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Schijnzelfstandigheid
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• Wilsautonomie

– Partijen kiezen vrij aard van arbeidsrelatie (zonder overtreding openbare orde, 

goede zeden en bindende wetten)

• Herkwalificatie

– Indien uit uitvoering voldoende onverenigbare elementen blijken, te beoordelen 

aan de hand van vier algemene criteria:

• Wil der partijen

• Vrijheid werktijdorganisatie

• Vrijheid werkorganisatie

• Mogelijkheid uitoefening hiërarchische controle
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Schijnzelfstandigheid



• Vermoeden van schijnzelfstandigheid in bepaalde sectoren

– Van toepassing in volgende sectoren:

• Werken in onroerende staat (cfr. art. 20 § 2 K.B. nr. 1 29/12/1992 BTW)

• Bewakings- en/of toezichtsdiensten voor rekening van derden

• Transport van goederen en/of personen voor rekening van derden (met uitzondering 

van ambulancediensten en vervoer van personen met een handicap)

• Activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het PC voor de schoonmaak 

(die nog niet beoogd worden door het begrip “werken in onroerende staat”)

• Land- en tuinbouw

– Vermoeden indien meerderheid van (economische) criteria vervuld zijn

• Elke sector heeft eigen criteria

• Vbn.: geen economisch risico, geen beslissingsbevoegdheden (prijzen, aankopen, ...), 

vaste vergoeding, geen eigen personeel / geen vervangingsmogelijkheid, 

hoofdzakelijk werken voor één opdrachtgever, geen eigen ruimtes/materialen, ...
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Schijnzelfstandigheid



• Wie kan herkwalificatie vragen ?

– RSZ:

• ±27 % WG bijdragen + 13,07% WN bijdragen + 10% bijdrageopslagen + 7% intrest 

(verjaring 3 jaar, 7 jaar in geval van fraude)

– Schijnzelfstandige:

• opzegvergoeding, loonachterstallen, eindejaarspremie, indexering, feestdagenloon, 

vakantiegeld, ... (verjaring 5 jaar maar eventueel ‘voortgezet misdrijf’: verjaring begint 

pas te lopen vanaf laatste inbreuk)

– Contractuele indekking ?
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Schijnzelfstandigheid
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Terbeschikkingstelling



Onderscheid schijnzelfstandigheid - terbeschikkingstelling

Schijnzelfstandigheid Terbeschikkingstelling

• Contractant = zelfstandige (al dan 

niet met eigen vennootschap)

• Opdrachtgever oefent gezag uit 

over zelfstandige -> 

schijnzelfstandigheid

• Begrip gezag = Wet Aard 

Arbeidsrelaties (vier criteria)

• Contractant = werkgever met 

personeel

• Opdrachtgever oefent gezag uit 

over personeel contractant -> 

terbeschikkingstelling

• Begrip gezag = Uitzendarbeidswet 

(schriftelijk overeengekomen 

instructies)
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Verbod op terbeschikkingstelling

Opdrachtgever Contractant



• Principe

– Verbod om gezag uit te oefenen over personeel van iemand anders

– Uitzonderingen (o.a. uitzendarbeid: uitzendkantoor is de werkgever, maar 

gebruiker mag toch gezag uitoefenen over uitzendkracht)

• Instructies geven aan personeel van iemand anders mag enkel mits 

volgende voorwaarden vervuld zijn:

– Instructies inzake welzijn

– Contractueel overeengekomen instructies (voorwaarden !)
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Verbod op terbeschikkingstelling



• Voorwaarden m.b.t. contractueel overeengekomen instructies (cumulatief)

– Geschreven overeenkomst tussen gebruiker (“opdrachtgever”) en werkgever 

(“(onder)aannemer”)

– Instructies die kunnen gegeven worden moeten uitdrukkelijk en gedetailleerd 

omschreven zijn in overeenkomst

– Instructierecht van de opdrachtgever mag het werkgeversgezag van de 

aannemer op geen enkele wijze uithollen

– Feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeenstemmen met 

uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst
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Verbod op terbeschikkingstelling



• Sancties: burgerrechtelijk

– Gebruiker en terbeschikkinggestelde werknemer verbonden door 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

– Gebruiker en werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling sociale bijdragen, 

lonen, vergoedingen en voordelen

– Opmerking: hoofdelijkheid sociale bijdragen niet mogelijk indien werknemer 

onderworpen aan buitenlandse sociale zekerheid (cfr. A1-document)
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Verbod op terbeschikkingstelling



• Sancties: strafrechtelijk

– Sanctie niveau 3:

• Strafrechtelijke boete 800-8.000 EUR - administratieve geldboete 400-4.000 EUR 

(maal aantal werknemers met maximum 100 x maximumboete)

– Gebruiker: sanctie niveau 4 (niet-DIMONA) – opm. niet mogelijk indien 

onderworpen aan buitenlandse sociale zekerheid (A1-document):

• Gevangenisstraf 6 maanden – 3 jaar (vennootschap: 24.000-576.000 EUR)

• Strafrechtelijke boete 4.800–48.000 EUR - administratieve geldboete 2.400-24.000 

EUR (maal aantal werknemers met maximum 100x de maximumboete)

– Exploitatieverbod – beroepsverbod - bedrijfssluiting
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Verbod op terbeschikkingstelling



• Aandachtspunten bij controles

– “werkgeversgezag niet uithollen”

• Werkgever moet verantwoordelijk blijven voor aanwerving, ontslag, vaststelling aard 

van de werkzaamheden, functiebepaling (wie doet welk werk), bepalen van 

arbeidsvoorwaarden (uren arbeidsdag, presteren overuren, loon, plaats van 

tewerkstelling, verlof- en ziekteregelingen), disciplinaire bevoegdheid, ...

– Hoe profileert de aannemer zich ?

• Website (“U vindt geen geschikt personeel ? Wij helpen u ! Bent u op zoek naar 

heftruckchauffeurs, lassers, elektriciens, ...”)

• “Onmogelijke” uurprijzen (“wij bemannen uw verpakkingslijn aan 12 EUR/uur”)
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Verbod op terbeschikkingstelling



– Voorziet contract instructierecht ?

– Hoe verloopt de samenwerking concreet ?

• Personeel inhuren vs. werk uitbesteden ?

• Geen integratie met eigen personeel opdrachtgever

• Eigen arbeidskledij ?

• Eigen materiaal ?

• Eigen vervoer ?

• Facturatie ? (niet op basis van uren geregistreerd en doorgestuurd door de 

opdrachtgever)

• Aanstellen van ploegverantwoordelijke aan wie instructies worden gegeven

– Indien buitenlandse aannemers: LIMOSA, A1, Belgische lonen
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Verbod op terbeschikkingstelling



Hoofdelijke aansprakelijkheid 

lonen
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• 3 verschillende systemen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen van 

personeel van (onder)aannemer

– Hoofdelijke aansprakelijkheid in bepaalde sectoren

– Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse contractant in de 

bouwsector

– Hoofdelijke aansprakelijkheid voor illegalen

• Niet voor opdrachtgever-natuurlijke persoon die werken laat uitvoeren voor 

privé-doeleinden

• Niet verwarren met hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale / RSZ-

schulden in o.a. de bouwsector (www.checkinhoudingsplicht.be)
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Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen



• Systeem 1: hoofdelijke aansprakelijkheid in bepaalde sectoren

– O.a. bewaking (PC 317), bouw (PC 124), schoonmaak (PC 121), tuinbouw (PC 

145), bepaalde werken in onroerende staat

– Enkel na kennisgeving door inspectie van “zwaarwichtige tekortkoming in de 

loonbetaling”

– Niet retroactief (aanvang 14 werkdagen na kennisgeving)

– Ketenaansprakelijkheid

– Doel: malafide (onder-)aannemers weren 

– Contractuele bepalingen (wat bij kennisgeving inspectie ?) – soms bij K.B. 

geregeld !
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Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen



• Systeem 2: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de rechtstreekse 

contractant in de bouwsector

– Specifiek voor rechtstreekse contractanten in de bouwsector (incl. elektriciteit, 

hout- en stoffering, metaal-, machine- en elektrische bouw, schoonmaak)

– Wel retroactief ! 

– Ondervangen met contractuele bepaling: verbintenis om lonen correct te 

betalen en verwijzing naar website www.minimumlonen.be (dan pas 

aansprakelijk nadat kennis van niet-betaling)
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Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

http://www.minimumlonen.be/


• Systeem 3: hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen illegalen

– Niet EU-onderdanen die illegaal in België verblijven

– (Onder)aannemer

• Aansprakelijk voor loonschulden rechtstreekse onderaannemer

– Tenzij schriftelijke verklaring van onderaannemer dat hij geen illegale 

werknemers zal tewerkstellen (tenzij en vanaf op de hoogte van illegale 

tewerkstelling)

• Aansprakelijk voor loonschulden onrechtstreekse onderaannemer

– Indien en vanaf op de hoogte van illegale tewerkstelling

– Opdrachtgever

• Aansprakelijk voor loonschulden rechtstreekse en onrechtstreekse (onder)aannemers 

indien en vanaf op de hoogte van illegale tewerkstelling
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Hoofdelijke aansprakelijkheid lonen



Bedrijfsgeheimen en niet-

concurrentie



• Bedrijfsgeheimen

– Geen wettelijke bepalingen in verhouding opdrachtgever –

onderaannemer/freelancer

– Dus: contractueel ondervangen !

– Aandachtspunten

• Omschrijving van confidentiële informatie

• Bepalen wat niet mag (gebruiken, verspreiden, ...)

• Contractuele schadevergoeding (zoniet: schade bewijzen !)
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Bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie



• Niet-concurrentie

– Geen wettelijke bepalingen in verhouding opdrachtgever –

onderaannemer/freelancer

– Dus: contractueel ondervangen !

– Aandachtspunten

• Beding moet beperkt zijn: geografisch, tijd, voorwerp

• Bepalen wat niet mag (hoedanigheid, welke activiteiten mogen niet, wat zijn 

concurrenten, ...)

• Contractuele schadevergoeding (zoniet: schade bewijzen !)
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Bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie



Werken met buitenlandse

onderaannemers
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• Detachering A1 (EU)

– Principe

• Sociale zekerheid betalen in land van plaats tewerkstelling

– Uitzondering

• Detachering: onderworpen blijven aan sociale zekerheid uitzendstaat

• Tewerkstelling in meerdere landen: woonplaats werknemer indien substantiële 

activiteit in land woonplaats, zoniet land vestiging werkgever (indien geen 

postbusbedrijf !)

– Bindende kracht A1-document

• Arrest Altun Hof van Justitie: A1-document kan door rechtbank terzijde geschoven 

worden indien uit gerechtelijk onderzoek fraude blijkt en uitzendstaat nalaat om op 

basis van deze gegevens de afgifte van het A1-document te heroverwegen
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Werken met buitenlandse onderaannemers



• LIMOSA

– Verplichte melding van werknemers/zelfstandigen die tijdelijk in België komen 

werken (www.limosa.be)

– Diverse vrijstellingen (met eigen voorwaarden), o.a. initiële assemblage (tenzij 

bouw), dringende herstelling aan machine, zakenreizen, bijwonen raad van 

bestuur, ...

– Belgische opdrachtgever moet controleren of LIMOSA-melding is gebeurd 

(LIMOSA-formulier opvragen bij buitenlandse werkgever / zelfstandige) – zoniet

sanctie niveau 3
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Werken met buitenlandse onderaannemers

http://www.limosa.be/


• Naleven dwingende Belgische bepalingen

– Diverse sociaalrechtelijke bepalingen moeten nageleefd worden door de 

buitenlandse onderaannemer bij tewerkstelling op Belgisch grondgebied

– Belangrijkste verplichting: betaling van Belgische minimumlonen (! problematiek 

buitenlandse dag/kostenvergoedingen)

– Risico voor Belgische opdrachtgever:

• Controle op terbeschikkingstelling zodat Belgische opdrachtgever hoofdelijk 

aansprakelijk wordt voor lonen (retroactief !)

• Indien geen terbeschikkingstelling kan vastgesteld worden: toepassing van één van de 

hoger besproken systemen van hoofdelijke aansprakelijkheid

• Strafrechtelijk mededaderschap bv. indien Belgische opdrachtgever prijs betaalt die 

onderaannemer niet toelaat om Belgische lonen te betalen
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Werken met buitenlandse onderaannemers
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