belgische gevallen van 

terbeschikkingstelling van personeel zal deze wijziging een rechtstreekse impact hebben. 

 

 

2.1 Achtergrond: principieel verbod op terbeschikkingstelling 

 

Op grond van artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 is het principieel verboden voor een werkgever om 

enig gedeelte van het gezag dat hij over zijn werknemers heeft over te dragen aan een derde (bijvoorbeeld 

een andere werkgever). 

 

Deze bepaling geldt ook voor werknemers die door hun buitenlandse werkgever naar België worden 

gedetacheerd. Het verbod op terbeschikkingstelling van personeel is immers strafrechtelijk gesanctioneerd. 

Welnu, alle strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen van Belgisch arbeidsrecht zijn vanaf de eerste dag 

van tewerkstelling op het Belgische grondgebied integraal van toepassing, ongeacht het recht dat de 

arbeidsrelatie beheerst. 

 

Vanzelfsprekend geldt dit principieel verbod ook voor louter interne Belgische situaties.  

 

Evenwel werden tot op heden instructies door de gebruiker inzake welzijn op het werk, arbeids- en rusttijden 

en de materiële uitvoering van het tussen de werkgever en de gebruiker overeengekomen werk niet 

beschouwd als een verboden overdracht van gezag.  Voor zover de ter beschikking gestelde werknemer dus 

een duidelijk omschreven dienst kwam leveren voor de gebruiker was er geen sprake van verboden 

terbeschikkingstelling van personeel indien de gebruiker hem instructies gaf over het uitvoeren van die 

dienst. Opdat deze ‘verzachting’ van het verbod van toepassing zou zijn, moest de werkgever ten allen tijde 

in de praktijk de kern van het werkgeversgezag over de werknemer behouden, met name inzake 

aanwerving, ontslag, tuchtsancties, aanvragen inzake vakantie, promoties, bepaling van het loon etc.  

 

Bij overtreding van het verbod kunnen zowel aan de werkgever als de gebruiker straf- of administratieve 

sancties worden opgelegd. De werknemer wordt tevens geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

duur te hebben afgesloten met de gebruiker, vanaf de aanvang van de verboden terbeschikkingstelling. 

Zowel de gebruiker als de werkgever zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de lonen, sociale 

zekerheidsbijdragen, vergoedingen en voordelen die verschuldigd zijn onder deze nieuwe 

arbeidsovereenkomst. Voor zover de werknemer in dienst werd genomen met het oog op de 
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terbeschikkingstelling is de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer 

bovendien nietig. 

 

Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat er tevens een vorm van ‘toegelaten 

terbeschikkingstelling’ bestaat, doch deze is onderworpen aan diverse strikte voorwaarden, waaronder het 

afsluiten van een tripartite overeenkomst tussen werkgever, gebruiker en werknemer en toestemming van of 

melding aan de sociale inspectie. In het kader van deze bijdrage gaan wij hier niet dieper op in.  

 

 

2.2 Inhoud van de nieuwe regels 

 

Opdat instructies door de gebruiker niet zouden worden beschouwd als een verboden overdracht van gezag 

moeten volgens de Programmawet voortaan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 

 er moet een geschreven overeenkomst worden afgesloten tussen de werkgever en de gebruiker; 

 

 deze overeenkomst moet uitdrukkelijk en gedetailleerd bepalen welke instructies precies door de 

gebruiker kunnen worden gegeven, ongeacht waarover die instructies gaan; 

 

 dat instructierecht van de gebruiker mag het werkgeversgezag van de werkgever op geen enkele wijze 

uithollen; 

 

 de feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeenstemmen met de uitdrukkelijke 

bepalingen van de overeenkomst. 

 

De parlementaire voorbereiding stelt dat deze nieuwe regels er op gericht zijn om misbruiken die door de 

vaagheid van de huidige regelgeving worden mogelijk gemaakt aan banden te leggen. Evenwel rijst de 

vraag in hoeverre deze nieuwe voorwaarden de mogelijkheden tot discussie niet vergroten. Vooral de derde 

voorwaarde lijkt ons vatbaar voor interpretatie. Bij een al te strikte lezing van het begrip ‘op geen enkele 

wijze uithollen’ zal de ‘verzachting’ op het principiële verbod immers volstrekt zinledig worden. 

  

Verder voert de Programmawet een nieuwe informatieplicht in voor gebruikers die een zulkdanige 

overeenkomst hebben afgesloten. Zij moeten onverwijld hun ondernemingsraad op de hoogte brengen van 

het bestaan van de overeenkomst. Indien de leden van de ondernemingsraad daarom verzoeken, moet de 

gebruiker bovendien een afschrift bezorgen van het gedeelte van de overeenkomst waarin de instructies zijn 

bepaald die door de gebruiker kunnen worden gegeven.  Indien de gebruiker dit zou weigeren, wordt er 

geacht geen geschreven overeenkomst te zijn (met alle mogelijke sancties van dien). 

   

Voor ondernemingen die geen ondernemingsraad hebben, neemt het comité voor preventie en bescherming 

op het werk (CPBW) deze bevoegdheid over. Indien er ook geen CPBW bestaat binnen de onderneming zal 

het de vakbondsafvaardiging zijn die deze bevoegdheid waarneemt. Hoe de procedure voor deze 

informatieplicht verloopt, werd vastgelegd in het K.B. van 17 juli 2013 (B.S. 29 juli 2013). 

 


