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ONDERWERP VAN VANDAAG
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•Art. 5 Wet 
05/03/2002

•Strafrechtelijk 
beteugelde 
bepalingen 
van Belgisch 
arbeidsrecht
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• Art. 12 
CoördinatieVo
883/2004

• Bij een 
detachering 
blijft de 
gedetacheerde 
WN voor de 
duur van de 
detachering 
onderworpen 
aan de SZ van 
de zendstaat
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• De NL 
bouwfirma zal 
een vaste 
inrichting doen 
ontstaan in BE :  
BV 
verschuldigd 
voor 
werknemers en 
Vennootschaps
belasting voor 
onderneming

Case : Een Nederlandse bouwfirma aanvaardt een opdracht in België om een
flatgebouw neer te zetten. De werkzaamheden zullen 2 jaar in beslag nemen. De
Nederlandse bouwfirma voert de werken uit met eigen personeel.

Welk recht is van toepassing? 



WIJZIGING DETACHERINGSRICHTLIJN 

Richtlijn 96/71

Richtlijn 
2018/957

Wet 5 maart 2002

❑ Geen betrekking op sociale 
zekerheid (Vo 883/2004)

❑ Wijzigingen niet van 
toepassing op de sector van 
het wegvervoer

❑ Versterking 
informatieverplichting 
lidstaten toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden

Harde kern van dwingende bepalingen

1. “Minimumloon” wordt “beloning” (dus, het volledige 
loonpakket, zoals dat verplicht is in de LS van ontvangst
Uitbreiding : 
2. Huisvestingsvoorwaarden indien de werkgever huisvesting ter 
beschikking stelt aan de werknemers die zich niet op hun 
gewone werkplaats bevinden
3. Toeslagen / vergoeding voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten 
voor werknemers die beroepshalve van huis zijn
4. Detachering overschrijdt 12 maanden : uitgebreider pakket 
arbeidsvoorwaarden



TOEPASSING IN DE TIJD

Start detachering
Bv. 01/09/2019 30/07

Detachering > 12 m
Bv. 01/09/2020

Einde project
Bv. 01/12/2020

Richtlijn 96/71

Uitgebreider pakket 
arbeidsvoorwaarden

Harde 
kern

Richtlijn 2018/957

Harde 
kern



TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED

Geen verschil tussen 
werknemers 
gedetacheerd door een 
werkgever gevestigd in 
een andere lidstaat van 
de EER en een werkgever 
niet gevestigd in een 
lidstaat van de EER 

Brexit!

Niet-EER onderdanen hebben een werkvergunning nodig!



OMZETTING IN BELGIË

Oud art. 5 Wet 05/03/2002
(omzetting Richtlijn 96/71)

“De werkgever die in België een ter beschikking 
gestelde werknemer tewerkstelt, is ertoe 
gehouden, voor de arbeidsprestaties die er worden 
verricht, de arbeids-, loon- en 
tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die 
bepaald worden door wettelijke, 
bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen 
die strafrechtelijk beteugeld worden.”

Nieuw art. 5 Wet 05/03/2002
(omzetting Richtlijn 2018/957)

“De werkgever die in België een gedetacheerde 
werknemer tewerkstelt, is ertoe gehouden, voor de 
arbeidsprestaties die er worden verricht, de 
arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden na 
te leven die bepaald worden door wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk 
beteugeld worden, alsook door conventionele 
bepalingen die door de Koning algemeen 
verbindend verklaard zijn overeenkomstig de wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.”

❑ De draagwijdte van het oude en nieuwe artikel is identiek 
❑ België ging met de omzetting van Richtlijn 96/71 al verder dan moest
❑ Quasi het volledige Belgische arbeidsrecht is strafrechtelijk gesanctioneerd 

(Arbeidswet, Feestdagenwet, jaarlijkse vakantie, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, 
Loonbeschermingswet, racisme en discriminatie)



REIS-, MAALTIJD- EN VERBLIJFSKOSTEN

Wanneer een cao voorziet in huisvesting voor werknemers, is dit ook van toepassing op in België
gedetacheerde werknemers, idem voor de toeslagen of vergoeding van reis-, maaltijd- en
verblijfskosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn.

NIEUW!

Een andere plaats van 
tewerkstelling in BE 
(bv. Oostende)

Gewoonlijke plaats van 
tewerkstelling in BE (bv. Hasselt)

Een andere plaats van 
tewerkstelling in een ander land 
(bv. Parijs)



TOEPASSING IN DE TIJD

≤ 12 maanden > 12 maanden

Wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen voor zover strafrechtelijk 
beteugeld 

Algemeen verbindend verklaarde cao’s 

Er verandert niets t.o.v. vroeger ..

Wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen – ook de NIET strafrechtelijk 
beteugelde – m.u.v. de procedures, 
formaliteiten en voorwaarden van de 
sluiting en beëindiging van de AOK, incl. 
het concurrentiebeding
(MvT : Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 
gewaarborgd loon bij ziekte) 

Algemeen verbindend verklaarde cao’s 
m.u.v. 
- de procedures, formaliteiten en 

voorwaarden van de sluiting en 
beëindiging van de AOK, incl. het 
concurrentiebeding

- aanvullende pensioenregelingen

NIEUW!



ANTI-OMZEILING + VERLENGING

Start laswerken WN X 
op locatie Y

Bv. 01/09/2019

Detachering > 12 m
Bv. 01/09/2020

Stop WN Z
Bv. 01/12/2020

Stop WN X + 
Start laswerken WN Z 

op locatie Y
Bv. 01/05/2020

Anti-omzeiling = de tewerkstellingsperiode van WN X en 
WN Z (zelfde taak en locatie) moeten samengeteld worden 

om te kijken of de 12 m grens wordt overschreden 

Verlenging = als tijdige en gemotiveerde 
kennisgeving aan arbeidsinspectie dan wordt 

het uitgebreider pakket van 
arbeidsvoorwaarden na 12 m niet van 

toepassing voor een bijkomende periode van 
nog eens 6 m



Arbeidsrecht Sociale zekerheid

12 maanden

Te verlengen met 6 maanden mits 
motivering

???

Na 12 of 18 maanden wordt het 
volledige Belgische arbeidsrecht 
van toepassing

Anti-omzeiling = 
tewerkstellingsperiodes optellen 
van verschillende werknemers als 
taak en locatie dezelfde zijn

Periode A1 en max. 24 maanden voor 
dezelfde WN, WG en LS

Tot max. 5 jaar : art. 16 uitzondering 
(strikt te interpreteren)

Na 2 maanden werken in zendstaat 
begint een nieuwe termijn van 24 
maanden te lopen

Na afloop periode A1 wordt de 
Belgische sociale zekerheid van 
toepassing 

Vervangingsverbod = gedetacheerde 
werknemers mogen elkaar niet 
aflossen op een en dezelfde werkpost



HET ‘LOON’BEGRIP

1.800 euro 
(sector barema)

1.500 euro
(loon) 

50 euro
(sectorale premie)

500 euro 
(toeslag : kost + 
huisvesting? loon?)

350 euro loon bij 
te betalen !

❑ “Minimum lonen” wordt “beloning”

❑ Beloning = lonen, voordelen en vergoedingen krachtens strafrechtelijk gesanctioneerde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen + algemeen verbindend verklaarde cao’s, m.u.v.
bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen

❑ Bruto bedrag in aanmerking nemen i.p.v. afzonderlijke looncomponenten te vergelijken

❑ Wanneer niet uit de omstandigheden blijkt welke onderdelen van een toeslag i.v.m. de
detachering loon zijn dan wel een vergoeding van kosten, dan wordt de volledige toeslag
geacht een vergoeding van kosten te zijn (NIEUW !)

❑ Hoofdelijke loonaansprakelijkheid (!)

❑ Tip : stel een detacheringsbijlage op (!)



PRAKTIJK ARBEIDSINSPECTIE 
(Geen wettelijke basis)

Primaire loonvoorwaarden
Baremalonen, overuren(toeslagen), 
feestdagenloon, inhaalrustdagen, toeslagen 
(ploegenpremie, nachtarbeid, gevarenpremie, …), 
eindejaarspremie (afh. van sector), …

Secundaire loonvoorwaarden
Ecocheques (250 euro / jaar, afh. van sector), 
maaltijdcheques (max. 6,91 euro / effectieve 

prestatiedag, afh. van sector), sectorpremie (bv. PC 200), 
dubbel vakantiegeld bedienden, …

‘Grijze zone’
Dubbel vakantiegeld arbeiders (7,38 % jaarloon)

Gewaarborgd loon

Tertiaire loonvoorwaarden
(sociale zekerheid)

Sectorale groepsverzekering (1,75% jaarloon) en 
hospitalisatieverzekering (25 euro / maand), …

Kostenvergoedingen
Voeding, huisvesting, mobiliteit, woon-
werkverkeer, …



INFORMATIEVERPLICHTING LIDSTATEN

Iedere LS moet de detacheringsvoorwaarden vermelden op de
enige officiële nationale website.
https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions

“Als de website van FOD WASO de na te leven arbeidsvoorwaarden niet
vermeldt dan wordt hier bij de sanctionering rekening mee gehouden, “voor
zover nodig ter waarborging van de evenredigheid”.

Dat wil zeggen dat de toepasselijkheid van de niet-gepubliceerde 
voorwaarden niet ter discussie staat, doch dat in voorkomend 
geval de boete zal worden verlaagd.

https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting/working-conditions


Uitzendbureau Uitzendkracht Gebruiker

Arbeidsovereenkomst

lonen + arbeidsvoorwaarden gebruiker
(arbeidstijd, overwerk, pauze, rusttijden, nachtarbeid, vakantie,
feestdagen, loon, discriminatie)

indien gebruiker uitzendkrachten
meeneemt naar een andere LS

Werkgeversgezag

INFORMATIEVERPLICHTING UITZENDARBEID
Schriftelijk / elektronisch / in de commerciële overeenkomst



GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK

Uitzendarbeid Aanneming

▪ Sectorale bepalingen naleven

+

▪ Zelfde loon als vaste werknemer 
bij gebruiker met zelfde functie  

▪ Sectorale bepalingen naleven

Wat houdt dit principe concreet in ? 



TO DO’S VH

Modaliteiten voor de 
gemotiveerde kennisgeving 
(bijkomende termijn van 6 

maanden)

Na welke periode begint er een 
nieuwe termijn van 12 

maanden te lopen? 

Vordering tot nietigverklaring 
Polen – Hongarije herziening 

Detacheringsrichtlijn
‘Nieuwe’ website FOD WAO

Opvolging interpretatie 
inspectie toepasselijke 

looncomponenten 

(gewaarborgd loon, vakantiegeld, 
ecocheques, maaltijdcheques, 

weerverlet, …)

Transportsector: er wordt nog 
specifieke regelgeving 

uitgewerkt op Europees niveau 
(‘Mobiliteitspakket’)



TO DO’S GEDETACHEERDE WERKGEVER

Lijst maken van werknemers die 12 
maanden in BE zijn

Detacheringsbijlage opstellen voor 
de kostenvergoedingen en 

toeslagen verbonden aan de 
detachering

Melding verlenging 6 maanden
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