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HOE EEN ARBEIDSOVEREENKOMST MET 
TIJDSLIMIET CORRECT OPSTELLEN?

DE GEVOLGEN VAN EEN STAKINGAANWERVEN VIA UITZENDARBEID

De motieven die de wetgever voorziet om 

via uitzendarbeid aan te werven zijn duide-

lijk: het moet gaan om tijdelijke situaties, 

waarbij het bedrijf een acuut gebrek heeft 

aan personeel en dat wordt opgevangen 

door het inzetten van uitzendkrachten. In 

de realiteit is uitzendarbeid echter zeer 

sterk geëvolueerd naar een uiterst efficiënt 

middel om te rekruteren.

Soms is er voor een werkgever geen andere 

uitweg dan een sanctie opleggen. Een werk-

gever die een werknemer wil sanctioneren, 

moet daarbij enkele basisregels respecte-

ren. Werkgevers die dat niet doen, riskeren 

dat hun opgelegde sanctie voor een recht-

bank nietig wordt verklaard.

Nu de messen geslepen worden voor een 

nieuwe nationale stakingsdag, rijst de vraag 

wat de persoonlijke gevolgen zijn voor de 

staker op arbeidsrechtelijk vlak. Heeft de 

staker recht op loon en vakantiedagen? Wat 

zijn de rechten van arbeiders en uitzend-

krachten? Wat als je als staker betrokken 

raakt bij een ongeval?



2

TILLEMAN-VAN HOOGENBEMT



3

TVH MAGAZINE 2017

Beste

U zult het met mij eens zijn dat u vandaag meer dan ooit hard  

moet werken om een trouw publiek van klanten of medewerkers op 

te bouwen en te behouden. Alles moet snel en liefst automatisch  

gebeuren. Digitalisering, robotisering, artificiële intelligentie en  

telewerk zijn geen trends die zich enkel in Silicon Valley afspelen.  

Ook in België komen ze met volle kracht aanzetten dwars doorheen alle sectoren.

Deze transformatie heeft ook een impact op het arbeidsrecht. Hoe gaat u als bedrijfsleider 

of HR-directeur in deze gloednieuwe context om met regels inzake thuiswerk, schijnzelfstan-

digheid, privacy, discriminatie of GDPR? En vergis u niet, de klassiekers zijn ook terug van 

nooit weggeweest: privaat gebruik van bedrijfswagens, dringende reden, (schijn)ziekte….

Sommige believers dromen al van chatbots en AI-toepassingen die automatisch juridische 

vragen zullen oplossen. Er lopen bijvoorbeeld experimenten met chatbots die verkeersboe-

tes aanvechten of juridisch eerstelijnsadvies geven. In het arbeidsrecht zie ik dat echter nog 

niet zo snel gebeuren. Mijn mantra is dat arbeidsrecht 50% recht is en 50% emotie, psycho-

logie, sociologie en strategie. Het zal nog lang duren vooraleer robots die tweede 50% onder 

de knie krijgen...

Dit magazine biedt u een bloemlezing van artikels die verschenen in de blogreeks op onze 

website. Het leek ons handig om ze te bundelen voor u op papier. Want ondanks alle digi-

tale innovaties, lezen we graag nog eens op de ouderwetse manier. En het is meteen een 

uitgelezen kans om u via dit geschenk te bedanken om ons trouw te blijven volgen. 

Wie op zoek is naar meer, we publiceren ook opinies via onze Speakers Corner op de web-

site www.tvh-advocaten.be. Daarin belichten experten uit diverse vakgebieden de relaties 

tussen werkgevers en werknemers. Wie het antwoord zoekt op een punctuele vraag rond 

arbeidsrecht, vindt nog altijd zijn gading in de Werkpocket, waarvan we de auteur zijn.  

Surf naar www.tvh-advocaten.be/werkpocket. Op onze website vindt u ook een overzicht 

van seminaries die door ons verzorgd worden.

Het worden ongetwijfeld boeiende tijden. Hoe reageren de wetgever, de rechtspraak, de 

vakbonden en de bedrijven op de Uber-chauffeurs, de Deliveroo-fietsers, de AirBnB-ver-

huurders en de Amazon-nachtwerkers? Kan de digitalisering van een job zo maar be-

schouwd worden als een contractbreuk?

Wij houden alvast voor u de vinger aan de pols en blijven u gidsen door de wolfijzers en 

schietgeweren van het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaalstrafrecht.   

Filip Tilleman

Vennoot Tilleman Van Hoogenbemt, Antwerpen
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AANWERVEN VIA 
UITZENDARBEID
De motieven die de wetgever voorziet 
om via uitzendarbeid aan te werven zijn 
duidelijk: het moet gaan om tijdelijke 
situaties, waarbij het bedrijf een acuut 
gebrek heeft aan personeel en dat 
wordt opgevangen door het inzetten 
van uitzendkrachten. In de realiteit 
is uitzendarbeid echter zeer sterk 
geëvolueerd naar een uiterst efficiënt 
middel om te rekruteren.

De vier klassieke wettelijke motieven
Sinds jaar en dag is uitzendarbeid alleen mogelijk als er één 

van de vier wettelijke motieven aanwezig zijn bij het bedrijf dat 

er gebruik van maakt: Ten eerste ter vervanging van een vaste 

werknemer van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

is geschorst door bijvoorbeeld ziekte, tijdskrediet of bevallings-

verlof; ten tweede ter vervanging van een vaste werknemer die 

ontslagen is; ten derde bij tijdelijke vermeerdering van werk; ten 

vierde bij uitzonderlijk werk zoals een inventarisatie of vakbeurs.

Van uitzendwerk naar vast werk
Tijdens de tewerkstelling als uitzendkracht wordt deze gewikt en 

gewogen, en uiteindelijk dikwijls vast in dienst genomen door 

het bedrijf. Zoals dikwijls hinkt de wetgever achter op de realiteit, 

maar door de wet van 26 juni 2013 is dit rechtgezet.  

Sinds 1 september 2013 is er nieuw wettelijk motief voor  

uitzendarbeid: “instroom”.
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Instroom als nieuw wettelijk motief
Bedrijven kunnen nu bewust een uitzendkracht tewerkstellen 

met als enig doel na te gaan of deze geschikt is om definitief de 

vacature in te vullen. Om te vermijden dat bedrijven op die ma-

nier eindeloos beroep zouden doen op uitzendarbeid met een 

bepaald vacature, worden garanties ingebouwd.

Garanties om misbruik tegen te gaan
Per vacature kunnen er maximaal drie pogingen tot invulling 

met een uitzendkracht ondernomen worden. Ook moet een 

uitzendcontract een minimale duur hebben van 1 week tot 

maximaal 6 maanden en het aantal pogingen tot invulling van 

de vacature vermelden. De totale duur van de uitzendarbeid 

voor eenzelfde vacature mag maximaal 9 maanden bedragen. 

Daarbovenop moet voorafgaandelijk de syndicale afvaardiging 

verwittigd worden. Let wel, er moet geen toestemming gevraagd 

worden aan de syndicale afvaardiging.

Aanwerving
Als de uitzendkracht met instroommotief uiteindelijk definitief 

wordt aangeworven, dan moet dit gebeuren met een contract 

van onbepaalde duur. Tevens moet de duur van het voorafgaan-

delijk uitzendcontract meegerekend worden voor bedrijfsregels 

die gebaseerd zijn op anciënniteit, zoals verloning en groeps-

verzekering. De duur moet ook afgetrokken worden van de even-

tuele proefperiode in het vast contract. Tenslotte zal er bij het 

bepalen van de ontslagregeling rekening worden gehouden met 

de duurtijd van de uitzendarbeid als anciënniteit, op voorwaar-

de dat de definitieve aanwerving niet later dan 7 dagen na de 

uitzendarbeid volgt en voor dezelfde functie als de vacature.

Het belang van het correct volgen van de regels inzake het mo-

tief van uitzendarbeid kan niet genoeg onderstreept worden. De 

sanctie is immers dat er een arbeidsovereenkomst van onbe-

paalde duur ontstaat met de gebruiker, het bedrijf in kwestie.
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ONTSLAG OMWILLE 
VAN ABSENTEÏSME

Werkgever zegt op zonder verbrekingsvergoeding
Het blijft  doodstil langs de kant van de werkneemster, ook na 

twee nieuwe aangetekende brieven. We zijn intussen veertien 

dagen verder en de werkgever stuurt haar vervolgens een 

laatste aangetekend schrijven waarin het arbeidscontract als 

beëindigd wordt beschouwd wegens contractbreuk door de 

werkneemster zelf. Er wordt dan ook geen verbrekingsvergoe-

ding betaald.

Werknemer eist en krijgt toch volledige verbre-
kingsvergoeding
De werkneemster daagt hierop haar werkgever voor de arbeids-

rechtbank en krijgt tot verbijstering van haar ex-werkgever toch 

een volledige verbrekingsvergoeding. Ongelofelijk maar waar: 

juridisch klopt dit als een bus! Het Hof van Cassatie oordeelt al 

sinds jaar en dag dat een loutere tekortkoming aan een contrac-

tuele verplichting als werknemer onvoldoende is om contract-

breuk vast te stellen en geen verbrekingsvergoeding te betalen.

Werkgever moet de wil om te beëindigen aantonen
De werkgever moet ook aantonen dat de werknemer de wil had 

om hiermee het contract te beëindigen. Natuurlijk verklaart een 

werknemer in een dergelijke procedure doodleuk dat hij nooit 

de wil had om het contract te beëindigen door zo lang onwet-

tig afwezig te blijven. De werkgever heeft aldus ten onrechte 

contractbreuk vastgesteld en moet dan toch een verbrekingsver-

goeding betalen.

Ontslag om dringende reden wegens insubordinatie
De werkgever had in deze omstandigheden juridisch moeten 

kiezen voor een ontslag om dringende reden wegens insubordi-

natie. Namelijk het niet vervullen van de contractuele verplich-

ting om te komen werken en het vervolgens halsstarrig blijven 

weigeren om zich in regel te stellen, ondanks meerdere duidelij-

ke ingebrekestellingen van de werkgever. Er is heel veel kans dat 

een dringende reden in deze omstandigheden wel erkend wordt 

door de arbeidsrechtbank en dus geen verbrekingsvergoeding 

moet worden betaald aan de ontslagen werknemer. Of hoe een 

juridische kwalificatie het verschil kan maken…

De elementaire regels van beleefdheid
In deze context dient trouwens onderstreept te worden dat een 

dergelijk laakbaar gedrag van de werknemer ook indruist tegen 

de meest elementaire regels van beleefdheid en niet alleen de 

werkgever raken, maar ook en vooral de medewerknemers. Zij 

vervullen immers wel plichtsgetrouw hun arbeidsplichten en 

mogen bovendien nog eens een extra tandje bijsteken om de 

onwettige afwezigheid van hun collega op te vangen!

Een werkneemster komt gewoonweg niet opdagen op het werk. Haar werkgever 
wordt zelfs niet eens verwittigd. Er volgt later ook geen enkele rechtvaardiging, 
zoals een medisch certificaat. De werkgever stuurt hierop een aangetekende brief 
met de vraag om zich onmiddellijk opnieuw op het werk aan te bieden of haar 
afwezigheid te rechtvaardigen.
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CONCURRENTIE 
DOOR WERKNEMERS

Meester Tilleman, welkom. Vandaag gaan we het 
hebben over concurrentie door werknemers. Wat 
kan een werkgever verwachten en wat kan een 
werknemer doen? Kan u dat even toelichten?
De werkgever kan verwachten dat in de uitoefening van zijn 

arbeidstaken de werknemer altijd en alleen de belangen van de 

werkgever voor ogen heeft. De werknemer kan perfect ergens 

elders gaan solliciteren om zijn eigen situatie te verbeteren of 

om een eigen zaak op te richten. Zolang het zich niet materiali-

seert, kan dit ook voor de lopende arbeidsovereenkomst.

Als het dan toch misloopt, hoe kan ik mij als werk-
gever wapenen tegen eventuele misbruiken?
Essentieel is van in de arbeidsovereenkomst vanaf het prille be-

gin toch al bepaalde clausules te voorzien. Bijvoorbeeld een zwa-

re clausule inzake geheimhouding. Men kan ook denken aan een 

niet-concurrentiebeding, waarbij men dus in feite als werkgever 

gaat verbieden dat iemand na het einde van de arbeidsovereen-

komst bij een concurrent eenzelfde functie gaat uitvoeren.

Toch durven kwatongen wel eens te beweren dat 
die elementen eigenlijk weinig voorstellen. Uit uw 
praktijk, wat is uw opinie daarover?
Ik stel resoluut dat clausules zoals een niet-concurrentiebeding 

een absoluut nut hebben. Alleen is het een realiteit die veel 

bedrijven niet zien, omdat een werknemer niet zal zeggen:  

“Kijk, ik heb in feite zin om weg te gaan, maar mijn niet-concur-

rentiebeding verhindert mij.” De realiteit is dat die persoon  

door dat niet-concurrentiebeding toch tewerkgesteld blijft  

bij zijn werkgever.

Ter afsluiting misschien even in een voorbeeld 
duiken: Ik heb een verkoper die eigenlijk met zijn 
klanten vertrekt naar een van mijn concurrenten. 
Wat kan ik hier aan doen als werkgever?
Cruciaal is dat men zelf als bedrijf de boer opgaat, dat men die 

klanten effectief gaat bezoeken, de situatie gaat duiden en de 

commerciële troeven gaat uitspelen.

Ten tweede kan men ten aanzien van die ex-handelsvertegen-

woordiger een aangetekende brief sturen. 

Als het dan nog verder uit de hand loopt, is de derde mogelijk-

heid dat men effectief juridische acties neemt. Niet alleen  

tegen die ex-handelsvertegenwoordiger, maar ook tegen die 

nieuwe werkgever.

Meester Tilleman, heel interessant. Ook iets voor 
bedrijven om echt aandachtig rond te zijn. Dan-
kuwel voor deze toelichting van concurrentie door 
werknemers.

Als werkgever ga je ervan uit dat je werknemers loyaal zijn aan je 
onderneming. Hiervoor zijn een aantal wettelijke regels vastgelegd. 
HR-expert Jan Van Acoleyen praat hierover met Meester Tilleman.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten
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HOE ALS  
WERKGEVER EEN 
GELDIGE SANCTIE 
OPLEGGEN?

Sanctie niet vermeld in het arbeidsreglement, be-
staat niet
Een werkgever kan enkel en alleen een sanctie opleggen die in 

het arbeidsreglement van de onderneming staat vermeld. Stel 

dat een werkgever zijn werknemer wil schorsen voor 5 dagen 

met loonverlies. In het arbeidsreglement – ook al is dat lang 

geleden opgesteld – staat echter dat een schorsing voor een 

periode van slechts 3 dagen mogelijk is. Dan zal de sanctie van 

5 dagen schorsing niet opgelegd kunnen worden, ook al is die 

sanctie gelet op de feiten wel gerechtvaardigd.

Bewijs dat de werknemer het arbeidsreglement 
heeft ontvangen
In geval van discussie zal de werkgever moeten kunnen bewijzen 

dat de werknemer wel degelijk een exemplaar van het op dat 

moment geldende arbeidsreglement heeft ontvangen. Kan de 

werkgever dit bewijs niet leveren, dan zal de werknemer kunnen 

tegenwerpen dat hem geen arbeidsreglement (en dus ook geen 

mogelijke sanctie) bekend is. Daardoor kan de facto geen sanctie 

opgelegd worden aan de werknemer.

Houd rekening met het proportionaliteitsbeginsel
Het is voor een werkgever niet mogelijk eender welke sanctie op 

te leggen voor eender welke tekortkoming. Een werkgever moet 

bij het opleggen van een sanctie aan een werknemer altijd reke-

ning houden met het proportionaliteitsbeginsel. Een werknemer 

heeft het recht om naar de Arbeidsrechtbank te stappen om te 

stellen dat de sanctie die hem werd opgelegd niet in verhouding 

staat tot de tekortkoming. De Arbeidsrechtbank zal vervolgens 

nagaan of de werkgever al dan niet een kennelijk onredelijke 

sanctie heeft opgelegd.

Let op met degradatie als sanctie
Ook al staat in het arbeidsreglement dat een werknemer als 

sanctie kan gedegradeerd worden, toch is deze sanctie geen 

goed idee. Het is immers niet uitgesloten dat de gedegradeerde 

werknemer zal stellen dat zijn functie eenzijdig werd gewijzigd. 

Dat komt impliciet neer op ontslag. De werknemer kan voor-

houden dat de arbeidsovereenkomst impliciet werd beëindigd, 

waardoor een opzeggingsvergoeding verschuldigd is. Of, in het 

ergste geval een beschermingsvergoeding van enkele jaren loon, 

als het bijvoorbeeld gaat om een lid van de ondernemingsraad.

Soms is er voor een werkgever geen andere uitweg dan een sanctie opleggen. Een 
werkgever die een werknemer wil sanctioneren, moet daarbij enkele basisregels 
respecteren. Werkgevers die dat niet doen, riskeren dat hun opgelegde sanctie voor 
een rechtbank nietig wordt verklaard.
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Eén werkdag tijd om werknemer op de hoogte te 
brengen
Wellicht de grootste valkuil bij het sanctioneren van een werk-

nemer, is het feit dat een sanctie uiterlijk de eerste werkdag na 

die waarop de tekortkoming werd vastgesteld, ter kennis moet 

worden gebracht van de werknemer. Deze uiterst korte termijn 

van één werkdag gaat in op het moment dat een persoon die 

bevoegd is om te sanctioneren, kennis krijgt van de tekortko-

ming. Het is dus mogelijk dat de tekortkoming reeds twee weken 

geleden heeft plaatsgevonden, maar dat een tot sanctione-

ren bevoegd persoon pas na twee weken kennis krijgt van de 

bewuste tekortkoming. Vervolgens moet deze tot sanctioneren 

bevoegd persoon uiterlijk de volgende werkdag – nadat hij ken-

nis kreeg van de tekortkoming – de sanctie ter kennis brengen 

van de werknemer. Deze heel korte termijn wordt door artikel 17 

van de Arbeidsreglementenwet van 8 april 1965 voorgeschreven 

op straffe van nietigheid. Als een werkgever, om welke reden 

dan ook, deze korte termijn niet respecteert, zal een werknemer 

dus naar de Arbeidsrechtbank kunnen stappen om de sanctie 

ongedaan te laten maken. De Arbeidsrechtbanken oordelen 

hierbij genadeloos. Werd de sanctie te laat opgelegd, dan zal de 

sanctie onverbiddelijk nietig worden verklaard, hoe zwaar de 

aan de basis liggende tekortkoming waar aan de werknemer zich 

heeft bezondigd ook was.

Wet primeert altijd
Soms staat in het arbeidsreglement dat een sanctie bijvoorbeeld 

pas uiterlijk binnen de 3 dagen moet worden opgelegd. De werk-

gever gaat er dan van uit dat als de sanctie binnen deze termijn 

van 3 dagen wordt opgelegd, hij op beide oren kan slapen. Dit 

is echter niet het geval! Het artikel 17 van de Arbeidsreglemen-

tenwet primeert boven de inhoud van het arbeidsreglement. 

De Arbeidsrechtbank zal enkel rekening houden met de korte 

wettelijk voorziene termijn van één werkdag om te beslissen of 

de sanctie al dan niet rechtsgeldig is.
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”Alhoewel het geen 
expliciete wettelijke 
verplichting is, is het 
sterk aanbevolen om 
de werknemer te horen 
vooraleer de sanctie 
wordt opgelegd.”
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Bewijs van in kennis stelling
Aangezien de Arbeidsreglementenwet voorschrijft dat de sanctie 

de eerst volgende werkdag ter kennis moet worden gebracht 

aan de werknemer, is er absoluut geen zekerheid dat het 

volstaat om de eerst volgende werkdag de sanctie per aange-

tekende brief te betekenen aan de werknemer. De werknemer 

zal deze brief immers niet de eerst volgende werkdag nadat 

de werkgever kennis kreeg van de tekortkoming ontvangen, 

waardoor de wettelijke voorwaarde om de werknemer de eerst 

volgende werkdag in kennis te stellen van de sanctie de facto 

niet werd gerespecteerd. Overeenkomstig de geldende recht-

spraak van het Hof van Cassatie is het niet noodzakelijk dat een 

werkgever de sanctie schriftelijk ter kennis brengt van de werk-

nemer op de eerst volgende werkdag. Enkel moet de werkgever 

kunnen bewijzen dat hij de eerst volgende werkdag de werkne-

mer in kennis heeft gesteld van de sanctie. Dit zou de werkgever 

bijvoorbeeld kunnen doen door de werknemer een kopie van de 

aangetekende brief, waarin de sanctie wordt bevestigd te laten 

ondertekenen ‘voor ontvangst’. Het is belangrijk de aangeteken-

de brief ook zo te formuleren dat de brief enkel ten overvloede 

een bevestiging is van de sanctie die de eerst volgende werkdag 

werd opgelegd en niet te formuleren in de zin dat door  

middel van de brief de werknemer in kennis wordt gesteld  

van de sanctie.

Best eerst de werknemer horen
Alhoewel het geen expliciete wettelijke verplichting is, is het sterk 

aanbevolen om de werknemer te horen vooraleer de sanctie 

wordt opgelegd. Dit verhoor dient uiteraard ook uiterlijk de eer-

ste werkdag na het kennis nemen van de tekortkoming plaats te 

vinden.Tijdens dit verhoor dient de werknemer onmiddellijk wor-

den meegedeeld welke sanctie hij krijgt. Het is niet mogelijk om 

de werknemer mee te delen dat hij een sanctie zal krijgen, maar 

dat dit pas enkele dagen later volgt (bijvoorbeeld na overleg met 

het management of na verder onderzoek van de feiten).

Het belang van de getuigen
Om later de inhoud van dit gesprek te kunnen bewijzen, is het 

als werkgever nuttig om minstens 2 personen dit gesprek te 

laten bijwonen. Dit kan bijvoorbeeld de personeelsdirecteur 

zijn en een teamverantwoordelijke. Deze personen kunnen dan 

indien nodig later een verklaring opmaken omtrent hetgeen 

tijdens dit gesprek werd gezegd. Indien mogelijk, kan aan 

de werknemer ook worden gevraagd een samenvatting van 

het gesprek te ondertekenen, al stellen we in de praktijk vast 

dat een werknemer dikwijls weigert een dergelijk verslag 

te ondertekenen.

Bijkomende verplichtingen voor de  
werkgever mogelijk
Een arbeidsreglement kan in het voordeel van de werknemer 

afwijken. Het is mogelijk dat in het arbeidsreglement een proce-

dure staat opgenomen met bijkomende verplichtingen voor de 

werkgever, die moeten worden gerespecteerd bij het opleggen 

van een sanctie aan een werknemer. Bijvoorbeeld het vooraf-

gaandelijk verwittigen van de syndicale afvaardiging. Deze bijko-

mende verplichtingen – zoals voorzien in het arbeidsreglement 

– moeten zonder uitzondering scrupuleus door de werkgever 

worden gerespecteerd. Ook hier is de a posteriori beoordeling 

van de Arbeidsrechtbank erg streng. Het is belangrijk altijd in 

het achterhoofd te houden dat de werkgever dient te bewijzen 

dat deze verplichtingen nageleefd werden wanneer hierover na-

derhand discussie ontstaat. De werkgever doet er daarom in dit 

voorbeeld goed aan de syndicale afvaardiging per e-mail (en niet 

per telefoon) te verwittigen of de werknemer een document te 

laten ondertekenen dat hij of zij geen syndicale bijstand bij een 

bepaald gesprek wenst indien deze mogelijkheid werd voorzien 

in het arbeidsreglement.

Inschrijven in het register
Na het opleggen van de sanctie dient de sanctie verplicht inge-

schreven te worden in het daartoe bestemde register. 

De inschrijving van de sanctie in dit register dient te gebeuren 

uiterlijk voor de datum van de eerstvolgende loonbetaling. Er 

zijn geen vormvoorwaarden voor het houden van dit sanctie-

register. Eender welk schrift of document kan dus dienen als 

sanctieregister. Wel is het verplicht in dit register de namen van 

de betrokken werknemers, de datum, de reden alsook de aard 

van de straf en indien het een boete betreft, het bedrag ervan te 

vermelden. De werkgever moet het register kunnen voorleggen 

als de inspectie hierom verzoekt.

—

Karen Dereepere

Advocaat bij Tilleman Van Hoogenbemt
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DE ALMACHT VAN DE 
SOCIALE INSPECTIE

Binnen zonder bellen
In tegenstelling tot de gerechtelijke politie, hebben sociale in-

specteurs geen voorafgaandelijke rechterlijke machtiging nodig 

om een arbeidsplaats te bezoeken. Ze moeten enkel kunnen 

aantonen dat zij redelijkerwijze konden vermoeden dat op een 

bepaalde plaats mensen aan het werk zijn. Het licht dat ‘s nachts 

brandt in het gebouw of wagens op de parking zijn een voldoen-

de reden. Als de lokalen bewoond zijn, dan hebben ze slechts 

een beperkt toegang, zoals bij betrapping op heterdaad. De so-

ciale inspecteurs mogen ook identiteitscontroles doen van elke 

persoon die ze nuttig achten voor hun onderzoek (werknemers, 

werkgevers, klanten...) en al deze personen ondervragen. 

Recht op overleg met advocaat beperkt
Enkel en alleen voor de zwaarste categorie van sociale misdrij-

ven, zoals bij tewerkstelling van illegalen of kinderarbeid, heeft 

de werkgever het recht om vóór het verhoor een vertrouwelijk 

overleg van maximaal dertig minuten te hebben met een advo-

caat. Sociale inspecteurs mogen dan weer zonder voorafgaande-

lijk rechterlijk bevel alle mogelijke informatiedragers van sociale 

gegevens (bijvoorbeeld individuele rekeningen en arbeidsover-

eenkomsten) actief opsporen en onderzoeken. Andere gegevens 

mogen ze enkel vragen hen voor te leggen. 

Inbeslagname
Sociale inspecteurs kunnen ook goederen in beslag nemen zoals 

documenten en computers, dit ongeacht of de werkgever eige-

naar is of niet. Ze mogen ook stalen nemen en foto- of video- 

materiaal opnemen. Wanneer iemand het toezicht van de  

sociale inspectie verhindert door bijvoorbeeld de toegang te  

weigeren, kan dit een gepeperde rekening opleveren. De straf-

boetes lopen op van 4.800 tot 48.000 euro, te vermenigvuldigen 

met aantal betrokken werknemers en daarenboven zelfs eventu-

eel beroepsverbod of sluiting van de zaak. 

Zwijgrecht
Let wel, niemand kan gedwongen worden verklaringen af te 

leggen waardoor hij zichzelf beschuldigt. Het zwijgrecht valt dan 

ook niet onder de definitie van verhindering van toezicht.

Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op 
de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever 
weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs 
hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik van de dag of van de 
nacht, zonder voorafgaandelijke verwittiging vrij binnen te gaan in alle mogelijke 
arbeidsplaatsen! 
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VERMIJD MISSTAP 
BIJ OVERSTAP NAAR 
CONCURRENT

Opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding
Elke vertrekkende werknemer is willens nillens verbonden met 

een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan niet zomaar 

éénzijdig verbroken worden. Wie wil vertrekken, moet een 

opzeggingstermijn respecteren of een verbrekingsvergoeding 

betalen aan zijn werkgever. Een bediende moet minimaal ander-

halve maand en maximaal zes maanden opzeggingstermijn pres-

teren. Wat de verbrekingsvergoeding betreft, geldt volgens de 

rechtspraak dat de werkgever een redelijke termijn moet krijgen 

om een gelijkwaardige vervanger te vinden voor de vertrekkende 

werknemer. In de praktijk proberen werkgever en werknemer 

dikwijls een overeenkomst te vinden over een vertrekdatum, die 

beide partijen goed uitkomt. Zet deze overeenkomst op papier 

om discussie achteraf te vermijden.

Respecteer het niet-concurrentiebeding
Elke vertrekkende werknemer moet ook absoluut nagaan of in 

zijn arbeidscontract een niet-concurrentiebeding is opgenomen. 

Een dergelijke clausule wil precies verhinderen dat een werk-

nemer zomaar kan overstappen naar een concurrent voor het 

uitoefenen van een gelijkaardige functie. De maximale termijn 

van een concurrentieverbod is één jaar. Wie het niet-concurren-

tiebeding overtreedt, riskeert tot zes maanden loon als boete. 

Als een niet-concurrentiebeding ontbreekt in de arbeidsovereen-

komst, dan kan een werknemer na de opzeggingstermijn vrij zijn 

ex-werkgever beconcurreren.

Oneerlijke concurrentie
Een vertrekkende werknemer mag geen oneerlijke concurrentie 

begaan als hij voor een concurrent gaat werken. Er is bijvoor-

beeld sprake van oneerlijke concurrentie als de werknemer bij 

de nieuwe werkgever vertrouwelijke gegevens bekendmaakt 

van de ex-werkgever. Ook heel negatieve en destabiliserende 

geruchten verspreiden over de ex-werkgever in de markt wordt 

als oneerlijke concurrentie beschouwd. Zelfs de markt in het on-

gewisse laten over het feit dat de werknemer niet langer werkt 

voor de ex-werkgever en op die manier contracten binnenrijft, 

is een vorm van oneerlijke concurrentie. De ex-werkgever kan 

voor zo’n oneerlijke praktijken een schadevergoeding eisen van 

zijn ex-werknemer. Ook kan de nieuwe werkgever aangevallen 

worden in kortgeding voor de Voorzitter van de Handelsrecht-

bank met een vordering tot staken van deze oneerlijke praktijken 

onder verbeurte van een dwangsom.

De ‘war on talent’ voor bepaalde profielen woedt hard. Concurrerende bedrijven 
proberen elkaars werknemers weg te kapen. Soms biedt een concurrerende 
werkgever arbeidsvoorwaarden die zo interessant zijn, dat de werknemer van 
de ene op de andere dag vertrekt. Verblind door het nieuwe aanbod, vergeet de 
werknemer daarbij zijn of haar verplichtingen wel eens. Wanneer dat gebeurt, kan 
arbeidsrechtelijk het groene gras aan de overkant een dorre woestijn worden.
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WAT MET DE 
BEDRIJFSWAGEN 
OP HET EINDE  
VAN DE RIT?
Wanneer een werknemer zijn ontslag 
krijgt, is de bedrijfswagen dikwijls 
een disccusiepunt. Hoelang mag de 
ontslagen werknemer nog blijven rijden 
met het bedrijfsvoertuig? Wat in het 
geval van autoschade of verkeersboetes 
na het ontslag? En geldt de 
opzegtermijn ook voor de firmawagen?

Twee mogelijkheden voor de firmawagen na ontslag
Dat de werknemer bij ontslag de facto nog een tijd met de 

bedrijfswagen mag blijven rijden, is een mythe. Om een correct 

antwoord te kunnen geven, moet je eerst een onderscheid ma-

ken tussen een ontslag met opzeggingstermijn en een onmiddel-

lijk ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding. Beide 

scenario’s hebben een verschillend verloop voor wat betreft het 

gebruik van de bedrijfswagen.

Ontslag met opzegtermijn: rij gerust nog even ver-
der
Als de werkgever de werknemer een te presteren opzegtermijn 

betekent via een aangetekend schrijven, dan is het principe dat 

de arbeidsovereenkomst tijdens deze opzeggingstermijn gewoon 

blijft doorlopen. Zowel werkgever als werknemer hebben precies 

dezelfde rechten en plichten als vóór de betekening van de 

opzegtermijn. Dat betekent dat de werkgever hetzelfde loon 

blijft doorbetalen. Privégebruik van de firmawagen is loon. Dus 

de werknemer heeft het recht om de firmawagen privé te blijven 

gebruiken tijdens de volledige duur van de opzegtermijn.
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Onmiddellijk ontslag met verbrekingsvergoeding: 
wagen meteen inleveren
De situatie is helemaal anders wanneer de werkgever onmid-

dellijk een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. Dit kan 

echter enkel mits het betalen van een verbrekingsvergoeding! Bij 

dergelijk ontslag vervalt de verplichting van de werkgever tot het 

betalen van loon onmiddellijk. Dat betekent dat de werkgever 

het recht heeft om de firmawagen onmiddellijk terug te eisen. 

De werknemer heeft dan geen andere keuze dan de wagen 

meteen in te leveren bij de werkgever.

Toch nog even rondrijden na onmiddellijk ontslag?
Sommige ontslagen werknemers houden koppig vast aan hun 

firmawagen. Ze blijven er na het onmiddellijke ontslag mee 

rondrijden alsof er niets is gebeurd. Dit tegen de wil in van de 

ex-werkgever.  Deze werknemer dient te beseffen dat hij zich ju-

ridisch op erg glad ijs begeeft. Immers, het onrechtmatig verder 

blijven rijden met de firmawagen is een vorm van diefstal! Het is 

dus best mogelijk dat de politie aan de deur komt kloppen van 

de ex-werknemer of dat hij zich moet verantwoorden voor de 

correctionele rechtbank. Het wordt pas een echte nachtmerrie 

als de ex-werknemer een ongeval veroorzaakt in die periode. 

Het is absolute waanzin om bij onmiddellijk ontslag de firmawa-

gen niet onmiddellijk af te geven, hoe pijnlijk dat ook mag zijn.

Een derde weg is mogelijk, mits goede afspraken
De juridische principes beletten gelukkig niet dat de ex-werkge-

ver en de ex-werknemer met elkaar een overeenkomst kunnen 

sluiten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om het 

privaat gebruik van de firmawagen nog enige tijd te behouden.

In dat geval is het sterk aan te raden dat hierover een duidelijke 

overeenkomst op papier wordt gezet, zodat discussies achteraf 

vermeden kunnen worden. Zo’n overeenkomst moet bijvoor-

beeld bepalen wie moet instaan voor de onderhoudskosten, de 

benzinekosten, schade, boetes en of de wagen al dan niet voor 

verre reizen mag gebruikt worden bijvoorbeeld.
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ANCIËNNITEIT:  
HET SLEUTELELEMENT 
BIJ ONTSLAG

Het begrip ‘anciënniteit’
Het begrip anciënniteit in het arbeidsrecht vereist dat er een 

ononderbroken tewerkstelling is bij dezelfde werkgever. Op-

eenvolgende arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde werkgever 

onderbreken de anciënniteit niet, zelfs niet als een vroegere 

arbeidsovereenkomst bij eenzelfde werkgever werd beëindigd 

met betaling van een verbrekingsvergoeding. Maar wanneer er 

tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een daad-

werkelijke onderbreking is van de arbeidsprestaties, ook al is dat 

maar één dag, dan is de anciënniteit afgebroken en begint de 

berekening opnieuw vanaf nul. 

Het begrip ‘werkgever’
Wanneer het oorspronkelijke bedrijf van een werknemer 

herhaalde malen werd overgenomen door andere bedrijven om-

wille van overnames of fusies, dan blijft de anciënniteit van de 

werknemer doorlopen. De bedrijven worden in deze context als 

zelfde werkgever beschouwd. Een uitzendbureau en een klant 

van het uitzendbureau worden echter niet als zelfde werkgever 

beschouwd. Als iemand gedurende een bepaalde periode eerst 

als uitzendkracht heeft gewerkt bij een bedrijf en vervolgens 

door dit bedrijf in vaste dienst wordt genomen, dan begint de 

anciënniteit bij dat bedrijf pas te lopen vanaf de vaste indienst-

treding. Immers, in de periode als uitzendkracht is het uitzend-

bureau de werkgever en pas in de tweede periode de vroegere 

klant van het uitzendbureau.

Het begrip ‘werknemer’
Enkel arbeidsprestaties geleverd als werknemer in het kader van 

een arbeidsovereenkomst worden in rekening gebracht voor de 

bepaling van de anciënniteit. Wanneer iemand bij een bepaald 

bedrijf geruime tijd als zelfstandige of als bestuurder heeft 

gewerkt en pas later een formele arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten, dan zal deze eerste periode niet meetellen voor de 

berekening van de anciënniteit. 

Alle periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeids-

overeenkomst, zoals wegens vakantie, ziekte en tijdskrediet 

worden wel degelijk meegerekend voor de bepaling van de anci-

enniteit. Daarentegen wordt tijdens de opzeggingstermijn geen 

anciënniteit meer opgebouwd. De definitieve afrekening gebeurt 

dus op het ogenblik van de betekening van de opzeggingstermijn 

per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.

Het begrip ‘fictieve anciënniteit’
Werkgever en werknemer kunnen bij het sluiten van de arbeids-

overeenkomst ook een extra fictieve anciënniteit overeenkomen. 

Dit gebeurt voornamelijk wanneer een werknemer met een 

lange anciënniteit bij een concurrent wordt afgeworven en daar 

dus zelf ontslag heeft gegeven, waardoor hij de facto een hoge 

opzeggingsvergoeding verliest. Als deze werknemer uiteindelijk 

ontslagen wordt bij de nieuwe werkgever, dan zal men voor de 

berekening van de anciënniteit de effectieve anciënniteit verho-

gen met de overeengekomen fictieve anciënniteit. 

Voor het bepalen van de grootte van de opzeggingstermijn of de 
opzeggingsvergoeding is de anciënniteit van de werknemer het meest 
doorslaggevende element. Op eerste gezicht lijkt het heel gemakkelijk 
om de anciënniteit precies te bepalen, in de praktijk kunnen echter 
heel wat interpretatieproblemen opduiken. We lichten enkele 
principes toe voor een goed begrip.
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DE GEVOLGEN 
VAN EEN STAKING

Gevolgen voor het loon
In eerste instantie is de werkgever niet verplicht om loon te 

betalen aan een staker, omdat deze per definitie niet gewerkt 

heeft. Als de staker aangesloten is bij een vakbond, zal hij een 

stakingsvergoeding ontvangen van ongeveer 25 euro per dag via 

zijn vakbond.

Gevolgen voor de vakantiedagen
De duur van de wettelijke vakantie waarop een werknemer recht 

heeft, wordt vastgesteld op basis van het aantal dagen normale 

effectieve arbeid in het vakantiedienstjaar (zijnde het jaar voor-

afgaand aan het jaar waarin men effectief vakantie opneemt). 

In principe zou een staker er dus vakantiedagen bij kunnen 

inschieten. Er worden in de vakantiewetgeving echter ook enkele 

gevallen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsover-

eenkomst gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Deelname 

aan een staking wordt gelijkgesteld met een effectief gewerkte 

dag. De werknemer verliest dus geen vakantiedagen door deel 

te nemen aan een staking. Voor arbeiders geldt een bijkomende 

voorwaarde om geen vakantiedagen te verliezen: de staking 

moet erkend zijn door een nationale vakbond (niet louter een 

lokale afdeling). 

Gevolgen voor, ziekte, kinderbijslag en pensioen
Ook in de wetgeving inzake feestdagenloon, ziekteverzekering, 

kinderbijslag en pensioen worden rechten toegekend op basis 

van het aantal effectief gewerkte arbeidsdagen. Ook hier 

worden de stakingsdagen gelijkgesteld met effectief gewerkte 

arbeidsdagen, zodat een staker daarvan uiteindelijk geen nadeel 

zal ondervinden. 

Gevolgen voor feestdagen
Een werknemer heeft in beginsel geen recht op het loon voor 

een feestdag indien hij zonder rechtvaardiging afwezig is ge-

weest op de gewone arbeidsdag die aan die feestdag voorafgaat 

of erop volgt. Deelname aan een staking in de onderneming 

wordt echter als een gerechtvaardigde afwezigheid beschouwd 

op voorwaarde dat die staking de instemming of de steun heeft 

bekomen van een nationale vakbond. Is die voorwaarde 

vervuld, dan zal de werknemer dus aanspraak kunnen maken 

op het feestdagenloon.

Gevolgen van een ongeval
Als een staker op weg van of naar de staking het slachtoffer 

wordt van een ongeval of door zijn deelname aan de staking 

zelf op het terrein het slachtoffer wordt van een ongeval, dan 

zal dit in principe niet erkend worden als een arbeidsongeval. 

Het ongeval van de werknemer is immers niet gebeurd tijdens 

de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en evenmin door de 

uitvoering ervan. 

Gevolgen voor uitzendkrachten
Een speciale situatie is deze van uitzendkrachten die getroffen 

worden door een staking in het bedrijf waar ze werken. Krach-

tens de wet mogen ze niet tewerkgesteld worden in een staken-

de onderneming, ook al zouden ze dat zelf willen. 

Voor hen betreft het dan ook een situatie van overmacht, 

waardoor ze voor die stakingsdagen aanspraak kunnen maken 

op werkloosheidsuitkeringen.

Nu de messen geslepen worden voor een nieuwe nationale stakingsdag, 
rijst de vraag wat de persoonlijke gevolgen zijn voor de staker op 
arbeidsrechtelijk vlak. Heeft de staker recht op loon en vakantiedagen? 
Wat zijn de rechten van arbeiders en uitzendkrachten? Wat als je als 
staker betrokken raakt bij een ongeval?
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DE VOORDELEN VAN 
DE COLLECTIEVE 
NIET-RECURRENTE 
RESULTAATSGEBONDEN 
BONUS
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Vandaag de dag wordt 
bijna alles in de relatie 
tussen werkgever en 
werknemer als loon 
bestempeld, met alle 
gevolgen van dien op 
het vlak van sociale 
zekerheid en fiscaliteit. 
Een bonus via cao 90 is 
hierop een uitzondering 
gezien het voor de 
werknemers een wettelijk 
systeem is, waarbij 
enkel een persoonlijke 
socialezekerheidsbijdrage 
wordt ingehouden die 
niet onderworpen is 
aan bedrijfsvoorheffing. 
Het hoeft geen betoog 
dat werknemers en 
vakbonden vragende 
partij zijn voor een 
dergelijk systeem.

Objectief meetbare collectieve 
doelstellingen waarvan de 
realisatie niet zeker is
Sinds 1 januari 2008 is het voor een 

werkgever mogelijk om aan zijn werkne-

mers of aan een welomschreven groep 

daarvan een bonus toe te kennen, die 

in tegenstelling tot het gewone loon 

niet door fiscale en sociale inhoudingen 

verdwijnt als sneeuw voor de zon. Deze 

absolute uitzondering moet aan heel wat 

strenge voorwaarden voldoen. In eerste 

orde moet de bonus afhankelijk ge-

maakt zijn van het behalen van objectief 

meetbare collectieve doelstellingen van 

het bedrijf of groep van bedrijven of van 

een welomschreven groep werknemers. 

De vermindering van het aantal afwezig-

heden of het behalen van de ISO-norm, 

zijn correcte voorbeelden. Doelstellingen 

gebonden aan de aandelenkoers van het 

bedrijf zijn daarentegen uitgesloten.  

Procedure met of zonder vak-
bondsafvaardiging
Wanneer de werknemers, voor wie een 

resultaatsgebonden bonus wordt inge-

voerd, vertegenwoordigd worden door 

een vakbondsafvaardiging, dan moet 

het bonussysteem ingevoerd worden via 

een met hen onderhandelde collectieve 

arbeidsovereenkomst. Deze cao moet een 

toekenningsplan bevatten, waarvan de 

inhoud minutieus wordt beschreven in de 

Nationale Cao 90. Hiervoor moet verplicht 

een model van cao gebruikt worden. 

Wanneer de werknemers voor wie de re-

sultaatsgebonden bonus wordt ingevoerd 

niet vertegenwoordigd worden door een 

vakbondsafvaardiging heeft men de keu-

ze: ofwel wordt de bonus ingevoerd via 

cao, ofwel via een toetredingsakte (waar-

voor ook een verplicht model gebruikt 

moet worden).

Sociale behandeling van de bonus 
in hoofde van werknemer en 
werkgever
Via dergelijk systeem kan er een wettelijk 

bepaald maximumbedrag aan bonus 

worden toegekend, dat jaarlijks wordt 

aangepast. In 2017 kan er maximaal een 

bonus van 3.255 euro worden toegekend 

per werknemer. Dit is het sociaal grens-

bedrag. De klassieke sociale zekerheids-

bijdrage van 35% is door de werkgever 

hierop niet verschuldigd, maar wel een 

speciale bijdrage van 33%. 

Tot voor kort moest er door de werkne-

mer niets betaald worden. Sinds 1 januari 

2013 moet de werknemer op het uitbe-

taalde bonusbedrag een solidariteitsbij-

drage betalen van 13,07%.

Fiscale behandeling van de bonus 
in hoofde van werknemer en 
werkgever
Het fiscaal grensbedrag is gelijk aan 2.830 

euro (3.255 euro - 13.07% solidariteitsbij-

drage). 

Op fiscaal vlak wordt deze resultaatsbo-

nus in hoofde van de werknemer niet 

belast en is het dus bruto voor netto. Er 

moet dan ook geen bedrijfsvoorheffing 

op worden ingehouden door de werkge-

ver. De werkgever zelf kan de uitbetaalde 

bonus als bedrijfslast aftrekken, 

alsook de speciale bijdrage van 33% 

die hij erop betaalde. 

Wat als het maximiumbedrag 
wordt overschreden?
Als de werkgever aan zijn werknemers 

een voordeel toekent dat het maximum-

bedrag van 3.255 euro overschrijdt, dan 

wordt enkel de overschrijding onderwor-

pen aan de normale fiscale en sociale 

zekerheidsbijdragen die gelden voor 

loon. Bij ontslag zal de resultaatsbonus 

niet mee opgenomen worden voor de 

berekening van de verbrekingsvergoe-

ding, gezien het arbeidsrechtelijk geen 

echt loon is.
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VAN GEBRUIK TOT 
MISBRUIK VAN DE 
BEDRIJFSGSM

Belplezier op kosten van de werkgever
Haar werkgever ontdekt dat ze quasi dagelijks voor ongeveer 90 

euro belt naar 0900-nummers, meer bepaald astrolijnen. Uitein-

delijk eist de werkgever voor de arbeidsgerechten de terugbe-

taling van een bedrag van 13.665 euro voor een periode van 10 

maanden belplezier. De werkneemster stelde hier tegenover dat 

ze er mocht vanuit gaan dat - gelet op het gebrek aan instructies 

- er geen probleem was om privé te bellen en hierover geduren-

de vele maanden nooit opmerkingen had gekregen. 

De bedrijfsgsm is een arbeidsgereedschap
Het Arbeidshof te Gent veegde het argument van de werkneem-

ster meteen van tafel met de vaststelling dat de gsm in eerste 

instantie nog altijd arbeidsgereedschap is en dit ter goeder 

trouw moet worden gebruikt door een werknemer. 

Bijna dagelijks bellen naar astrolijnen maakt een grove onver-

schoonbare fout uit, waardoor de werkneemster effectief de 

schade moet vergoeden. 

Hoe privé is gebruik bedrijfsgsm?  
Vervolgens argumenteerde de werkneemster dat de controle 

door de werkgever van haar belverkeer een aantasting uitmaak-

te van haar privacy (artikel 8 EVRM) en dat de vaststellingen dus 

nietig waren. Het Arbeidshof oordeelde dat de werkgever geen 

inbreuk pleegde op de privacy van de werkneemster, gezien zij 

toch per definitie moest weten dat alle details van het telefoon-

verkeer in bezit zouden komen van haar werkgever. Daaren-

boven is het niet meer dan normaal  dat de werkgever, die het 

gsm-abonnement betaalt, ook de facturen controleert. Dergelijke 

controle van facturen betekent trouwens geen kennisname van 

de inhoud van de gesprekken.

Goede afspraken maken goede vrienden 
Deze zaak zet nog eens op striemende wijze in de verf dat het 

cruciaal is om inzake gsm-gebruik voorafgaandelijk duidelijke 

afspraken op papier te zetten tussen werkgever en werknemer. 

Enkel op die manier kunnen onaangename verrassingen ver-

meden worden. In deze context dient ook nog onderstreept te 

worden dat als privaat gebruik van de gsm wordt toegelaten, dit 

door de RSZ als loon zal worden beschouwd en er ook effectief 

sociale zekerheidsbijdragen op zullen moeten betaald worden. 

Tenslotte zal het door de werkgever toegestaan privaat gebruik 

van de gsm bij ontslag van een werknemer ook meegerekend 

worden als deel van de verbrekingsvergoeding. Dit omdat het 

precies ook als loon wordt beschouwd.

Een werkneemster heeft voor de uitoefening van haar job een gsm ontvangen van 
haar werkgever. In het bedrijf is er geen gsm-beleid en dus ook geen precisering of 
de gsm al dan niet privé gebruikt mag worden. De werkneemster meent hieruit te 
mogen afleiden dat ongelimiteerd bellen voor privéaangelegenheden is toegestaan. 
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ROKEN OP HET WERK: 
WAT MAG EN  
WAT NIET?

Recht op rookvrije werkruimtes
Het uitgangspunt van de wet op het rookverbod is dat elke 

werknemer het recht heeft om te beschikken over werkruimten 

en sociale voorzieningen die vrij zijn tabaksrook. Dat betekent 

dat het dus verboden is om in die ruimtes te roken. De term 

werkruimte wordt in deze context heel ruim geïnterpreteerd. Het 

gaat om elke open of gesloten arbeidsplaats waar arbeid wordt 

verricht, binnen of buiten de onderneming: fabriekshal, bureaus, 

vergaderzalen, opslagplaatsen, garages… en dus ook in vracht-

wagens en firmawagens. 

Rookvrije ruimtes ruim interpreteren
Tevens geldt een rookverbod in elke gesloten of open ruimte 

van een onderneming die niet noodzakelijk bestemd is om te 

werken, maar waar de werknemers in het kader van hun werk 

toegang toe hebben, zoals trappen, liften, gangen en de inkom-

hal. Het rookverbod in sociale voorzieningen geldt voor ruimtes 

zoals sanitaire installaties, refters en cafetaria’s, lokalen bestemd 

voor eerste hulp… 

Waar mag roken dan wel?
Dat is enkel in totale openlucht toegestaan en wettelijk zijn 

hotelkamers en privé-woningen waar gewerkt wordt, uitgesloten 

van het toepassingsgebied van de wet. De werkgever kan ook 

een speciale rookkamer inrichten voor zijn personeel. Dit is ech-

ter geen wettelijke verplichting. Deze rookkamer moet voldoen-

de verlucht zijn of voorzien worden van een rookafzuigsysteem 

dat de rook afdoende verwijderd. 

Verplichtingen voor werkgever
De werkgever heeft ook de wettelijke plicht om in de onderne-

ming rookverbodstekens aan te brengen. Hij dient ook alle ele-

menten te verwijderen die de indruk zouden kunnen wekken dat 

er toch zou mogen gerookt worden, zoals een asbak op tafels. 

Sancties voor overtreders
Een werknemer die het rookverbod overtreedt, kan hiervoor een 

ingebrekestelling krijgen of een sanctie als deze in het arbeids-

reglement is voorzien. Herhaalde overtredingen kunnen leiden 

tot een ontslag om dringende reden wegens insubordinatie. In 

een veiligheidscontext zoals een chemisch bedrijf of een silo, 

kan zelfs een eenmalige overtreding ook tot een zware sanctie 

leiden, omdat dit roekeloos rookgedrag de eigen veiligheid en 

deze van de collega’s in gevaar brengt.

Een verstokte roker zou wel eens verleid kunnen worden om rustig een sigaretje 
op te steken in de firmawagen of op het binnenplein van de bedrijfskantoren. 
Dat verlangen wordt echter kordaat een halt toegeroepen door de Wet van 22 
december 2009 op het rookverbod. 
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BEDRIJF VERKOCHT: 
NIEUWE BAZEN, 
NIEUWE WETTEN?

De kracht van cao 32 bis
De arbeidsvoorwaarden van de werknemers staan niet op losse 

schroeven wanneer er een nieuwe eigenaar opduikt na een over-

name. Dankzij cao 32 bis (dd. 7 juni 1985) wordt de koper van de 

activiteit van rechtswege de nieuwe werkgever van de betrokken 

werknemers. Dat betekent dat hij ook de bestaande arbeids-

overeenkomsten moet respecteren. Het dient onderstreept te 

worden dat cao 32 bis afgesloten is in de Nationale Arbeidsraad 

en dus geldt voor overnames in gelijk welke sector. De omvang 

van de overname of de grootte van de onderneming of afdeling 

doet er niet toe. 

Enkele voorbeelden
Wat betekent cao 32 bis in de praktijk? De nieuwe eigenaar moet 

aan de werknemers exact hetzelfde loon betalen als voor de 

overname. Hij moet ook hun anciënniteit, arbeidstijd, arbeids-

plaats en hun statuut als arbeider of bediende respecteren. Dit 

verklaart ook waarom er naar aanleiding van een dergelijke over-

name geen nieuwe formele arbeidsovereenkomst moet worden 

afgesloten. Alle arbeidsvoorwaarden gaan gewoon over.

Mogelijkheden voor de overnemer
Uit de rechtspraak blijkt dat van de overgedragen werknemers 

toch enige ‘lenigheid’ wordt verwacht, gelet op de specifieke 

context van een overdracht. Bepaalde wijzigingen aan de functie 

moeten aanvaard worden, zolang het geen degradatie inhoudt. 

Voor de arbeidsplaats geldt dat een eventuele wijziging geen al 

te grote impact mag hebben op het traject woon-werkverkeer. 

De pijngrens na de overname ligt op een bijkomende reistijd 

‘s morgens en ‘s avonds van één uur.

De plichten voor de werknemer
De cao 32 bis houdt ook een verplichting in voor de werkne-

mers, die verbonden zijn aan de overgedragen activiteit. Ze zijn 

verplicht om mee over te gaan naar de nieuwe werkgever. Een 

werknemer die weigert om mee over te gaan, pleegt contract-

breuk en zal aan de overnemer een verbrekingsvergoeding 

moeten betalen. Dit principe stelt in de praktijk soms problemen 

voor werknemers, die gelijktijdig voor verschillende afdelingen 

werken en enkel één van die afdelingen betrokken is bij de over-

name. Zij dienen enkel over te gaan, indien ze voor meer dan 

50% van hun arbeidstijd werken voor de overgedragen afdeling.

Een bedrijf dat integraal of gedeeltelijk wordt verkocht. Dat leidt 
steevast tot nervositeit bij de werknemers. Paniek is gelukkig 
nergens voor nodig: de nieuwe bazen moeten de bestaande 
arbeidsovereenkomsten integraal respecteren.
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SCHIJN-
ABSENTEÏSME

Het aantal langdurig zieken is heel hoog. Vandaag 
gaan we het niet hebben over mensen die echt ziek 
zijn, maar over het blijkbaar toch wel grote percen-
tage van mensen die niet echt ziek zijn. Wat is voor 
u schijnabsenteïsme?
Dat is een harde kern van werknemers die echt een loopje 

neemt met de hele problematiek van absenteïsme en gewoon-

weg zegt: “Ik kom niet werken”, terwijl ze niet ziek zijn.

Wat raadt u werkgevers aan om dit schijnabsenteïs-
me aan te pakken?
Voor mij is het cruciaal dat je als werkgever een heel krachtig sig-

naal geeft. Daarom is het in feite heel belangrijk om het accent 

te leggen op de verplichting die een werknemer moet respec-

teren om rechtsgeldig afwezig te zijn wegens ziekte. Dat is tijdig 

verwittigen en ook tijdig een medisch certificaat binnenbrengen.

Kan u een aantal voorbeelden geven van een laks 
beleid en waartoe dat kan leiden?
Iets wat mij treft is dat zeer weinig ondernemingen aandacht 

hebben voor het medisch certificaat dat wordt binnengebracht. 

En als men waakzaam is, dan kan men zien dat bijvoorbeeld 

iemand zelf met een andere stylo in een andere kleur de datum 

heeft aangepast.

Ook zeer gevaarlijk zijn het louter aanvaarden van scans van 

een medisch certificaat, dat sommige bollebozen de kans geeft 

om aan photoshopping te doen en telkens hetzelfde medisch 

certificaat te gebruiken.

Heeft u ook enkele voorbeelden om zo’n verzuim-
cultuur tegen te gaan?
Een werkgever kan bijvoorbeeld een systeem installeren van 

‘perfect attendance’, waarbij men alle werknemers beloont die 

bijna het volledige jaar aan het werk zijn. Anderzijds kan een 

werkgever natuurlijk ook de fitheid van zijn werknemers gaan 

stimuleren door bijvoorbeeld ‘wearables’ te geven of een fitness- 

abonnement te betalen. Hierbij moet men wel beseffen dat de 

RSZ mee om de hoek zal loeren.

Dank u wel voor de nuttige tips. Ik onthoud vooral 
dat het voor elke werkgever belangrijk is om een 
verzuimcultuur ofwel te vermijden, ofwel staalhard 
aan te pakken. Dank voor het gesprek.

Absenteïsme bij arbeiders neemt in bepaalde bedrijven toe tot 10%. Daarnaast 
is er ook een toename aan werknemers met burn-out. Het misbruik van 
absenteïsme is al lang niet meer de frustratie van bedrijven alleen, maar ook 
steeds meer van de medewerkers. HR-experte Sandra Vandorpe gaat de discussie 
aan op het kantoor van meester Tilleman in Antwerpen.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten
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ZIEKTE-
VERZUIM

Meester Tilleman, welkom. Het thema waar we het 
samen over gaan hebben is verzuimbeleid. Wat is 
volgens u een goed verzuimbeleid of wat zijn de 
componenten daarvan?
Volgens mij zijn er twee pijlers. De eerste pijler is gepersona-

liseerde aandacht voor de zieke werknemer, waarbij we het 

nodige respect en aandacht betonen voor het probleem van 

iemand die ziek is. 

De tweede pijler is voor mij het feit dat men gaat optreden tegen 

mensen die er de kantjes van aflopen.

Het juridisch kader om daartegen actie te onderne-
men, hoe ziet dat er juist uit?
Ten eerste is het belangrijk om, wanneer iemand zijn verplich-

tingen niet nakomt, niet verwittigd wanneer men ziek is en zijn 

doktersbriefje niet tijdig binnenbrengt, een duidelijk signaal te 

geven naar de betrokkene toe dat dit niet wordt geaccepteerd.

Ten tweede dient men bij de terugkeer een verzuimgesprek te 

organiseren. Men kan aangeven van wat de problemen waren 

tijdens de afwezigheid en wat er ondertussen allemaal gebeurd 

is binnen de onderneming.

Als iemand bij herhaling nalaat om tijdig te verwittigen, tijdig 

het medisch certificaat binnen te brengen, dan moet men de 

sanctie toepassen zoals die in de wet is voorzien. Namelijk, 

men houdt het gewaarborgd loon in totdat men zich uiteindelijk 

in de regel stelt.

Een van de instrumenten die een werkgever ter 
beschikking heeft is een medische controlearts 
sturen. Vaak hoor ik dat werkgevers zeggen dat 
dit weinig zinvol is, want 95-98% van die controles 
bevestigen de ziekte, waardoor ze de investering of 
kost niet willen maken. Ook zelfs niet vanuit pre-
ventief standpunt. Wat is uw kijk daarop?
Ten eerste raad ik toch aan om op regelmatige basis controles 

te laten uitvoeren, om aan te geven dat we geen verzuimcultuur 

willen waar men al te gemakkelijk een medisch certificaat gaat 

binnen brengen om in feite andere zaken te verhullen.

Ten tweede moet men ook eens nadenken hoe men omgaat 

met die controlebezoeken. Is dat altijd op hetzelfde tijdstip, 

bijvoorbeeld de tweede dag van de arbeidsongeschiktheid, 

dan moet men ook niet verwonderd zijn dat men zich daarop 

gaat instellen.

Meester Tilleman, dankuwel. Dit was helder en gaf 
ons een duidelijk inzicht in welke instrumenten 
werkgevers hebben vanuit een juridisch perspectief, 
als het mocht foutlopen met het afwezigheidsbeleid 
in een organisatie. Dankuwel.

Ziekteverzuim aanpakken is een noodzaak. Zowel voor werknemer 
als voor werkgever. HR-expert Jan Van Acoleyen praat hierover 
met Meester Tilleman.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten
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ONTSLAG OM 
DRINGENDE REDEN

Meester Tilleman, welkom. We gaan het in dit ge-
sprek hebben over het ontslag om dringende reden. 
Kan u eens toelichten wat ontslag om dringende 
reden juist inhoudt?
Het betekent in feite dat een werknemer dermate zware feiten 

pleegt, dat onmiddellijk elk vertrouwen tussen werkgever en 

werknemer verbroken is. Zodanig dat men onmiddellijk een 

einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat enige 

vergoeding moet betaald worden.

Vaak eindigt dit voor een arbeidsrechtbank. Kan u 
een aantal situaties aangeven waarin de arbeids-
rechtbank inderdaad akkoord is met een ontslag 
om dringende reden en waar ze niet akkoord is?
Er zijn een paar klassiekers van feiten waarvan iedereen aanvoelt 

dat dit totaal ontoelaatbaar is, bijvoorbeeld diefstal. En dan zijn 

er zaken zoals het te laat komen. Het kan zijn dat dit voor een 

bedrijf een gesel is, het feit dat iemand regelmatig te laat komt, 

maar een arbeidsrechtbank staat hier begrijpender tegenover. 

Ze gaat dit niet vlug an sich catalogeren als zijnde een dringende 

reden die samenwerking totaal onmogelijk maakt.

Een ontslag om dringende reden heeft ook een aan-
tal procedurevoorschriften. Welke zijn die?
Bij een ontslag om dringende reden is het cruciaal om rekening 

te houden met de vormelijke kant. En dat is in eerste instantie 

dat het ontslag moet doorgevoerd worden binnen de drie werk-

dagen na kennisname van de feiten. 

De tweede, fundamentele vereiste is dat het ontslag zeer goed 

moet gemotiveerd zijn en dat moet per aangetekend schrijven 

betekend worden aan die ex-werknemer.

Zou u naar de wetgever toe rond de regelgeving 
ook enige tips/adviezen geven om de wetgeving te 
verbeteren?
Persoonlijk vind ik dat deze wetgeving in orde is. Cruciaal is in 

feite de rol van de werkgever en de werknemer. Ik vind bijvoor-

beeld dat een werkgever vooraleer dat hij wil overgaan tot een 

ontslag om dringende reden, eens een extern klankbord zou 

moeten hebben om precies die emotionele valkuil te vermijden. 

En ten tweede moet men ervoor zorgen dat er in weze een 

opbouw is van het dossier, waardoor het voor de werknemer, de 

werkgever en de rechter duidelijk is dat het hier definitief stopt.

Dankuwel, ik hoor u duidelijk zeggen dat we een 
eindpunt kunnen vermijden door proactiever en 
transparanter te communiceren. Dankuwel voor 
deze toelichting.

Een probleem of conflict tussen werkgever en werknemer kan zo 
ernstig zijn dat ze het vertrouwen tussen beiden voorgoed verbreekt. 
In dat geval kan er ontslag om dringende reden ingeroepen worden. 
HR-expert Jan Van Acoleyen praat erover met Meester Tilleman.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten
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GDPR: U BENT TOCH 
OOK AL MET GEGEVENS-
BESCHERMING BEZIG?
Op 24 mei 2016 is de Europese GDPR 
Verordening (General Data Protection 
Regulation) in werking getreden - 
in het Nederlands AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). 
Deze verordening regelt de verwerking 
van persoonsgegevens en brengt een 
aantal wijzigingen mee in de huidige 
Belgische Privacywet. Die wijzigingen 
betekenen een niet te onderschatten 
impact voor uw organisatie. Er werd een 
overgangsperiode van 2 jaar voorzien. U 
hebt dus nog tot 25 mei 2018 de tijd om 
uw organisatie klaar te stomen om aan 
de nieuwe verplichtingen te voldoen.

Op wie is deze Europese verordening van toepas-
sing?
GDPR is van toepassing op alle private of publieke organisaties 

(ondernemingen, verenigingen, overheidsinstanties, ...), die 

persoonsgegevens verwerken van Europese burgers. Zo zal de 

verordening bijvoorbeeld van toepassing zijn op alle onderne-

mingen die personeel in dienst hebben. Op het vlak van HR zijn 

er immers heel wat verwerkingsprocessen van persoonsgege-

vens. Denk aan loon- en personeelsadministratie, databank met 

de persoonlijke gegevens van werknemers en sollicitanten, uit-

wisselen van gegevens met het Sociaal Secretariaat, het jaarlijkse 

fotoboek,...

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers
In plaats van de huidige aangifteplicht aan de Privacycommissie 

zullen vele ondernemingen (vanaf 250 werknemers) een register 

moeten bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten die onder 

hun verantwoordelijkheid gebeuren.

De privacyverklaring waarin u nu reeds bij de verwerking van 

persoonsgegevens aan de betrokkenen bepaalde informatie 

verschaft (informatieplicht), moet worden aangevuld met bijko-

mende informatie zoals wettelijke grondslag en termijn 

van bijhouden.

Bij hoge risicosituaties (zoals de introductie van nieuwe tech-

nologie) zal er een Privacy Impact Assessment (PIA) moeten 

worden uitgevoerd. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten 

bijvoorbeeld zal gegevensbescherming van bij het begin moeten 

worden ingebouwd (privacy by design).

Bepaalde ondernemingen zullen verplicht zijn om een Functio-

naris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aan 

te stellen.

Wanneer een gegevenslek waarschijnlijk zal leiden tot schade bij 

de betrokkene, is er een meldingsplicht aan de Privacycommissie 

binnen de 72 uur na ontdekking.
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Nieuwe rechten voor de werknemers en betrokke-
nen
De betrokkenen genieten onder de GDPR over dezelfde rechten 

als onder de huidige Belgische Privacywet, met enkele verbete-

ringen en nieuwigheden.

De toestemming van de betrokkene voor de verwerking van 

persoonsgegevens kan niet worden afgeleid uit een stilzwijgen, 

maar moet uitdrukkelijk gegeven zijn.

Verzoeken tot toegang van de persoonsgegevens door de be-

trokkenen zullen binnen de 30 dagen (nu nog 45 dagen) moeten 

worden behandeld.

Zo hebben de betrokkenen een ‘recht om vergeten te worden’, 

wat inhoudt dat u onder bepaalde omstandigheden verplicht zal 

zijn om hun persoonsgegevens te wissen.

Zo is er een betere bescherming tegen direct marketing prak-

tijken, geautomatiseerde besluitvorming (bij sollicitaties via 

internet bijvoorbeeld) en profilering.

Ook hebben de betrokkenen het recht om hun persoonsgegevens 

in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen (dit is 

het recht op overdraagbaarheid gegevens of data portability).

Hoger risico op hogere sancties
Met de GDPR zal elke organisatie moeten bewijzen dat ze in 

overeenstemming met de databeschermingsprincipes handelt, 

kortom dat ze GDPR-compliant is (omkering bewijslast, reken-

schap en verantwoording, accountability).

Indien een onderneming de voorgestelde regels niet naleeft of 

overtreedt, zal zij het risico lopen op een boete tot 20.000.000 

EUR of 4% van de wereldwijde jaaromzet. De bevoegdheden van 

de Privacycommissie zullen worden uitgebreid om haar meer 

armslag te geven, waardoor zij proactief kan optreden en recht-

streeks sancties opleggen waar nodig.

Het is duidelijk dat de privacywetgeving deze keer geen dode 

letter zal blijven.

’13-Stappenplan van aanpak’
Gelet op het belangrijke risico dat privacy (gegevensbescher-

ming) betekent voor een organisatie, zowel voor de werking 

van haar business als voor haar reputatie, moet u zich tijdig 

voorbereiden en de nodige maatregelen rond privacy op 

voorhand implementeren.

Gelet op het belang van de verwerkingsprocessen van persoons-

gegevens van de werknemers is het aangewezen dat HR deel 

uitmaakt van het Data Protection projectteam dat op basis van 

het projectplan ondermeer de bestaande verwerkingsproces-

sen van persoonsgegevens zal inventariseren (data audit) en de 

bestaande procedures zal bijsturen.

Ook is het in het kader van de bewustmaking belangrijk om tijdig 

de werknemers te informeren via de Ondernemingsraad.

De Belgische Privacycommissie heeft een 13-stappenplan ter 

beschikking gesteld dat u kan helpen om uw organisatie tegen 

25 mei 2018 GDPR-compliant te maken. Raadpleeg het stappen-

plan via deze link:  

www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/ 

documents/STAPPENPLAN%20NL%20-%20V2.pdf

—

Luc Goris

Advocaat bij Tilleman Van Hoogenbemt
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WERKGEVERS EN 
WERKNEMERS SAMEN 
TEGEN DARMKANKER

Opiniestuk door Dr. Luc Colemont

‘Als je de vijand 

niet kent, kan je 

nooit de oorlog 

winnen’. Dat is 

het uitgangspunt 

van mijn strijd 

tegen darmkanker. 

Als maagdarmspecialist heb ik in mijn 

carrière van bijna 30 jaar in het Sint-

Vincentiusziekenhuis van Antwerpen 

tè veel darmkanker gezien. Iedere 

maand aan 7 mensen vertellen dat ze 

darmkanker hebben, jaar in, jaar uit, 

maand in, maand uit, maakt je echt niet 

vrolijk. Mijn grootste frustratie was dat 

de mensen telkens uit de lucht kwamen 

gevallen. “Waarom ik?, “Hoe kan dat, 

ik leef toch gezond”, “In mijn bedrijf 

gebeurt elk jaar een check-up”, “Mijn 

bloed is nog maar pas nagekeken”, ...

Het is jammer om vast te stellen dat er in 2017 nog 
steeds mensen darmkanker krijgen en aan darmkan-
ker sterven door een gebrek aan informatie. En dat 
op een ogenblik dat we middenin en volop leven in 
een informatiemaatschappij. Het lijkt de omgekeerde 
wereld zeker als het over darmkanker gaat.

Je mag zelf op de volgende vragen een antwoord geven:
• Hoeveel mensen in je bedrijf zullen ooit met darm-

kanker worden geconfronteerd?
• Hoeveel Vlamingen verliezen per dag de strijd 

tegen darmkanker?
• Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er iedere dag in 

Europa?
• Wanneer is de Internationale Darmkankermaand?
• Welk is de kleur van het lintje dat symbool staat 

voor de strijd tegen darmkanker?
• Hoe groot is de kans op genezing als je darmkanker 

in een vroeg stadium vindt?

Ik neem het de lezer niet kwalijk als hij al de ant-
woorden niet kent. Ik wil hem er wel mee helpen om 
ze te beantwoorden. Méér en meer bedrijf hebben 
“maatschappelijk verantwoord ondernemen” hoog in 
hun vaandel staan. Zou het niet schitterend zijn om 
in je eigen bedrijf een darmkanker halt toe te roe-
pen. Misschien wel die van je secretaresse, je trouwste 
werknemer, je poetsvrouw? Want vergeet niet, het kan 
iedereen overkomen.

30

TI
LL

EM
A

N
 V

A
N

 H
O

O
G

EN
B

EM
T



Ik ben blij dat alle stukjes van de puzzel samen vallen. 
Passie, missie, roeping en beroep ik nodig je uit  
even “ikigai” te Googelen! Ik heb de zin van het  
leven gevonden.

Iemand heeft ooit gezegd : “The best campaign is the 
one that is done, not the one that is discussed for 
many years”. Ken jij je citatengeschiedenis, weet jij wie 
dit ooit gezegd heeft? Laat het mij gerust weten! Tij-
dens mijn lezing kom je het zeker te weten!

#samensterk,

Luc Colemont
Twitter @LucColemont

Boek een lezing voor je bedrijf:
www.stopdarmkanker.be/ 
geef-darmkanker-geen-kans/  

“Kennis delen om levens te redden”. Het mag niet al-
leen bij een holle slogan blijven. De zoveelste werkgroep 
om het probleem te onderzoeken en te evalueren mag 
gerust vervangen worden door een actiegroep. Ik kan je 
garanderen dat het snel resultaat zal opleveren, ook in 
jouw bedrijf. Ik spreek uit ervaring.

Ik heb eind 2015 beslist om nog een carrièreswitch te 
wagen. Van de “operatiezaal” naar het “auditorium” kon 
je in de pers lezen. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb 
om nog meer informatie en nog meer voorlichting te 
geven.  Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Op 
die manier kan ik nog meer levens redden, méér leed 
vermijden en méér kosten besparen. 

Een win-win-win situatie die ook voor jouw bedrijf van 
toepassing kan zijn.
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ZORG DAT 
AANNEMING 
GEEN VERBODEN 
TERBESCHIKKING-
STELLING WORDT
Dagelijks doen bedrijven beroep op 
externe expertise om bepaalde taken 
of projecten in het eigen bedrijf tot een 
goed einde te brengen. Als dit gebeurt 
in het kader van (onder)aanneming 
is dit perfect legaal. Gaat het echter 
om het inhuren van personeel buiten 
het kader van uitzendarbeid, dan is 
dit strikt wettelijk verboden door de 
uitzendarbeidswet.  

Verschil tussen aanneming en 
terbeschikkingstelling
Het probleem is dat veel bedrijven zonder het te beseffen toch 

met verboden terbeschikkingstelling van personeel te maken 

hebben bij outscourcing van bepaalde activiteiten aan con-

tractors. Een zuivere aannemingsovereenkomst houdt in dat 

de focus enkel en alleen ligt op wat de uit te voeren opdracht 

is, ongeacht wie deze gaat uitvoeren (bijvoorbeeld een nieuwe 

productielijn uittekenen). Bij terbeschikkingstelling van de werk-

nemer ligt de nadruk quasi enkel en alleen op wie de opdracht 

gaat uitvoeren (inhuren van 20 technische tekenaars, dan nog 

meestal bij naam genoemd).  

Verboden terbeschikkingstelling
Het wordt effectief verboden terbeschikkingstelling als de klant 

ook gedeeltelijk werkgeversgezag gaat uitoefenen op het perso-

neel van zijn aannemer. Dit wordt bijvoorbeeld afgeleid uit het 

feit dat het de klant is die de vakantie gaat regelen van dat ex-

tern personeel, van hen ziektebriefjes aanvaardt of hen uitnodigt 

op zijn eigen personeelsfeest. 
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Instructierecht 
Sinds 10 januari 2013 wordt ook streng toegekeken of er al dan 

niet instructies gegeven worden door de klant aan het per-

soneel van de aannemer. Dit zal enkel nog kunnen als in een 

geschreven overeenkomst tussen klant en aannemer duidelijk is 

aangegeven welke instructies precies kunnen gegeven worden 

door de klant. Hierbij mag dit instructierecht van de klant dit van 

de werkgever-aannemer niet uithollen en mag de klant geen 

instructies geven die niet vermeld zijn in deze overeenkomst. 

Indien deze voorwaarden bij het geven van instructies niet 

worden gerespecteerd is er onverbiddelijk sprake van 

verboden terbeschikkingstelling. 

Sancties bij verboden terbeschikkingstelling
Als er sprake is van verboden terbeschikkingstelling heeft dat tot 

gevolg dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de 

aannemer en zijn personeel nietig is en er van rechtswege een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ontstaat tussen de 

personeelsleden van de aannemer en de klant. Strafrechtelijk 

riskeren zowel de aannemer als de klant geldboetes van 800 tot 

8000 euro per ter beschikking gestelde werknemer met met een 

maximale boete van 800.000 euro. Tevens kan de rechter een 

exploitatie- of beroepsverbod opleggen.  

Als klant heeft men er dus alle belang bij om de eigenheid  

van een aannemingsovereenkomst te respecteren en het perso-

neel van de aannemer als externen te behandelen en niet  

als eigen personeel.
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MOGEN ZIEKE 
WERKNEMERS 
BLIJVEN RIJDEN MET 
HUN FIRMAWAGEN? 
Autokeuze, privégebruik, reistijd, 
tankkaart, uitstoot, ongeval, 
overtreding... Het privégebruik van 
firmawagens leidt geregeld tot 
spanningen tussen werkgevers en 
werknemers. En wat met een zieke 
werknemer: mag die blijven rondrijden 
met zijn firmawagen?

De 30-dagen regel bij ziekte
Het uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is om tijdens de 

eerste dertig ziektedagen het gewaarborgd maandloon te beta-

len. Het begrip loon is ruimer dan enkel het brutomaandloon en 

omvat alle aspecten van verloning. Arbeidsrechtelijk wordt het 

voordeel van het privaat gebruik van de firmawagen ook als loon 

beoordeeld. Dus de werkgever moet tijdens de eerste dertig 

dagen van de ziekteperiode de zieke werknemer het voordeel 

van de firmawagen laten.

Wat na 30 dagen ziekte?
Vanaf dag 31 verandert de wereld compleet voor de zieke werk-

nemer. Die dag vervalt de verplichting voor de werkgever om 

het gewaarborgd loon te betalen. Dus ook de verplichting van 

de firmawagen vervalt. De zieke werknemer wordt vanaf deze 

dag via het ziekenfonds uitbetaald. De werkgever kan dus na 30 

dagen de firmawagen opeisen. In de praktijk komen verbazend 

veel zieke werknemers terug opdagen van zodra de firmawagen 

dreigt te verdwijnen.

Maak vooraf duidelijke afspraken
Het is aanbevolen om deze gevoelige kwestie vooraf af te spreken 

tussen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst of in 

een ‘car policy’. Hierbij kan de 30-dagen regel bevestigd worden 

of er bij gemeenschappelijk akkoord van afgeweken worden. Zo 

kan bij ziekte om verschillende redenen de firmwagen vroeger of 

later dan standaard voorzien terug naar het bedrijf gaan.
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DISCRIMINATIE  
OP HET WERK

Discriminatie is een thema dat alsmaar domi-
nanter wordt op de werkvloer. Laat het ons eerst 
hebben over de wetgeving terzake. Die is eigenlijk 
goed bedoeld?
Ja, die heeft de onmiskenbare verdienste van die problematiek 

te belichten, waardoor de facto de discriminatie op de werk-

vloer vermindert. 

Welke vormen van discriminatie zijn er ?
De wetgever maakt het onderscheid tussen directe discriminatie 

en indirecte discriminatie. In directe discriminatie zijn er 19 gron-

den die u niet als criterium mag gebruiken: leeftijd, ras, religie, 

enzoverder. Dat zijn evidenties. 

Het gevaarlijke, de “honeytrap” in feite, dat is de indirecte 

discriminatie. U maakt als werkgever een bepaald onderscheid, 

zonder het te beseffen. U bedoelt het goed, maar het resultaat is 

wel een discriminatie.

Waar loopt het dan fout bij indirecte discriminatie?
Stel dat een bedrijf uit traditie haar vacatures alleen maar intern 

post, met het idee dat medewerknemers in hun eigen kring 

nieuwe mensen kunnen aantrekken. Men gaat zeggen dat dit in 

wezen een indirecte discriminatie is, want op die manier gaan 

mensen met een beperkt sociaal netwerk, bijvoorbeeld allochto-

nen, indirect gediscrimineerd worden. Dat is iets waar u op het 

eerste zicht niet bij stilstaat.

Wat doen werkgevers verkeerd?
Een werkgever moet beseffen dat hij in wezen elke beslis-

sing moet kunnen motiveren en dus bijvoorbeeld ook goede 

evaluaties moet hebben. Als u het niet kan bewijzen dat er een 

probleem was, dan is de conclusie dat u in wezen gediscrimi-

neerd hebt.

En tot slot een directe vraag naar u toe: Wat is uw 
grootste frustratie betreffende die wetgeving of het 
misbruik ervan?
Ik merk op het terrein dat de ware inzet van een procedure 

rond discriminatie door een werknemer niet het doen stoppen 

van een bepaalde discriminatie is, maar dat de enige incentive 

heel vaak is om 6 maanden beschermingsvergoeding binnen te 

rijven. Dat kan niet de bedoeling van deze wetgeving zijn.

Hartelijk dank, ik heb heel veel bijgeleerd. Ik 
onthoud vooral dat het thema zeer actueel is en 
dat het misschien wel onderschat wordt door vele 
werkgevers op hun HR-afdeling.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten

Discriminatie is dominanter dan ooit aanwezig op de werkvloer. 
Vooral in het geval van een ontslag kan dit voor een onaangename 
discussie zorgen. HR-managers worden er steeds vaker mee 
geconfronteerd. Reden te meer voor HR-experte Sandra Vandorpe 
om een bezoek te brengen aan meester Filip Tilleman in Antwerpen.
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PARITAIRE 
COMITÉS

Ik heb in de nieuwe editie van de werkpocket ge-
lezen dat ons land meer dan 300 paritaire comités 
heeft. Hoe belangrijk is het voor een werkgever om 
de juiste keuze te maken?
Dit is voor mij een cruciale keuze die elke grote én kleine on-

derneming moet maken. Dat is uiteindelijk bepalend voor alle 

mogelijk arbeidsvoorwaarden die gelden binnen een onder-

neming zoals loonbarema’s, arbeidstijd en mogelijkheden van 

tijdskrediet. Deze worden allemaal bepaald door sectorale cao’s, 

vastgeklonken aan dat paritair comité.

Ik begreep ook dat het helemaal niet zo makkelijk 
is om die keuze te maken.
Absoluut niet. Het criterium is de hoofdactiviteit van de onderne-

ming. Dat moet dan bepalen tot welk paritair comité een bedrijf 

behoort. Het probleem is dat verschillende paritaire comités van 

toepassing kunnen zijn op een en dezelfde hoofdactiviteit.

Ik begrijp ook dat een verkeerde keuze toch wel 
grote gevolgen kan hebben. 
Het is dramatisch als een werkgever een verkeerde keuze heeft 

gemaakt. Men moet begrijpen dat werknemers, die bijvoorbeeld 

verkeerd zijn ingeschaald geweest, zelfs 20 tot 25 jaar in de tijd 

kunnen terug gaan om die loonachterstallen op te eisen.

Ik hoor u zeggen sectorale cao’s. Waarom zijn die zo 
belangrijk?
Omdat men moet beseffen dat die sectorale cao’s voorrang heb-

ben op de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement. Als 

onderneming kan u niet een regeling invoeren die indruist tegen 

een sectorale cao en dat is iets dat men in de praktijk soms al te 

weinig beseft.

Wat gebeurt er dan als een bedrijf zijn activiteiten 
wijzigt?
Dat is precies een van de valkuilen. Die keuze voor dat paritair 

comité is geen statisch gegeven. Het evolueert mee met het 

veranderen van de hoofdactiviteit. Dan moet een werkgever het 

initiatief nemen om naar een ander paritair comité te gaan. Zo 

niet, kan het gebeuren dat werknemers nadien loonachterstallen 

gaan eisen op basis van het juiste paritair comité.

Dank u wel voor de nuttige tips. Ik onthoud dat het 
voor een bedrijf heel belangrijk is om de juiste keu-
ze te maken in dat ware labyrint van de 300 of meer 
paritaire comités. 

In de Randstad Werkpocket belicht arbeidsrechtspecialist Filip 
Tilleman verschillende valkuilen in het sociaal- en arbeidsrecht. In 
zijn nieuwste online-editie heeft hij het onder meer over het kluwen 
van paritaire comités. HR-expert Sandra Vandorpe gaat de discussie 
aan op het kantoor bij Meester Tilleman in Antwerpen.

Bekijk de video op ons Youtube-kanaal TVH Advocaten
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DE WERKPOCKET 
ONTRAFELT HET 
BELGISCH ARBEIDSRECHT

Vandaag bestaat de Werkpocket alleen nog online en kan 

iedereen het boek gratis downloaden of doorzoeken op basis 

van trefwoorden via deze link: www.werkpocket.be. In 2015 werd 

www.werkpocket.be 193.400 keer bezocht en werd de Werk-

pocket 164.232 keer gedownload. Het boek werd al meermaals 

omschreven als de “Wikipedia van het Belgisch arbeidsrecht” en 

maakt juridisch kluwen toegankelijk voor duizenden werkgevers 

en werknemers.

Jan Denys, Director External Communication and Public Affairs 

van Randstad: “Ons arbeidsrecht is zo uitvoerig en complex dat 

de juiste interpretatie ervan al lang niet meer kan zonder juridi-

sche bijstand. Volgens cijfers van het Federaal Planbureau vindt 

slechts 30% van de bedrijven dat de regelgeving met betrekking 

tot het tewerkstellen van mensen gemakkelijk te begrijpen is. 

Dat aandeel ligt ongetwijfeld nog een pak lager bij de werkne-

mers. Het aantal downloads van de Werkpocket toont aan dat 

mensen op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke, betrouwbare  

en toegankelijk geschreven info over hun rechten en plichten  

in de arbeidsrelatie.”

Ter gelegenheid van de lancering van de 17de editie, gaf auteur 

Filip Tilleman een overzicht van enkele belangrijke trends in het 

arbeidsrecht in het voorbije jaar.

Begin dit jaar stelde Randstad de 17de 
editie van de Randstad Werkpocket 
voor. De Werkpocket, geschreven 
door arbeidsrechtspecialist Filip 
Tilleman, is al sinds 1990 voor heel 
wat human resources-managers 
en personeelsverantwoordelijken 
de leidraad bij de vele valkuilen in 
het sociaal- en arbeidsrecht, van de 
aanwerving en het opstellen van een 
arbeidscontract tot aan het ontslag.

38

TI
LL

EM
A

N
 V

A
N

 H
O

O
G

EN
B

EM
T



Zo zijn er  positieve en negatieve  gevolgen van de invoering van 

de wet op het éénheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. 

De carensdag voor arbeiders werd door deze wet afgeschaft en 

leidt in bepaalde bedrijven tot 10% meer absenteïsme bij arbei-

ders. In deze context wordt de destructieve impact onderschat 

van de 10 à 15% “vermeende” arbeidsongeschikte werknemers. 

Bij het bestrijden van dit “schijnabsenteïsme” moeten privé-arts, 

controlearts, arbeidsgeneesheer en werkgever volgens Tilleman 

een actieve rol spelen om een verzuimcultuur te vermijden. Een 

heilzaam neveneffect van de wet op het éénheidsstatuut is vol-

gens hem dat het aantal juridische procedures naar aanleiding 

van een individueel ontslag dalen. Er kan nu immers quasi  

geen discussie meer zijn over het precieze aantal maanden en 

weken verbrekingsvergoeding dat door de ex-werkgever moet 

worden betaald.

Mogelijke discriminatie is volgens Filip Tilleman anno 2017 

steeds dominanter aanwezig als thema op de werkvloer. Dit van-

af het prille begin (de selectie) tot bij het einde van de arbeidsre-

latie ( het ontslag). Men worstelt vooral met het verboden crite-

rium leeftijd, dat jarenlang een pijler was van het arbeidsrecht. 

Opvallend is volgens de auteur dat bij rechtsprocedures ter zake 

de fundamentele insteek meestal enkel en alleen het bekomen 

is van de zes maanden beschermingsvergoeding.

De indeling in meer dan 300 Paritaire Comités bereikt haar 

absolute grenzen. De hoofdactiviteit van een onderneming 

kan gelijktijdig onder toepassingsgebied van meerdere Pari-

taire Comités vallen. De onzekerheid ter zake noemt Tilleman 

onaanvaardbaar, gezien rechten en plichten van werkgever en 

werknemers in grote mate bepaald worden door sectorale cao’s 

van een specifiek Paritair Comité.

Het af en toe eens informeel laten thuiswerken van een werkne-

mer kan een werkgever zuur opbreken indien nadien de forfai-

taire onkostenvergoeding van 10% van het loon wordt opgeëist. 

Ter zake moet absoluut voorafgaandelijk een overeenkomst 

worden opgesteld.

Tot slot wijst Tilleman ook nog op enkele arbeidsrechtelijke 

implicaties van de robotisering en digitalisering van de arbeid.  

Zo stellen zich erg belangrijke vragen inzake privacy, maar 

ook of deze processen al dan niet fundamenteel éénzijdig de 

arbeidsvoorwaarden wijzigen en aldus contractbreuk uitmaken? 

Opmerkelijk  is dat ook de sociale zekerheidsinstanties nu al een 

vergaande interesse in het fenomeen van de robots tonen en 

concrete plannen hebben om ook robots aan sociale zekerheids-

bijdragen te onderwerpen.

Download de Werkpocket gratis via www.werkpocket.be.
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Kantoor Antwerpen

Meir 24, bus 6

2000 Antwerpen

+32 (0)3 220 64 00

filip.tilleman@tvh-law.be

Kantoor Brussel

Regentlaan 37

1000 Brussel

+32 (0)2 512 09 80

filip.tilleman@tvh-law.be
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Twee meesters met passie voor hun vak: 
kaasmeester Michel Van Tricht en meester  
Filip Tilleman samen op een exclusieve workshop in 
de site van Brouwerij De Koninck voor klanten van 
Tilleman Van Hoogenbemt advocaten.

September 2017


