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Samenwerkingsvormen

• Werknemer => arbeidsovereenkomst

• Zelfstandig dienstverlener => aanneming / 

dienstenovereenkomst

• Management vennootschap => combinatie statuut 

bedrijfsleider en 

dienstenovereenkomst

Overzicht samenwerkingsvormen

Werkgever

Werknemer

Arbeid Loon Opdrachtgever Mgt Venn.

Bedrijfs-

leider

Diverse

uitkeringen

Vergoeding

Diensten
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Financieel: enkele vergelijkingen

Werknemer versus gewone zelfstandige

Assumpties: gehuwd, werkende echtgenote, 2 kinderen ten laste – gemeentelijke opcentiemen: 7 %

Werknemer Zelfstandige

Totaal loonkost bedrijf € 101.250,00 € 101.250,00

Patronale SZ (35 %) < € 26.250,00 > € 0,00

Bruto-vergoeding € 75.000,00 € 101.250,00

Persoonlijke SZ < € 10.484,50 > < € 14.610,19 >

Belastbaar € 64.515,50 € 86.639,81

PB < € 26.174,76 < € 37.620,03 >

Netto Belastbaar € 38.340,74 € 49.019,78

Netto € 38.340,74 € 49.019,78

Financieel: enkele vergelijkingen

Werknemer versus gewone zelfstandige

Assumpties: gehuwd, werkende echtgenote, 2 kinderen ten laste – gemeentelijke opcentiemen: 7 %

Werknemer Zelfstandige

Totaal loonkost bedrijf € 270.000,00 € 270.000,00

Patronale SZ (35 %) < € 70.000,00 > € 0,00

Bruto-vergoeding € 200.000,00 € 270.000,00

Persoonlijke SZ < € 26.739,84 > < € 14.610,19 >

Belastbaar € 173.260,16 € 255.389,81

PB < € 84.353,16 < € 127.901,28 >

Netto Belastbaar € 88.907,00 € 127.488,53

Netto € 88.907,00 € 127.488,53
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Sociaal statuut

Werknemer Zelfstandige

1. sociale zekerheid / extra legaal 1. beperkt sociaal statuut

- pensioenopbouw - lager wettelijk pensioen

- gezondheidszorg: bescherming kleine/grote risico’s - gezondheidszorg: bescherming kleine/grote risico’s

(quasi gelijkgesteld)

- kinderbijslag/kraamgeld - lagere kinderbijslag

- verzekerd voor arbeidsongevallen/beroepsziekten - niet gedekt voor arbeidsongevallen/beroepsziekten

- opzeggings- of verbrekingsvergoeding - geen gewaarborgd maandloon arbeidsongeschiktheid

stelsel van de dagvergoedingen

- gewaarborgd maandloon ziekte/invaliditeit

2. contract 2. contract

- ontslagbescherming - geen wettelijke bescherming opzeg

- loonbescherming - geen indexering

- arbeidsvoorwaarden en functie - geen bijzondere stelsels (tijdskrediet, brugpensioen, …)

- indexering

- bijzondere regels (tijdskrediet, etc…) Belang van extralegale voorzieningen

- brugpensioen

Indiciënmethode: tot 2002

• Zwaartepuntanalyse op grond van feitelijke 
elementen
• Opleggen van proefperiode,

• Organigram,

• Verplichte aanwezigheden en verantwoording afwezigheid,

• Opmaak activiteitsverslagen,

• Rechtvaardigen arbeidstijd,

• Precieze en permanente bevelen

• Toekenning van een vast loon

• Zelfstandigen doen identiek hetzelfde als werknemers-collega’s

• ….

8
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• Economische criteria vs juridische criteria

• Werken voor 1 opdrachtgever

• Werken met materiaal opdrachtgever

• Werken in ruimte van opdrachtgever

• ….

9

Kwalificatiearresten

• Enkel nog een herkwalificatie mogelijk indien er 
feitelijke elementen zijn die onverenigbaar zijn 
met de door de partijen gekozen kwalificatie = wil 
der partijen!

• Cassatie: 23.12.2002, 28.04.2003, 03.05.2004, 
06.12.2004

10
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Rechtspraak-overzicht

Verenigbaar:
• Prestaties leveren in de lokalen van de opdrachtgever

• Opdrachtgever bepaalt aanvangsuur en werkrooster

• Economische afhankelijkheid

• Opdrachtgever moet akkoord gaan met vervanger

• Niet-concurrentiebeding

• Betalen per uur

• Ter beschikking stellen van bedrijfsvoertuig

• Beëindigingsmodaliteiten gelijk aan AOW

• Vaststellen van te presteren tijd bv. 40u/week

• ….
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Rechtspraak-overzicht

Onverenigbaar:
• Het garanderen van een minimumloon tijdens ongeschiktheid: duidt 

op middelenverbintenis en niet op resultaatsverbintenis

• Vaste vergoeding per maand: idem

• Exclusiviteit

• Arbeidskledij van de opdrachtgever, 

• controle op dagontvangsten

• ….

12
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Wettelijke situering

• UNIZO-FORMULE
• 13 items met wegingscoëfficiënten (model op 100 punt. & met 60% is 

ok)

• Kandidaat-zelfstandige vult zelf de lijst in met theoretische 
antwoorden…

• WETSONTWERPEN ONKELINCKX-VANDENBROUCKE
• Weerlegbaar vermoeden (nieuw art.5bis AOW)

• Afgetoetst aan criteria die al bestonden in de rechtspraak

• Ontstentenis van persoonlijke en substantiële deling in de winst

• Ontstentenis van persoonlijke en substantiële investering

• Ontstentenis van verantwoordelijkheid/beslissingsrecht over 
financiën

• Een garantie hebben op een periodieke betaling van loon

13

• Arbeidsrelatiewet:  kaderwet naar hoofdstuk 
XIII van de programmawet van 27 december 
2006 (Laruelle)

• Deels van toepassing (principes)

14
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Doelstellingen van de wet

• Rechtszekerheid ten aanzien van andere 
arbeidsrelaties : ‘slechts’ 4 criteria

• Onechte kwalificatie uitsluiten

• Opvoering van de strijd tegen de 
schijnstatuten

15

Krachtlijnen van de wet

• Geen fundamentele ommekeer
–Noch wat de rechtsprincipes betreft: keuzevrijheid!
–Bestendiging van de kwalificatiearresten: 

onverenigbaarheid
“wanneer de partijen hun overeenkomst hebben 
gekwalificeerd, mag de bodemrechter deze niet 
terzijde schuiven wanneer de aan hem onderworpen 
feitelijke elementen niet toestaan om de door de partijen 
gegeven kwalificatie uit te sluiten “

• Geen criterium van economische afhankelijkheid

16
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Vrijheid bij de keuze van de aard van de 
arbeidsrelatie

• Keuzerecht 

• Beperkingen

–Openbare orde en goede zeden

–Beginselen van contractenrecht : 
overeenstemming met de effectieve uitvoering

• Vermoedens blijven een rol spelen 
(vb. handelsvertegenwoordiger)

17

Vier algemene criteria

• Limitatief opgesomd:
–Werkelijke wil van de partijen: 

• dienend als bewijsmiddel bij uitstek nl. een geschreven 
overeenkomst

• Feitelijke contractuele relatie bij afwezigheid van overeenkomst

–Vrijheid van organisatie van de werktijd: 
• dwingende werktijdregeling, vakantiedagen, prikklok, afwezigheden
• Zekere instructiebevoegdheid aanvaardbaar: algemeenheid vs

nauwkeurigheid = de richtlijnen mogen geen concrete 
arbeidsvoorwaarden opleggen

• Leidinggevende functie of vertrouwenspost (KB 10.2.1965): grote 
autonomie in organisatie van werktijd maar blijft werknemer

18
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Vier algemene criteria

Vrijheid van organisatie van het werk

• Aov: precieze taakomschrijving, precieze 
onderrichtingen, beslissingen van een 
hiërarchische meerdere

• Resultaatsverb.: algemene onderrichtingen, 
verenigbaar met aard van activiteit of 
noodzakelijk om resultaat te bekomen vb. 
rapporteringen, time-sheets, …

19

Vier algemene criteria

De mogelijkheid een hiërarchische controle uit te 
oefenen

• Criterium: nagaan of contractuele bepalingen zijn 
nageleefd

• Niet: interne sancties, huishoudelijk of 
arbeidsreglement

• Nazicht op naleving van deontologische regels kan wel

20
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Vier algemene criteria

• Wat niet volstaat = neutrale criteria:
– uitgedrukte wil, 

– naleving van de formaliteiten (btw, aansluiting 
soc. zekerheidskas,…)

21

Specifieke criteria (inhoud 2007)

• Kunnen onder meer zes opgesomde elementen 
bevatten: geen hiërarchie!
–Zijn socio-economische en juridische elementen (Unizo)

• Beslissingsmacht over financiële middelen
• Vaste/gewaarborgde bezoldiging = risicobeperking
• Persoonlijke en substantiële investering met eigen middelen + 

deelname in winst/verlies
• Mogelijkheid om personeel aan te werven/vervangen
• Zich manifesteren als onderneming aan derden
• In ruimtes en/of met materiaal werken die in eigen bezit zijn

–Per sector, per beroep, per beroepscategorie

22
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plannen Regering Di Rupo

• Regering Di Rupo : bestrijding fiscale en sociale fraude
• Algemene beleidsnota Staatssecretaris John Crombez

22.12.2011 : 
“Een versterking van de strijd tegen de 
schijnzelfstandigen door het invoeren, na overleg met 
de sociale partners, van een weerlegbaar vermoeden 
van het bestaan van een band van ondergeschiktheid 
indien meerdere, bij wet bepaalde criteria betreffende 
de economische afhankelijkheid vervuld zijn. 
Afhankelijk van hun specificiteit zullen de sectoren 
hiervan kunnen afwijken” en…” een versterking van de 
strijd tegen de schijnwerknemers, hiervoor zullen 
dezelfde criteria gebruikt worden”. 

ACTIEPLAN TEGEN SOCIALE 
FRAUDE 

• SECTORSPECIFIEKE AANPAK :  bouw, horeca, 
vleeshandel, onderhoud, transport & bewaking 

• Wetsontwerp mbt de Arbeidsrelatiewet: 
sociale criteria (inhoud 2012)

– Praktischer

– Na advies van PC

24
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Toepassingsgebied: onroerende 
staat

• Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde: het bouwen, het verbouwen, het 
afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het 
reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard 
onroerend goed, en de behandeling die erin bestaat een roerend 
goed te leveren en het meteen op zodanig wijze aan te brengen 
aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.

• MAAR: deelname aan de materiële uitvoering van de werken dus 
de studiebureau’s, coördinatoren, architecten, projectleiders, 
werfleiders of productie-werken uitgevoerd in een atelier vallen 
hier niet onder.
• Nuance: algemene criteria blijven wel gelden (vb architecten als vrij beroep)! 

25

SOCIALE CRITERIA
50% van de criteria: niet voldaan, dan zelfst.:

• Ontstentenis van enig financieel of economisch risico nl. 

• persoonlijke of substantiële deelname in winst of verlies

• Persoonlijke of substantiële investering met eigen middelen

• Ontstentenis van beslissingsmacht in besteding

• financiële middelen

• Aankoopbeleid

• prijsbeleid

26
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• Ontstentenis van resultaatsverbintenis

• Garantie op betaling van vergoeding ongeacht resultaat 

• Het zelf geen werkgever zijn en ontbreken van de mogelijkheid

• Het zich niet voordoen als onderneming t.a.v. 3den of hoofdzakelijk voor 1 klant 
werken

• In ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of huurder is of werken met 
materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of gefinancierd door de 
medecontractant.

27

ANALYSE & BEDENKINGEN
– 1ste 4 criteria (financieel risico/beslissingsmacht):

• Wat is ‘substantiële deelname’?
• Puur economisch van aard en strikt verbonden: indien voldoen 

aan a, ook automatisch voldoen aan b, c en d
– Vb: familiale onderneming met ‘pater familias’ als hoofdvennoot en 

enkele zeer kleine aandeelhouders die ook actief zijn maar met eigen 
opdrachten:

» Voldoet aan 1ste criteria
» Frequent een maandelijkse vergoeding
» Geen bevoegdheid in aanwerving van het personeel
» Werkt in ruimte waarvan in geen eigenaar is

• Nood aan regeling over verwantschapsband! 

– Ontstentenis van een resultaatsverbintenis: 
• Probleem: aannemingsovereenkomst in bouw wordt in de 

rechtspraak dikwijls aanzien als een resultaatsverbintenis: tot het 
goed einde brengen van een bepaalde opdracht

28
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– garantie op vaste vergoeding:
• In sector goederentransport en bouw doen zeer grote 

ondernemingen vaak beroep op zelfstandige 
onderaannemers tegen vaste prijs per traject of per werk. 
Onderaannemers zijn vrij te aanvaarden of weigeren, maar 
aanvaarding betekent dat de voorwaarden van grote 
onderneming van toepassing is

– Geen eigen personeel
• Er wordt dikwijls gekozen om zonder personeel te werken: 

financieel zwaar en lastige wetgeving

29

– Niet voordoen als zelfstandige t.a.v. derden of werken 
voor één opdrachtgever
• Klantenbestand uitbouwen vergt veel tijd
• Nodeloze energie voor starter in bewijsvoering
• Wat met veel arbeidsuren voor één klant?

– Ruimtes of materialen gebruiken van anderen
• Omwille van veiligheidsvoorschriften werken met collectieve 

beschermingsmiddelen bv stellingen waarvan men geen 
eigenaar is 

• In bouw werkt men (steeds) op een werf waarvan eigenaar 
een derde is

30
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Ruling 
• Sociale Ruling

–Vgl. fiscaal vlak

–Preventieve luik

• Gebeurt door de administratieve Commissie 
ter regeling van de arbeidsrelatie 

• Commissie is paritair samengesteld

31

CONTRACTEN 
• AAN TE RADEN CLAUSULES

– Benoemen

– Vrijheid om opdrachten te aanvaarden/te weigeren

– Vrijheid om personeel aan te werven/zich te laten 
vervangen

– Vrijwaringsbeding (!!)

– Beding mbt de Welzijnswet

– Beding betreffende dimona/limosa/hoofdelijke 
aansprakelijkheid

32
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• AF TE RADEN CLAUSULES

– Terugbetaling van onkosten

– Vaste maandelijkse vergoeding

– Na te leven uurrooster

– Niet-concurrentiebeding

– Exclusiviteitsbeding

– Aantal te presteren uren

– Doorbetaling in het geval van ziekte

– Verantwoording geven/toestemming vragen i.g.v. afwezigheid 
(ziekte, vakantie,…)

– Hiërarchische controle

– Intuitu personae clausule

Bedankt voor uw aandacht

www.monard-dhulst.be


