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Wijziging van de wet betreffende de aard van de 
arbeidsrelaties: een stap verder in de strijd tegen 

“schijnzelfstandigen” 

De aard van de arbeidsrelatie, loontrekkend 

of zelfstandig, is afhankelijk van het al dan 

niet bestaan van een band van onderge-

schiktheid tussen de partijen. 

De Programmawet (I) van 27 december 2006 

(titel XIII) heeft de methode en de criteria 

vastgelegd die eerder reeds werden gebruikt 

door de rechtbanken en hoven om te bepalen 

of er een band van ondergeschiktheid be-

staat. 

Het regeerakkoord van december 2011 voor-

zag een versterking van de strijd tegen de 

sociale en fiscale fraude. In dit kader werden 

er dan ook stappen gezet om de bestaande 

reglementering, die als onvoldoende werd 

beschouwd om een adequate strijd tegen het 

fenomeen van «schijnzelfstandigheid» te 

voeren, te hervormen. 

Dit alles gaf aanleiding tot de wet van 25 au-

gustus 2012, die de programmawet grondig 

wijzigde. De wet introduceert een weerleg-

baar vermoeden van het bestaan van een 

arbeidsovereenkomst indien een aantal socio

-economische criteria zijn vervuld. 

Het vermoeden zal in eerste instantie enkel 

van toepassing zijn in vier sectoren die als 

Meer info: 

www.claeysengels.be   

info@claeysengels.be 

N E W S L E T T E R ,   1 9  S E P T E M B E R  2 0 1 2  

«gevoelig» worden aangestipt: werken in on-

roerende staat (“de bouwsector”), de bewa-

kingsdiensten, de schoonmaaksector en de 

transportsector. De uitbreiding naar andere 

sectoren is mogelijk bij Koninklijk Besluit, dat 

kan worden aangenomen na het doorlopen 

van een specifieke procedure. 

U vindt hieronder een uiteenzetting van de 

toepasselijke regels om de aard van de ar-

beidsrelatie te bepalen, rekening houdende 

met de recente wijzigingen. 

 

Veel leesplezier! 

 

 



1 Herhaling van de principes van de Programmawet (I) van 27 

december 2006 (Titel XIII met betrekking tot de aard van de 

arbeidsrelatie) 
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• De vrijheid van organisatie van het werk; 

• De mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oe-

fenen. 

1.4 Specifieke criteria 

De Programmawet voorzag eveneens de mogelijkheid 

om specifieke criteria eigen aan de sector, een beroep of 

een beroepscategorie in te voeren, aan de hand waarvan 

de aard van de arbeidsrelatie dan moet beoordeeld wor-

den. 

De procedure tot invoering van dergelijke specifieke crite-

ria was evenwel dermate complex dat er tot op vandaag 

geen specifieke criteria werden ingevoerd. Met de wet 

van 25 augustus 2012 wordt de procedure wel versoe-

peld. 

1.1 Keuzevrijheid 

De partijen bij een arbeidsrelatie zijn vrij de aard van 

deze relatie te bepalen: loontrekkend of zelfstandig. 

1.2 Voorwaarden voor een herkwalificatie 

Indien uit de uitvoering van de arbeidsrelatie blijkt dat er 

een voldoende aantal elementen onverenigbaar zijn met 

de kwalificatie die door de partijen werd gegeven aan 

hun arbeidsrelatie, gebeurt er een herkwalificatie en 

wordt het overeenkomstige sociale zekerheidsregime 

toegepast. Deze elementen worden beoordeeld op basis 

van algemene en specifieke criteria. 

1.3 Algemene criteria 

De vier algemene criteria die toelaten om te bepalen of er 

een band van ondergeschiktheid bestaat, zijn: 

• De wil van de partijen zoals die in hun overeenkomt 

werd uitgedrukt; 

• De vrijheid van organisatie van de werktijd; 

2 Het nieuwe vermoeden ingevoerd door de wet van 25 augustus 

2012 

• De activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied 

van het paritair comité voor de schoonmaak (voor 

zover zij al niet vallen onder het begrip “werken in 

onroerende staat”). 

In alle andere sectoren blijft de regel op vandaag dus dat 

de aard van de arbeidsrelatie wordt vastgesteld aan de 

hand van de vier hoger besproken algemene criteria. 

Het toepassingsgebied van het vermoeden kan wel wor-

den uitgebreid naar andere sectoren. Deze uitbreiding 

vereist de medewerking van de betrokken sector of het 

bereiken van een politiek akkoord in die zin. Uit de parle-

mentaire werkzaamheden blijkt dat in verschillende sec-

toren (zoals de vleessector en de horeca) besprekingen 

worden gevoerd om strengere regels inzake schijnzelf-

standigheid in te voeren. 

 

2.1 Toepassingsgebied is beperkt tot de 

“gevoelige” sectoren 

Het nieuwe vermoeden is enkel van toepassing op de 

arbeidsrelaties die bestaan in het raam van: 

• De uitoefening van werken in onroerende staat (“de 

bouwsector”) - het betreft de activiteiten zoals be-

doeld in artikel 20, § 2 van het K.B. n° 1 van 29 de-

cember 1992 inzake de BTW; 

• De uitoefening van bewakings- en/of toezichtsdien-

sten voor rekening van derden; 

• Het vervoer van goederen en of personen voor reke-

ning van derden, met uitzondering van de ambulance-

diensten en het vervoer van personen met een handi-

cap; 
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• De garantie op betaling van een vaste vergoeding, 

ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de 

prestaties geleverd door diegene die de werkzaamhe-

den uitvoert; 

• Het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij 

aangeworven personeel of het ontbreken van de mo-

gelijkheid om voor de uitvoering van het overeenge-

komen werk personeel aan te werven of zich te laten 

vervangen; 

• Het zich niet voordoen als een onderneming ten over-

staan van andere personen of hoofdzakelijk of ge-

woonlijk voor één medecontractant werken; 

• In ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of 

de huurder is of werken met materiaal dat ter beschik-

king wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door 

de medecontractant. 

Wanneer in tegendeel blijkt dat meer dan de helft van de 

criteria niet vervuld zijn, wordt de arbeidsrelatie vermoed 

een zelfstandigenovereenkomst te zijn. 

Het vermoeden kan weerlegd worden door alle middelen 

van recht, onder andere op basis van de hoger bespro-

ken vier algemene criteria.  

De criteria van het vermoeden en de wijze waarop het 

tegenbewijs kan geleverd worden, roepen nu reeds ver-

schillende interpretatievragen op, die onvermijdelijk aan-

leiding zullen geven tot debat en die zullen moeten opge-

lost worden door de rechtspraak. 

2.3.2 

De criteria van het vermoeden kunnen bij Koninklijk Be-

sluit worden vervangen door of aangevuld met specifieke 

criteria, eigen aan één of meer sectoren, één of meerde-

re (categorieën van) beroepen of één of meerdere be-

roepsactiviteiten. Dergelijk Koninklijk Besluit kan er pas 

komen na advies van het bevoegd paritair comité, het 

Directiecomité van de sociale inlichtingen en opsporings-

dienst en de Hoge raad voor de zelfstandigen en de 

KMO’s. 

2.4 Inwerkingtreding 

Het nieuwe vermoeden treedt in de vier hogergenoemde 

sectoren in werking vanaf 1 januari 2013. 

2.2 Niet van toepassing op familiale arbeidsrela-

ties 

Het nieuwe vermoeden is niet van toepassing op familiale 

arbeidsrelaties, met name: 

• De arbeidsrelaties tussen bloed- 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 

van de bedoelde vennootschap bezitten. 

2.3 Vermoeden 

2.3.1 

Het nieuwe vermoeden, dat enkel van toepassing is in de 

vier hoger vernoemde sectoren, houdt in dat het bestaan 

van een arbeidsovereenkomst wordt vermoed wanneer 

uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan 

de helft van de volgende criteria zijn vervuld: 

• Ontstentenis van enig financieel of economisch risico 

in hoofde van diegene die de werkzaamheden uit-

voert, zoals dit onder meer het geval is: 

− bij ontstentenis van een persoonlijke en sub-

stantiële investering in de onderneming met 

eigen middelen, of,  

− bij ontstentenis van een persoonlijke en sub-

stantiële deelname in de winsten en de ver-

liezen van de onderneming; 

• Ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissings-

macht aangaande de financiële middelen van de on-

derneming in hoofde van diegene die de werkzaam-

heden uitvoert; 

• Ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoop-

beleid van de onderneming in hoofde van diegene die 

werkzaamheden uitvoert; 

• Ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbe-

leid van de onderneming in hoofde van diegene die 

de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de 

prijzen wettelijk zijn vastgelegd; 

• Ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de 

overeengekomen arbeid; 
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3 De  ‘Administratieve commissie ter regeling van de 

arbeidsrelatie’ 

De nieuwe wet voorziet ook in een ‘Administratieve Com-

missie ter regeling van de arbeidsrelatie’, bestaande uit 

verschillende kamers, waarvan de werking zal worden 

bepaald bij Koninklijk Besluit. 

Deze Administratieve Commissie vervangt de 

‘Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie’, ingesteld 

door de Programmawet (I) van 27 december 2006, die 

nooit effectief heeft gefunctioneerd. Aan de Administratie-

ve Commissie zal een beslissing (‘ruling’) kunnen ge-

vraagd worden over de kwalificatie van een bepaalde 

arbeidsrelatie. Dergelijke ruling kan met name worden 

aangevraagd in drie gevallen: 

• Op gezamenlijk initiatief van de partijen bij een ar-

beidsrelatie, en dit binnen de termijn van één jaar na 

inwerkingtreding van de wet of van een Koninklijk 

Besluit dat op de arbeidsrelatie van toepassing is; 

• Op initiatief van degene die een zelfstandige activiteit 

opstart, en dit hetzij bij de aansluiting als zelfstandige 

bij een sociaal verzekeringsfonds, hetzij binnen een 

termijn van één jaar na de aanvang van de arbeidsre-

latie; 

• Op initiatief van elke partij bij een arbeidsrelatie, en 

dit hetzij voorafgaand aan de aanvang ervan, hetzij 

binnen een termijn van één jaar na de aanvang er-

van. 

3 Conclusie 

Het nieuwe vermoeden heeft tot doel de strijd tegen de 

schijnzelfstandigen in zogenaamde “gevoelige sectoren” 

aan te scherpen. Het vermoeden kan relatief eenvoudig 

worden uitgebreid naar andere sectoren indien hiervoor 

de politieke wil bestaat. Bovendien wordt het eenvoudiger 

voor de sectoren om zelf initiatieven op het vlak van de 

strijd tegen schijnzelfstandigheid te nemen. 

Niettemin roept de nieuwe wet nu reeds vragen op inzake 

de interpretatie van de ingevoerde criteria en de wijze 

waarop het vermoeden kan worden weerlegd. Het valt 

dus af te wachten of de wet tot meer rechtszekerheid zal 

leiden. 

 

We zullen in elk geval bijzondere aandacht besteden aan 

de toekomstige ontwikkelingen in de rechtspraak en in de 

regelgeving met betrekking tot deze materie.  
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