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1 Juridische context 

1. Op 18 september 2018 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een 
wetsontwerp ingediend tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen 
ziekenhuizen betreft (hierna: “Wet”). 

Op 21 november 2018 werd de tekst van het wetsontwerp in eerste lezing aangenomen 
door de Commissie Volksgezondheid van de Kamer. In een tweede lezing bleef de tekst 
ongewijzigd. 

Het wetsontwerp werd op 14 februari 2019 aangenomen in de Kamer.  

2 Feitelijk kader  

2. Zorgnet-Icuro wenst advies in te winnen over de arbeidsrechtelijke en 
administratiefrechtelijke implicaties van de netwerkvorming op de personeelsleden die 
activiteiten verrichten voor  ziekenhuizen. Naast een klinische netwerkvorming (met 
name wat de coördinatie en de verdeling van de zorgopdrachten betreft), blijkt de Wet 
immers de mogelijkheid te bieden om binnen het kader van het ziekenhuisnetwerk een 
operationele samenwerking op te zetten. Deze operationele samenwerking kan 
bijvoorbeeld gebeuren op het gebied van ICT, personeelsadministratie (HR), 
gebouwenbeheer (facility-management), boekhouding, aankoop- of 
patrimoniumbeheer. De focus ligt evenwel op de coördinatie en verdeling van de 
zorgopdrachten.  

De ziekenhuizen, die thans veelal de werkgever zijn van de personeelsleden die er 
tewerkgesteld worden, behouden hun eigen rechtspersoonlijkheid. Het is belangrijk aan 
te stippen dat het netwerk een structuur boven de ziekenhuizen is en deze over een 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid beschikt. Er kan aangenomen worden dat het 
ziekenhuisnetwerk veelal de rechtsvorm van een VZW zal aannemen, al zijn andere 
vormen van rechtspersoonlijkheid a priori niet uitgesloten. Het netwerk heeft als 
afzonderlijke entiteit uiteraard de mogelijkheid om eigen personeel aan te werven. 

De hervorming dient te leiden tot een verdeling van de zorgopdrachten tussen de 
ziekenhuizen. Daartoe wordt een onderscheid gemaakt tussen locoregionale 
zorgopdrachten (moeten in elk netwerk worden aangeboden) vs. supraregionale 
zorgopdrachten (mogen niet in elk netwerk worden aangeboden), waarbij er bij de 
locoregionale zorgopdrachten een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene 
zorgopdrachten (mogen, maar moeten niet in elk ziekenhuis van het netwerk worden 
aangeboden) en gespecialiseerde zorgopdrachten (mogen niet in elk ziekenhuis van het 
netwerk worden aangeboden). De netwerken zullen de locoregionale zorgopdrachten 
moeten verdelen onder de aangesloten ziekenhuizen. Wat de supraregionale 
zorgopdrachten betreft, blijft de aanbieding van deze zorg een beslissing van het 
individuele ziekenhuis (keuze om  referentiepunt te zijn).  

Het personeel kan onder verschillende statuten werkzaam zijn in een ziekenhuis (bv. 
werknemers, statutaire personeelsleden, gedetacheerde/terbeschikkinggestelde 
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statutaire of contractuele personeelsleden) en ziekenhuizen kunnen verschillende 
rechtsvormen hebben (privaat, publiek, ‘semi-publiek’).  

3 Vraagstelling 

3. Advies wordt gevraagd over de sociaalrechtelijke implicaties van de netwerkvorming 
op de personeelsleden in dienst van de (private of publieke) ziekenhuizen, meer bepaald 
over het sociaalrechtelijke en administratiefrechtelijke relevante kader bij 
samenwerking tussen ziekenhuizen en een eventuele verdere integratie. Volgende 
thematieken zijn in dit kader belangrijk: overgang van personeelsleden in en buiten het 
kader van een overgang van onderneming (in de sociaalrechtelijke betekenis) (5.1); de 
terbeschikkingstelling van personeelsleden (5.2); de samenwerking op grond van 
dienstverleningsovereenkomsten (5.3) en de werkgeversgroepering (5.4).  

4. Uw vraagstelling betreft de sociaalrechtelijke aspecten voor samenwerkingen. 
Rekening dient tevens te worden gehouden met daaraan gekoppelde fiscale aspecten, 
met de pensioenproblematiek en daaraan gelinkt de responsabiliseringsbijdragen. U gaf 
aan dat deze punten worden behandeld in afzonderlijke werkgroepen en niet het 
voorwerp uitmaken van de vraagstelling. Deze punten werden dan ook niet behandeld. 
Het fiscaal luik zal evenwel een belangrijk element zijn in de uiteindelijke keuze van de 
structurering.  

5. Hieronder vindt u telkenmale een overzicht van het relevante reglementaire kader, 
met telkens een praktijkgerichte beschrijving van wat thans wel en niet toegelaten is. 
Hierbij zal worden aangegeven wat de juridische knelpunten en hinderpalen zijn, evenals 
welke mogelijkheden er bestaan om in de mate van het mogelijke tegemoet te komen 
aan de hierboven beschreven noden tot samenwerking. 

4 Voorafgaande opmerkingen 

6. Opgemerkt dient te worden dat de Wet geen bepalingen omvat aangaande de 
personeelsaspecten. Dit houdt in dat dient terug gegrepen te worden naar het algemene 
reglementaire kader dat toepasselijk is op de tewerkstelling van personeelsleden. In deze 
zal dat hoofdzakelijk de reglementering zijn aangaande overgang van (een deel van een) 
onderneming in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis en de reglementering 
aangaande terbeschikkingstelling van personeel.  

De fundamentele vraag of er sprake is van een overgang van (een deel van) een 
onderneming (dan wel een terbeschikkingstelling of evt. het sluiten van een 
dienstverleningsovereenkomst die niet kan gekwalificeerd worden als een overgang) in 
de zin van de Richtlijn 2001/23 of van CAO 32bis hangt af van het antwoord op de vraag 
wie uiteindelijk de activiteiten verricht / de verantwoordelijkheid draagt en ook waar de 
betrokken partijen in zekere zin wensen dat het personeel tewerkgesteld wordt. 

7. Wat de toepassing van de principes van overgang van onderneming betreft, is het zo 
dat de toepassing van deze principes binnen een publiekrechtelijke context tot de nodige 
juridische complicaties leidt (zie verder randnr. 11). Daarnaast is het antwoord op de 
vraag of er al dan niet sprake is van een overgang van een (deel van) een onderneming 
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in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis nooit een zwart/wit gegeven en is 
dit sterk afhankelijk van de feitelijke elementen (zie verder randnr. 12 t.e.m. 17). Het is 
perfect denkbaar dat omtrent de verschuiving van bepaalde zorgopdrachten discussies 
kunnen ontstaan tussen de overdragende en de ontvangende entiteit. Het is mogelijk 
om hieromtrent te trachten een kader te hebben en het is niet uitgesloten dat de 
werknemersorganisaties hier ook op aansturen (afspraken omtrent de vraag of en 
wanneer er sprake is van een overgang van een (deel van  een) onderneming in de zin 
van CAO 32bis (in sommige sectoren werden hierover CAO’s gesloten op het niveau van 
het paritair comité)1. In sommige gevallen is er tevens een reglementair kader voorzien 
(zoals in het kader van de toekenning van de licenties voor afhandeling op de luchthaven 
of in het kader van de 6de staatshervorming).  

8. Wat de principes van terbeschikkingstelling betreft, moet hier reeds worden 
opgemerkt dat er –zeker wat betreft werknemers- onzekerheid bestaat omtrent de 
grenzen van wat toegelaten is in die zin dat de wetgever (in de private sector) steeds 
huiverachtig heeft gestaan tegenover zogenaamde triangulaire verhoudingen waarbij 
personeelsleden in dienst van een werkgever worden uitgestuurd naar derden 
(gebruikers) en door die laatsten rechtstreeks werden aangestuurd. De basisfilosofie was 
en is nog steeds dat wanneer personeelsleden langdurig prestaties leveren voor een 
derde partij (niet-werkgever) die hen ook aanstuurt, zij eigenlijk in dienst dienen te zijn 
van die partij. Hoewel men allerhande wettelijke wijzigingen heeft doorgevoerd om het 
wettelijk kader enigszins in lijn te brengen met de economische realiteit, is men van dit 
uitgangspunt in essentie nooit afgeweken. Ook hier is in het verleden voor sommige 
entiteiten zoals de NMBS voorzien in een bijzonder reglementair kader.  

9. Er kan dan ook reeds worden meegegeven dat het bestaande wettelijke kader –zeker 
wat betreft de terbeschikkingstelling- niet is afgestemd op samenwerkingen tussen 
meerdere entiteiten en uitwisselingen en samenwerkingen van personeel. Hoewel in 
praktijk vrij veel mogelijk is, zijn er toch nog steeds substantiële beperkingen voor een 
gebruiker om gezag uit te oefenen op de personeelsleden. In praktijk kunnen goede 
werkafspraken worden gemaakt tussen het ziekenhuis / werkgever en het 
ziekenhuis(netwerk) / gebruiker, maar er kan nooit worden gewerkt op dezelfde manier 
als in verhouding tot de eigen personeelsleden. 

5 Analyse 

5.1 Overgang van (een deel van) een onderneming 

(a) Algemeen 

10. Ingeval bepaalde activiteiten al dan niet tijdelijk worden overgedragen/ uitbesteed kan 
sprake zijn van een overgang van onderneming in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 
32bis.  

                                                           
1 CAO van 30 juni 2011 in het PC voor de schoonmaak. 
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Op Europees niveau voorziet de Richtlijn nr. 2001/23 van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen (“Richtlijn 2001/23”) in essentie in een automatische (verplichte) overgang van de 
rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van 
de entiteit die een activiteit verrichtte2, naar de entiteit die die activiteit overneemt, op 
voorwaarde dat deze overname gebeurt als een “going concern” (“overgang van onderneming” 
in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis). 

Om onder het toepassingsgebied van de Richtlijn 2001/23 te vallen, dienen economische 
activiteiten3 te worden verricht. Het feit dat deze worden ondergebracht in een vzw is in deze 
niet relevant. De activiteiten dienen niet winstgevend te zijn.  

(b) Overgang van (een deel van) een onderneming in de publieke sector 

11. De Richtlijn 2001/23 werd in België omgezet door een CAO gesloten in de NAR (“CAO 
32bis”). In de publieke sector knelt hier het schoentje. De CAO-Wet die het algemene kader 
voorziet voor CAO’s, is enkel toepasselijk op entiteiten in de private sector. Dit houdt in dat CAO 
32bis slechts toepasselijk is wanneer zowel overdrager als overnemer onder het 
toepassingsgebied van de CAO-Wet vallen.  

De Richtlijn 2001/23 daarentegen is wel degelijk van toepassing op de publieke sector (in België 
werd de Richtlijn 2001/23 m.a.w. niet correct omgezet). Dit heeft er in het verleden vaker toe 
geleid dat in transacties waarin een publieke entiteit betrokken was, men de principes van CAO 
32bis eenvoudigweg toepaste (zelfs al wist men dat dit juridisch betwistbaar was) op grond van 
het argument dat men richtlijnconform dient te interpreteren4. Voor de volledigheid dient te 
worden opgemerkt dat statutaire personeelsleden zich niet op de Richtlijn 2001/23 kunnen 
beroepen, daar zij niet onder het personeel toepassingsgebied vallen (zie verder randnr. 19). 
Werknemers daarentegen kunnen zich wel middels de principes van de directe werking op de 
Richtlijn 2001/23 beroepen, maar dit enkel tegen overheidsinstanties (verticale directe werking) 
niet tegen privaatrechtelijke instanties. Eén en ander neemt niet weg dat deze situatie juridisch 
heikel is en tot rechtsonzekerheid aanleiding geeft.  

                                                           
2 Hier bestaan uitzonderingen op, maar het zou in het kader van dit memorandum te ver gaan. Dit werd 
binnen de opzet van het onderzoek dan ook niet verder uitgewerkt.  
3 Het begrip “economische activiteit” wordt zeer ruim geïnterpreteerd door het Hof van Justitie; slechts 
wanneer de activiteit van de dienst het openbaar gezag betreft, is er geen sprake van een economische activiteit 
en is de Richtlijn bijgevolg niet toepasselijk. H.v.J. 10 december 1998, Sanchez Hidalgo, C-173/96 en C-
247/96; H.v.J. 26 september 2000, Mayeur, C-175/99; H.v.J. 25 januari 2001, C-172/99 en H.v.J. 6 september 
2011, Scava,ttolon, C-108/10. 
 
4 Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 6 september 2006, Limb.Rechtsl. 2007, 221. 
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(c) Wanneer is er sprake van een overgang van (een deel van) een onderneming? 

12. De vraag zal telkenmale rijzen of de herverdeling van de zorgopdrachten/ de verschuiving van 
bepaalde activiteiten/ het stopzetten van een activiteit bij de ene entiteit en de uitbreiding van 
diezelfde activiteit (overname?) bij een andere entiteit, als een overgang van een (deel van) een 
onderneming in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis kan worden beschouwd.  

Om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een overgang van een (deel van een) onderneming 
in de zin van Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis zijn twee zaken relevant: (i) is er al dan niet sprake 
van een “overgang” en (ii) betreft de overgang “een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming”.  

(i) Is er al dan niet sprake van een overgang?  

13. Het begrip “overgang”. Een “overgang” van onderneming wordt gedefinieerd als “de 
overgang met het oog op de voortzetting van een (…) economische activiteit, van een economische 
eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt 
verstaan5”.  

Dit is een zeer abstracte omschrijving. Het “behoud van economische eenheid” moet concreet 
blijken uit een veelheid van elementen: het feit of de activiteiten dezelfde zijn, of bvb. het cliënteel 
overgaat, of er activa en/of personeel overgaan,….  

14. In de rechtspraak wordt aan de hand van de volgende concrete omstandigheden nagegaan of 
sprake is van een “behoud van economische eenheid” en dus van een overgang van 
onderneming6: 

- de aard van de betrokken onderneming of van het betrokken gedeelte van een 
onderneming, 

- het al dan niet overdragen van materiële activa (zoals gebouwen en roerende goederen), 

- de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, 

- het al dan niet overnemen van personeel door de overnemer, 

- het al dan niet overnemen van de klantenkring door de overnemer, 

- de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar 
overeenkomen, 

- de duur van een eventuele onderbreking van de activiteiten. 

15. “Arbeidsintensieve” vs. “kapitaalintensieve” activiteiten. Het belang dat de rechtspraak aan 
de hierboven opgesomde criteria hecht, verschilt naargelang de aard van de overgedragen 
activiteit. In arbeidsintensieve sectoren ligt de nadruk op het werk dat door het personeel wordt 
uitgevoerd: de onderneming die wordt overgedragen, zal haar identiteit slechts bewaren indien 
een substantieel deel van het personeel wordt overgedragen. In kapitaalintensieve sectoren 
daarentegen is de overname van materiële of immateriële activa van doorslaggevend belang en 
zal de overname van personeel minder (of geen) belang hebben. Van bepaalde activiteiten valt 
moeilijk te bepalen of zij arbeidsintensief dan wel kapitaalintensief zijn, aangezien zij in grote mate 

                                                           
5 Artikel 1,1,b van de Richtlijn 2001/23 en artikel 6 van CAO 32bis. 
6 O.a. H.v.J. 11 maart 1997, zaak C-13/95, Süzen, H.V.J. 18 maart 1986, zaak 24/85 Spijkers [1986] ECR 
1119. 
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steunen op zowel de inzet van arbeidskracht als het gebruik van materiële of immateriële activa. 
In dergelijke, gemengde sectoren dient een evaluatie te worden gemaakt van de omvang en het 
belang van de overgedragen middelen, teneinde te bepalen of de overgedragen activiteit haar 
identiteit behoudt. 

16. De ziekenhuissector lijkt eerder een kapitaalintensieve sector te zijn. In ieder geval blijft de 
beoordeling van de aard van de activiteiten een feitelijke aangelegenheid die van geval tot geval 
kan verschillen. 

Er is vrij weinig rechtspraak in dit verband. Volgens het arbeidshof te Brussel is de uitbating van 
een medisch laboratorium zowel kapitaal- als arbeidsintensief. Wanneer de activiteiten van een 
extern laboratorium overgenomen worden door een ziekenhuis, kan de toepasselijkheid van de 
CAO 32bis volgens het hof afgeleid worden uit de overname van meer dan 50% van bet materiaal 
en de uitrusting, het feit dat voor en na de overgang hetzelfde cliënteel bediend wordt (de 
patiënten van het ziekenhuis) en de overname van vijf van de zes personeelsleden, waaronder 
vier gespecialiseerde werknemers, door het ziekenhuis. Het feit dat 11 zelfstandige medewerkers 
die de nachtploeg bemanden niet werden overgenomen, is volgens het arbeidshof niet relevant 
aangezien die zelfstandigen niet behoorden tot het personeel en alleszins niet permanent 
verbonden waren aan het laboratorium. Het feit dat een essentieel deel van het personeel, zowel 
in aantal, als qua samenstelling, hetzelfde werk blijft uitvoeren op dezelfde plaats met dezelfde 
machines is voor het hof doorslaggevend. 

17. Overgang van (een gedeelte van) een onderneming is een momentopname. Opgemerkt moet 
worden dat de beoordeling of een “transactie” al dan niet een overgang van een (gedeelte van) 
een onderneming vormt in de zin van CAO 32bis en Richtlijn 2001/23 steeds een momentopname 
betreft. Op een bepaald moment in de tijd dient te worden beoordeeld of er sprake is van een 
overgang, met name of een economische eenheid haar identiteit behoudt na de transactie. Bij 
faseringen zal dus op een bepaald ogenblik een kantelmoment kunnen worden bereikt in welk 
geval er beoordeeld zal worden of er al dan niet sprake is van een overgang van (een deel van) 
een onderneming. 

(ii) Betreft de overgang een (gedeelte van) een onderneming?  

18. Het begrip “gedeelte van een onderneming”. Een  gedeelte van een onderneming wordt 
omschreven als een afdeling in de zin van de Sluitingswet van 28 juni 1966, hetgeen verwijst naar 
een georganiseerd geheel van middelen (personen, materiële en immateriële activa), waarmee 
een economische activiteit met een eigen doelstelling verder kan worden uitgeoefend. Opdat er 
sprake zou zijn van een afdeling, moet er een zekere autonomie zijn binnen de onderneming (vb. 
blijkend uit het organogram, een afzonderlijk cost center,…).  

(d) Gevolgen van de kwalificatie als een overgang van (een deel van) een onderneming 

(i) Statutaire personeelsleden 

19. Wat het personeel toepassingsgebied betreft, dient te worden opgemerkt dat geen beroep 
kan worden gedaan op Richtlijn nr. 2001/23 noch de CAO 32bis om de statutaire 
personeelsleden te verplichten over te gaan. Deze regelgeving voorziet in de huidige stand ervan 
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immers in België geen bescherming voor statutaire personeelsleden7. Het is immers zo dat alleen 
werknemers in de zin van het nationale recht op de in de Richtlijn 2001/23 voorziene 
bescherming een beroep kunnen doen8.  

20. Daarnaast dient te worden gesteld dat wat statutair personeel betreft geen (grond)wettelijke 
of andere regel die zich verzet tegen de overdracht van een statutair personeel van een overheid 
naar een andere, hetzij vrijwillig hetzij verplicht. Wel is bij een gedwongen overdracht rekening 
te houden met twee belangrijke voorwaarden9: 

 Een gedwongen overdracht is enkel mogelijk in zoverre het betrokken 
personeelsstatuut (of een hogere reglementering zoals een wettelijke of decretale 
basis) dit toestaat en tevens de modaliteiten ervan regelt. 

 Om de sociale vrede te bewaren, worden dergelijke overdrachten in de regel ook 
gekoppeld aan voldoende waarborgen voor de overgedragen personeelsleden.  

(ii) Contractuele personeelsleden 

21. Indien een arbeidsrechtbank op basis van de hierboven beschreven criteria van oordeel zou 
zijn dat sprake is van een overgang van (een gedeelte van) een onderneming in de zin van Richtlijn 
2001/23 en CAO 32bis, dan heeft dit in grote lijnen de onderstaande gevolgen.  

22. Automatische overdracht. Het gevolg van de kwalificatie van een transactie als een overgang 
van (een gedeelte van) een onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23 en van de CAO 32bis is in 
essentie dat alle rechten en verplichtingen  die voor de overdrager  voortvloeien uit de op het 
tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten automatisch overgaan op de 
overnemer. Dit heeft dus tot gevolg dat de werknemers automatisch in dienst treden van de 
overnemer. Ten tweede houdt dit in dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de op 
het tijdstip van de overgang bestaande individuele arbeidsovereenkomsten als dusdanig overgaan 
op de overnemer (dit houdt alle rechten in (bvb. uit de arbeidsovereenkomst, uit het 
arbeidsreglement, een gebruik,…) m.u.v. aanvullende pensioenplannen (waarvoor dan een 
analoog voordeel dient te worden voorzien) en tenzij dit vastligt in een CAO (in welk geval het wel 

                                                           
7 J. DEBIEVRE, “Hoofdstuk 8 Personeel” in J. DUJARDIN en W. SOMERS (eds.), Gemeentelijke 
verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, die Keure, Brugge, 2013, p. 215. Zie ook Advocaat-
generaal M. Poiares Maduro in zijn conclusie van 27 januari 2005 bij de zaak C-478/03 Celtec Ltd. Tegen J. 
Astley. “Ook al brengt deze richtlijn slechts een gedeeltelijke harmonisatie teweeg, heeft de verwijzing naar 
het nationale recht voor de definitie van het begrip werknemer bijzonder zware consequenties voor 
werknemers in overheidsdienst. Wanneer zij vallen onder een publiekrechtelijk statuut dat hun kwalificatie 
als werknemer volgens het nationale recht uitsluit, kunnen zij namelijk aan een particuliere onderneming 
worden overgedragen zonder een bescherming te genieten die vergelijkbaar is met die van particuliere 
werknemers die in dezelfde situatie verkeren.”  
8 Arresten van het Hof van Justitie in de zaak 105/84 (Danmols Inventar), C-362/89 (D’Urso) en C-343/98 
(Collino en Chiappero). 
9 F. VANDENDRIESSCHE en E. MATTHYS, Publiek-private samenwerking en personeel, Die Keure, 
Brugge, 2003, 129-130. 
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dient overgenomen te worden). Dit betreft dus niet alleen de individuele arbeidsvoorwaarden, 
maar tevens de collectieve arbeidsvoorwaarden. Opgemerkt dient te worden dat de impact op de 
pensioenrechten verschillend is ingeval een transactie puur een overgang van een (deel van een) 
onderneming is in de zin van CAO 32bis, dan wel als een vennootschapsrechtelijke transactie kan 
worden beschouwd. 

23. Andere rechten voortvloeiend uit CAO 32bis en Richtlijn 2001/23. Andere rechten volgend 
uit CAO 32bis en Richtlijn 2001/23 zijn de informatieverplichting naar de 
werknemersvertegenwoordigers in de overlegorganen, de zogenaamde bescherming tegen 
ontslag van de betrokken werknemers o.w.v. de overdracht en de in solidum aansprakelijkheid 
tussen overdrager en overnemer voor schulden die bestaan op het ogenblik van de overdracht. 

24. Een specifieke vraag werd gesteld aangaande de impact van de wijziging van werkgever op 
regimes van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, met nog die complexiteit dat de wijziging 
betrekking kan hebben op een wijziging van een publiekrechtelijke entiteit naar een 
privaatrechtelijk entiteit, waarbij het wettelijk kader dat deze stelsels regelt verschillend is. 

Bij een wijziging van werkgever, leidend tot een wijziging van de toepasselijke regels, kan het 
systeem van loopbaanonderbreking aangevat bij een oude publieke werkgever niet worden 
verdergezet bij de nieuwe privaatrechtelijke werkgever. Dit is het standpunt van de RVA in dat 
verband. De betrokkene zal dan conform de regels die toepasselijk zijn bij de nieuwe werkgever, 
de procedures dienen te volgen, daarbij wel rekening houdend met het feit dat in het geval er 
sprake zou zijn van een overgang van (een deel van) een onderneming in de zin van CAO 32bis en 
van de Richtlijn 2001/23, de anciënniteit opgebouwd bij de oude werkgever kan worden in 
aanmerking genomen bij de beoordeling van de vereiste anciënniteit. In ieder geval, dient iedere 
situatie individueel met de RVA afgestemd te worden.  

25. Sociaal overleg. Daarnaast rees een vraag over een eventuele impact op de syndicale werking. 
Het zou binnen het opzet van dit memorandum te ver gaan, maar hier kan reeds worden 
aangegeven dat de impact op de overlegorganen (ondernemingsraad (“OR”) en comité preventie 
en bescherming op het werk (“CPBW”)) wettelijk geregeld wordt in artikel 21 van de Wet 
organisatie bedrijfsleven van 20 september 1948. Dit is een belangrijk punt en afhankelijk van de 
concrete omstandigheden van de transactie, zal de impact op de overlegorganen verschillend zijn.  

De Wet van 20 september 1948 bepaalt dat bij een overgang van een gedeelte van een 
onderneming met een OR naar een onderneming zonder OR (idem voor CPBW)  
de bestaande OR blijft fungeren zo de aard van technische bedrijfseenheid (“TBE”) 
behouden blijft. Ingeval de aard van technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, zal de 
OR (idem voor CPBW) van de onderneming, waarvan een gedeelte is overgegaan, 
fungeren met de personeelsafgevaardigden die niet tewerkgesteld waren in het gedeelte 
van de onderneming dat is overgegaan. Daarenboven wordt in de onderneming 
waarnaar een gedeelte van een andere onderneming is overgegaan een OR (idem voor 
CPBW) opgericht tot de eerstkomende verkiezingen, bestaande uit de 
personeelsafgevaardigden tewerkgesteld in bedoeld gedeelte, tenzij de partijen een 
andere regeling treffen. 
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Het antwoord op de vraag of de aard van de TBE wijzigt, moet worden afgeleid uit 
dezelfde economische en sociale criteria die gehanteerd worden bij de vaststelling van 
de TBE tijdens de procedure van de sociale verkiezingen, waarbij de sociale criteria 
primeren.10 De volgende voorwaarden wijzen op economische samenhang: de betrokken 
juridische entiteiten maken al dan niet deel uit van eenzelfde economische groep of 
worden beheerd door eenzelfde persoon of door personen die onderling een 
economische band hebben, of de juridische entiteiten hebben eenzelfde activiteit of 
activiteiten die op elkaar afgestemd zijn. Als sociale criteria worden de volgende 
elementen in aanmerking genomen: de werknemers zijn verzameld in dezelfde 
gebouwen of in nabije gebouwen, er is een gemeenschappelijk personeelsbeleid, de 
arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in het arbeidsreglement of in collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn gemeenschappelijk of bevatten gelijkaardige bepalingen, 
etc. Indien de vakorganisaties kunnen bewijzen dat bepaalde elementen aanwezig zijn 
die wijzen op economische en sociale samenhang, dan worden verschillende juridische 
entiteiten weerlegbaar vermoed één TBE te vormen.11 

Voor wat betreft de vakbondsafvaardiging moet worden bekeken of de autonomie van 
de onderneming op het vlak waarvan de vakbondsafvaardiging werd opgericht, blijft 
behouden. Dit is opnieuw afhankelijk van de vraag of de onderneming al dan niet haar 
aard van TBE behoudt. Indien dit het geval is, blijven de vakbondsafgevaardigden die zijn 
betrokken bij de overgang van onderneming hun mandaat verder uitoefenen tot op het 
ogenblik waarop het verstrijkt.12 Is dit niet het geval, dan moet de vakbondsafvaardiging 
uiterlijk 6 maanden na de overgang van onderneming terug worden samengesteld en 
blijven de afgevaardigden tot op het ogenblik van de wedersamenstelling hun mandaat 
uitoefenen. 

Onafhankelijk van de gevolgen van de transactie op de overlegorganen blijven de 
beschermde werknemers hun bescherming behouden.  

26. Er rees tevens een vraag naar de “best of both worlds” en een eventuele harmonisatie. 
Opgemerkt moet worden dat een overgang van (een deel van) een onderneming vaak een 
cumulatie van arbeidsvoorwaarden tot gevolg heeft. De werknemer neemt de 
arbeidsvoorwaarden mee van de oude werkgever en valt ook onder de arbeidsvoorwaarden van 
de nieuwe werkgever. In de praktijk wordt het probleem van cumulatie van arbeidsvoorwaarden 
veelal benaderd a.d.h.v. een “total cash benadering”. Deze benadering houdt in dat er wordt 
voorzien in arbeidsvoorwaarden bij de overnemende vennootschap die globaal beschouwd 
gelijkwaardig zijn als deze die de betrokken werknemers hadden vóór de overdracht. Strikt 
juridisch is deze werkwijze strijdig met de CAO 32bis en kan deze dus door de betrokken 
werknemers betwist worden. Pragmatisch vormt het echter een oplossing die in een groot 
aantal gevallen wordt toegepast om de cumulatie van arbeidsvoorwaarden te vermijden.  

                                                           
10 Art. 14 §1 Wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven; art. 49 Wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
11 Art. 14 §2, b) Wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven. 
12 Dit ogenblik wordt bepaald in de toepasselijke sectorale CAO’s en mag vier jaar niet overschrijden: art. 
16 CAO nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het personeel der 
ondernemingen.. 
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Hetzelfde geldt voor een wijziging/ harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dit vormt een 
moeilijke evenwichtsoefening. CAO 32bis verzet zich principieel niet tegen de mogelijkheid van 
het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Partijen behouden de mogelijkheid om onderling 
afspraken te maken. Hierbij dient de geest van de regelgeving evenwel behouden te blijven en 
mag men geen (al te grote) afbreuk doen aan de verworven rechten van de werknemers.  

Wat de formaliteiten betreft, dient te worden gesteld dat ingeval van een overgang van 
onderneming de overdracht automatisch is. Een informatie aan de werknemer met de 
datum overgang, redenen, oorzaken en gevolgen is dan ook afdoende. In realiteit wordt 
vaak evenwel een addendum aan de arbeidsovereenkomst gesloten teneinde de 
integratie te bevorderen of wordt een nieuw model van arbeidsovereenkomst 
voorgelegd. Zoals hoger aangegeven, kan dit evenwel in beginsel geen afbreuk doen aan 
de rechten van de werknemers. In realiteit worden vaak CAO’s gesloten houdende de 
overdracht die de grote punten regelen van een overdracht. 

Wat de sociale maribel en de doelgroepverminderingen betreft, zal aangaande de 
social maribel vooraf contact dienen te worden opgenomen met het sectoraal fonds en 
zal naargelang de situatie de sociale maribel al dan niet kunnen overgaan of worden 
herberekend. Voor wat betreft de doelgroepverminderingen, moet een onderscheid 
worden gemaakt naargelang het antwoord op de vraag of al dan niet sprake is van een 
herstructureringsoperatie op basis van het wetboek van vennootschappen 
(fusie/splitsing of gelijkgestelde verrichtingen of een inbreng of overdracht van een 
algemeenheid of een bedrijfstak). Is dit het geval, dan bepaalt de wetgeving (artikel 
353ter Programmawet (I) van 24 december 2002) dat de overnemer verder kan blijven 
genieten van de doelgroepverminderingen, op voorwaarde dat de voorwaarden voor de 
toekenning en het behoud van de bijdragenverminderingen voor doelgroepen ook in zijn 
hoofde vervuld zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen de bestaande 
doelgroepverminderingen niet worden voortgezet. 

(e) Alternatieven ingeval er geen sprake is van een overgang van (een deel van) een onderneming 
in de zin van de Richtlijn 2001/23 en van CAO 32bis 

27. Wanneer er geen sprake zou zijn van een overgang van een (deel van een) onderneming in de 
zin van CAO 32bis of van de Richtlijn 2001/23 kan er steeds met de betrokken werknemers een 
individuele vrijwillige overdracht van arbeidsovereenkomst overeengekomen worden. Dit 
betekent dat zowel de overdrager, als de overnemer en de werknemer akkoord dienen te gaan 
over de overdracht. Aangezien de bescherming van CAO 32bis en de Richtlijn 2001/23 in dat geval 
niet spelen, kan de overnemer zelf kiezen welke werknemers overgenomen worden. Hierbij zal 
wel opgelet moeten worden voor het “trigger effect” (de vrijwillige overname van enkele 
werknemers kan leiden tot de verplichte overname van alle betrokken werknemers). 

28. In de rechtspraak werd tevens al herhaaldelijk aanvaard dat een werkgever de 
arbeidsovereenkomst met zijn werknemer kan overdragen, zonder instemming van deze laatste, 
tenzij de overeenkomst intuitu personae gesloten werd. De overdracht mag niet leiden tot een 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Bij dergelijke overdracht blijven zowel 
de “nieuwe” als de “oude” werkgever hoofdelijk gehouden voor alle schulden ten aanzien van de 
werknemer. 
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(f) Deelconclusie 

De vraag zal telkenmale rijzen of de herverdeling van de zorgopdrachten/ de 
verschuiving van bepaalde activiteiten/ het stopzetten van een activiteit bij de ene 
entiteit en de uitbreiding van diezelfde activiteit (overname?) bij een andere entiteit als 
een overgang van een (deel van) een onderneming in de zin van de Richtlijn 2001/23 en 
van CAO 32bis kan worden beschouwd. Dit is nooit een zwart/wit gegeven en is dit sterk 
afhankelijk van de feitelijke elementen. Het is perfect denkbaar dat omtrent de 
verschuiving van bepaalde zorgopdrachten discussies kunnen ontstaan tussen de 
overdragende en de ontvangende entiteit. De vraag rijst of hieromtrent afspraken 
kunnen worden gemaakt, rekening houdend met het feit dat er heel wat diversiteit is 
tussen de verschillende transacties die kunnen plaatsvinden (in het paritair comité voor 
de schoonmaak zijn bvb. met de representatieve werknemersorganisaties afspraken 
gemaakt omtrent de toepasselijkheid van de regels aangaande overgang van 
onderneming13).  

5.2 De terbeschikkingstelling van statutaire en contractuele personeelsleden 

(a) Algemeen 

29. Een terbeschikkingstelling van personeelsleden wijst op een triangulaire relatie die als volgt 
geschematiseerd kan worden: 
 

 
1. Arbeidsrelatie (statutair / contractueel) - 2. Relatie personeelslid-gebruiker (de 

terbeschikkingstelling) - 3. Overeenkomst waarbij een personeelslid ter beschikking gesteld 
wordt 

30. De terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers wordt geregeld door 
de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (“Uitzendarbeidswet”). In beginsel is de 
Uitzendarbeidswet thans zowel van toepassing op de private sector, als op de publieke sector. De 
bepalingen van de Uitzendarbeidswet die in deze relevant zijn (m.n. de bepalingen van hoofdstuk 
3 inzake het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers), zijn niet van 

                                                           
13 cao van 30 juni 2011 in het PC voor de schoonmaak. 

 

Personeelslid 

Ziekenhuis 
(“werkgever”) 

Ziekenhuisnetwerk 
(“gebruiker”) 
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toepassing op statutaire personeelsleden. Naast de Uitzendarbeidswet dient ook melding te 
worden gemaakt van artikel 60, §7 en 61 OCMW-wet van 8 juli 1976 (zie verder randnr. 44 e.v.), 
evenals artikel 144bis Nieuwe Gemeentewet (zie verder randnr. 45) en van artikel 474, §4 DLB (zie 
verder randnr. 54 e.v.). 

31. In de publieke sector bestaat dan ook een afzonderlijk reglementair kader wat de statutaire 
personeelsleden betreft (zie verder randnr. 46 e.v.). 

(b) Regelgevend kader voor contractuele personeelsleden  

(i) Uitzendarbeidswet 

32. De Uitzendarbeidswet is in principe van toepassing op werknemers (personen 
verbonden middels een arbeidsovereenkomst), ongeacht of zij in de privé-sector dan wel 
in de publieke sector tewerkgesteld worden. 

(A) Principieel verbod van terbeschikkingstelling met overdracht van gezag  

33. Het uitgangspunt inzake de terbeschikkingstelling van werknemers is vastgelegd in 
artikel 31 dat een algemeen principieel verbod op terbeschikkingstelling poneert14 
wanneer er overdracht van (werkgevers)gezag is van de werkgever naar de gebruiker.  
Het principe is dus dat een werkgever (‘uitlener’) zijn werknemers niet mag ter 
beschikking stellen van een derde (‘gebruiker’) indien deze laatste gezag uitoefent over 
de betrokken werknemers. 

Een gezagsrelatie tussen de gebruiker en de werknemer kan blijken uit verschillende 
indiciën, zoals o.a. het feit dat de gebruiker bevelen, instructies en richtlijnen geeft of 
kan geven aan de ter beschikking gestelde werknemers, het feit dat de gebruiker 
arbeidsgereedschap en/of werkkledij verstrekt aan de ter beschikking gestelde 
werknemers, het feit dat de ter beschikking gestelde werknemers rechtstreeks 
rapporteren aan de gebruiker, het feit dat de ter beschikking gestelde werknemers met 
de gebruiker hun vakantiedata en afwezigheden moeten overeenkomen of hun 
afwezigheden bij de gebruiker moeten rechtvaardigen, het feit dat het loon van de ter 
beschikking gestelde werknemers rechtstreeks aan hen betaald wordt door de 
gebruiker, etc. 

                                                           
14 Art. 31 Uitzendarbeidswet: “Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I [tijdelijke arbeid] 
en II [uitzendarbeid] voorgeschreven regels, door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon wordt 
uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze 
werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever 
toekomt.” 
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(B) Uitzonderingen op het principieel verbod van terbeschikkingstelling met overdracht van 
gezag 

34. Op het principieel verbod van terbeschikkingstelling met overdracht van gezag 
bestaan een aantal uitzonderingen15: 

(1) Terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd 

35. Een werkgever kan zijn vaste werknemers occasioneel en voor een beperkte tijd ter 
beschikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming van de sociale 
inspectie heeft verkregen. Deze toestemming zal evenwel enkel worden verleend na 
akkoord tussen de gebruiker en de vakbondsafvaardiging van het personeel van zijn 
onderneming, of bij ontstentenis van die afvaardiging, de werknemersorganisaties die 
zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert. In 
geval van onenigheid met de vakbondsafvaardiging, kan dit akkoord verleend worden 
door het bevoegd paritair comité. 

Opgemerkt dient te worden dat geen analoge procedures voorzien zijn wanneer 
werkgevers niet onder de CAO-Wet vallen en dus niet behoren tot een bepaald paritair 
comité.  

36. De voorafgaande toestemming van de sociale inspectie is evenwel niet vereist – een 
loutere verwittiging aan de sociale inspectie 24 uur vooraf is voldoende – wanneer een 
vaste werknemer die met zijn werkgever verbonden is krachtens zijn oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker (a) 
in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde 
economische en financiële entiteit16 (b) met het oog op de kortstondige uitvoering van 
gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.   

                                                           
15 Ingeval van illegale terbeschikkingstelling stellen de gebruiker en de uitlener zich bloot aan 
burgerrechtelijke sancties, evenals aan strafrechtelijke of administratieve sancties. (1) Burgerrechtelijke 
sancties : de nietigheid van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werknemer en de uitlener; de gebruiker 
en de werknemer worden geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 
de aanvang van de arbeid (de werknemer kan deze overeenkomst beëindigen zonder opzegging of 
vergoeding); de gebruiker wordt samen met de werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
socialezekerheidsbijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer. (2) Strafrechtelijke sancties (voor zowel de uitlener als de gebruiker): een geldboete van 
800 EUR tot 8.000 EUR, desgevallend te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers (met een 
maximum van 800.000 EUR); een exploitatie- of beroepsverbod. (3) Administratieve sancties (voor zowel de 
uitlener als de gebruiker): een administratieve geldboete tussen 400 EUR en 4.000 EUR per betrokken 
werknemer (met een maximum van 400.000 EUR). 
16 Het begrip “financiële en economische entiteit” is ontleend aan het KB van 27 november 1973 houdende 
de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden. 
Het probleem is dat deze notie ook niet gedefinieerd wordt in dat KB. Wegens gebrek aan een duidelijke 
definitie in het Belgisch arbeidsrecht, kunnen argumenten geput worden uit de definitie van de technische 
bedrijfseenheid, de definities in het vennootschapsrecht (‘controle’, ‘consortium’, ‘verbonden vennootschap’, 
‘geassocieerde vennootschap’, ‘deelneming’), alsook deze in het kader van de Europese ondernemingsraad 
(‘zeggenschap’, ‘concern’). Er wordt in de rechtsleer betwijfeld of netwerkondernemingen (m.n. de situatie 
waarbij een onderneming het productieproces organiseert en een andere vennootschap belangrijke delen van 
de functies van de eerste onderneming uitvoert op contractuele basis, evenwel zonder deelname in elkaars 
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37. Noch het hierboven genoemde begrip “beperkte tijd”, noch het begrip “uitzonderlijk” 
worden nader gedefinieerd in de wet. Er wordt aangenomen dat een 
terbeschikkingstelling van 6 maanden tot maximum 1 jaar onder deze notie vallen, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden eigen aan de zaak. 

Gelet op de beperkte duurtijd van de mogelijke terbeschikkingstelling is deze 
uitzonderingsbepaling in de situatie van een samenwerking tussen ziekenhuizen weinig 
bruikbaar.  

38. Tijdens de periode van een terbeschikkingstelling die toegelaten is, blijft de 
overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever gelden en blijft deze uitwerking 
hebben. De werknemer blijft op de payroll van de werkgever staan. In dergelijk geval 
mogen zowel de werkgever als de gebruiker het gezag uitoefenen over de werknemer. 
Wel zijn een aantal gevolgen hieraan gekoppeld en dienen bepaalde voorwaarden te 
worden vervuld17. 

(2) Schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en gebruiker 

39. Een andere mogelijke situatie waarbij de ter beschikkingstelling met overdracht van 
gezag wel mogelijk is, is ingeval er een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen 
de (derde-) gebruiker en de juridische werkgever waarin alle instructies opgenomen 
worden die door de derde-gebruiker kunnen worden gegeven, zonder dat het 
werkgeversgezag van het ziekenhuis/werkgever mag uitgehold worden18.  

40. Om in overeenstemming te zijn met de Uitzendarbeidswet moeten volgende 
voorwaarden vervuld zijn:  

1. Er moet een geschreven overeenkomst bestaan tussen de gebruiker en de werkgever; 

2. In die overeenkomst moet uitdrukkelijk en gedetailleerd worden bepaald welke 
instructies de gebruiker kan geven aan de personeelsleden in dienst van het ziekenhuis/de 
werkgever; 

                                                           
bestuur of kapitaal) kunnen beschouwd worden als ondernemingen behorend tot eenzelfde economische en 
financiële entiteit. 
17 (1) Driepartijenovereenkomst: er dient voorafgaandelijk een schriftelijke tripartite overeenkomst te worden 
gesloten tussen de werknemer, de werkgever en de gebruiker dat de voorwaarden en de duur van de toegestane 
terbeschikkingstelling bevat. (2) Hoofdelijke aansprakelijkheid: er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid 
tussen de gebruiker en de werkgever voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en 
voordelen aan de werknemer tijdens de periode van terbeschikkingstelling. (3) Toepassing  van de 
wetgeving door de gebruiker: de gebruiker dient tevens in te staan voor de toepassing van de bepalingen van 
de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de plaats van het werk. 
De bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, 
de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht 
op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de bepalingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk, 
worden beschouwd als bepalingen die gelden op de plaats van het werk. (4) Loon van de werknemer: de 
lonen, vergoedingen en voordelen van de ter beschikking gestelde werknemers mogen niet lager zijn dan die 
welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen. 
18 Opgemerkt dient te worden dat de gebruiker steeds instructies kan geven m.b.t. welzijn op het werk. 
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3. Het instructierecht van de gebruiker mag het werkgeversgezag van het ziekenhuis/de 
werkgever op geen enkele wijze uithollen. Dit betekent concreet dat de instructies van de 
gebruiker niet alleen technisch, doch ook qua organisatie van het personeel niet zo ver 
mogen gaan dat ze een wezenlijke inmenging vormen in de uitoefening van het 
werkgeversgezag; 

4. De feitelijke uitvoering van het instructierecht door de gebruiker moet volledig 
overeenstemmen met de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst. 

5. De leden van de OR, bij ontstentenis daarvan, van het CPBW, of bij ontstentenis daarvan, 
van de vakbondsafvaardiging kunnen de gebruiker verzoeken hen een afschrift te 
bezorgen van het gedeelte van de overeenkomst waarin de instructies zijn bepaald. 
Wanneer de gebruiker weigert een afschrift over te maken, zal de geschreven 
overeenkomst geacht worden niet te hebben bestaan en is er bijgevolg sprake van 
verboden terbeschikkingstelling. Ook hier is geen alternatieve bepaling voorzien ingeval 
de gebruiker een publiekrechtelijke entiteit is die niet onder de CAO-Wet valt, maar wiens 
sociaal overleg geregeld wordt door het syndicaal statuut.  

Het is vooral de derde voorwaarde (geen uitholling van het werkgeversgezag) die beperkingen 
oplegt. Bij een terbeschikkingstelling wordt het juridisch gezag over de terbeschikkinggestelde 
werknemers in beginsel verder uitgeoefend door de juridische werkgever, met name het 
ziekenhuis/de werkgever. Dit betekent dat deze verder instaat voor de uitbetaling van het loon, 
de toelagen en de vergoedingen, de afwezigheden en rechtvaardiging ervoor, de evaluatie, tucht 
en ontslag, etc. De rechtspositie van juridische werkgever wordt met andere woorden 
gehandhaafd.  

In de praktijk wordt gesteld dat het functioneel gezag door de derde-gebruiker wordt 
uitgeoefend; het betreft m.a.w. de toegelaten “functionele” instructies die verband houden met 
de terbeschikkingstelling en uitdrukkelijk vastgelegd worden in de overeenkomst. Er kan o.i. 
verdedigd worden dat volgende aangelegenheden behoren tot het functionele instructierecht 
van de derde-gebruiker: 

- de planning van de uit te voeren opdrachten en tussentijdse resultaten; 

- de toegang tot de locaties en/of faciliteiten die in aanmerking moeten worden genomen 
voor de uitvoering van de opdrachten (bv. badge, registratiesysteem, etc.); 

- openings- en sluitingsuren van de plaats van tewerkstelling; 

- tussentijdse wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van 
de opdrachten; 

- omstandigheden, procedures en handelswijzen waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de uitvoering van de opdrachten (bv. bestaande veiligheidsvoorschriften, 
vertrouwelijkheidsvereisten, andere lopende werken die de timing van de werken 
bepalen, etc.); 
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- technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde machines, 
materialen en/of maatwerk, inclusief punctuele training, vorming en opleiding die 
noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdrachten en die specifiek zijn aan de 
gebruiker; 

- technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde faciliteiten, 
infrastructuur en/of processen, inclusief punctuele training, vorming en opleiding die 
noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdrachten en die specifiek zijn aan de 
gebruiker (bv. inachtname van email- en internetpolicy, methodologie inzake project 
management, etc.); 

- dringende interventies om economische schade te voorkomen / te beperken; 

- het deelnemen aan teamvergaderingen en werkoverleg. 
 
41. De gezagsoverdracht mag echter niet verder gaan dan wat door de wet is toegelaten. 
Wat dient vermeden te worden, is de integratie van de werknemer in het organogram 
van de gebruiker, het aanvragen van vakantie bij de gebruiker, het melden van de 
arbeidsongeschiktheid bij de gebruiker die daarvoor de administratieve verwerking doet, 
de loonbepaling, onderhandelingen i.v.m. de loonshoogte en uitbetaling van het loon 
door de gebruiker, een carrièreplanning (onderhandelingen i.v.m. een eventuele 
promotie) bij of door de gebruiker, het beslissen over evaluatie, tucht en ontslag van 
deze werknemers door de gebruiker, etc. 

42. De scheidingslijn tussen de uitoefening van het werkgeversgezag en het geven van 
instructies in het kader van artikel 31, § 1 van de Uitzendarbeidswet niet altijd even 
scherp te trekken. Men moet bijgevolg terughoudend zijn bij het geven van dergelijke 
instructies omdat men zich anders op het vlak van het werkgeversgezag begeeft. Om dit 
in praktijk werkbaar te maken, zal het zaak zijn daarover praktische afspraken maken 
tussen de gebruiker en het ziekenhuis/de werkgever (bv. aangaande evaluaties waarbij 
input wordt gegeven aan de juridische werkgever door de gebruiker of aangaande 
maatregelen waarbij de gebruiker input geeft aan het ziekenhuis/de werkgever of 
aangaande toekenning van vakanties en meldingen van ziekte, etc.). 

43. Wat betreft de vraag of eenzelfde loon, vergoedingen en voordelen bij 
terbeschikkingstelling dient te worden toegekend, voorziet artikel 32 van de 
Uitzendarbeidswet dat enkel in het kader van (a) een intra-groep terbeschikkingstelling 
(terbeschikkingstelling (met overdracht van werkgeversgezag) tussen twee 
vennootschappen van eenzelfde economische en financiële groep) en (b) de 
kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere 
beroepsbekwaamheid vereisen, de lonen, vergoedingen en voordelen van de 
werknemer die wordt ter beschikking gesteld niet lager mogen zijn dan die welke de 
werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker 
uitoefenen. Een vergelijkbare bepaling is voorzien voor uitzendkrachten (artikel 10 van 
de Uitzendarbeidswet). De wetgever heeft dit niet voorzien in andere gevallen van 
terbeschikkingstelling. Er kan dan ook worden gesteld dat er geen verplichting is om een 
gelijk loon en andere voordelen toe te kennen aan de terbeschikkinggestelde 
werknemers. Daarnaast zien wij niet welke anti-discriminatiebepalingen zouden kunnen 
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worden ingeroepen (geen discriminatiecriteria die terzake relevant zijn) teneinde een 
gelijk loon/gelijke voordelen in te roepen.   

Voor het overige dient te worden opgemerkt dat wat betreft de arbeidsvoorwaarden bij 
een terbeschikkingstelling, de arbeidsvoorwaarden voor personeelsleden in dienst van 
de werkgever toepasselijk blijven. Wijzigingen kunnen steeds plaatsvinden, maar enkel 
binnen het reglementair of wettelijk kader. Er kunnen in beginsel geen voordelen 
worden toegekend door de gebruiker. Alle voordelen dienen in principe te worden 
toegekend door de juridische werkgever. Daarnaast zijn op de ter beschikking gestelde 
contractuele personeelsleden de bepalingen van de gebruiker toepasselijk die 
betrekking hebben op de reglementering en de bescherming van de arbeid, de 
bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de 
arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de 
moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, de arbeid van 
jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het 
toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.  

(ii) Terbeschikkingstelling door OCMW’s: artikel 60, §7 en 61 OCMW-wet van 8 juli 1976 

44. In bepaalde omstandigheden kan een OCMW contractuele personeelsleden die bij 
haar in dienst zijn, ter beschikking stellen aan een gebruiker. Het betreft bijvoorbeeld de 
situatie waarbij een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling 
om het volledig voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te bekomen of teneinde de 
werkervaring van de betrokkene te bevorderen. In dit geval kan het OCMW deze persoon 
aanwerven en ter beschikking stellen aan bepaalde entiteiten die opgesomd worden in 
artikel 60, §7 van de OCMW-wet. Deze bepaling stelt dat in afwijking van de bepalingen 
van artikel 31 van de Uitzendarbeidswet, de werknemers verbonden krachtens een 
arbeidsovereenkomst met het OCMW, door het OCMW ter beschikking worden gesteld 
van gemeenten, verenigingen zonder winstoogmerk of verenigingen vermeld in deel 3, 
titel 3, van het Decreet Lokaal Bestuur met een sociaal, cultureel of ecologisch doel, 
vennootschappen met een sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 164bis van de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, een ander OCMW, een 
vereniging waarvan sprake in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 en 3, van het Decreet Lokaal 
Bestuur, een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de RSZ, de 
initiatieven die door de minister bevoegd voor sociale economie zijn erkend of de 
partners die met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een overeenkomst 
hebben gesloten op basis van de OCMW-wet. 

Ook artikel 61 van de OCMW-wet staat toe dat contractuele personeelsleden van het 
OCMW ter beschikking worden gesteld van partners die met het OCMW een 
overeenkomst hebben gesloten. Het kan gaan om een ander OCMW, een ander 
openbaar bestuur of instelling van openbaar nut, of een privé-persoon of privé-instelling. 
Opnieuw vormt dit een uitdrukkelijk uitzondering op het beginsel dat werknemers niet 
ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden (‘gebruikers’).  
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(iii) Terbeschikkingstelling door gemeenten: artikel 144bis Nieuwe Gemeentewet 

45. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een contractueel personeelslid dat 
tewerkgesteld wordt door een gemeente ter beschikking worden gesteld aan een 
OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij of een VZW, voor zover er een opdracht 
van gemeentelijk belang is. Ook hier wordt in artikel 144bis Nieuwe Gemeentewet een 
uitdrukkelijke uitzondering voorzien op het principiële verbod op terbeschikkingstelling 
van (contractuele) werknemers. 

(c) Regelgevend kader voor statutaire personeelsleden 

46. Gelet op het feit dat de statutaire personeelsleden niet onder het toepassingsgebied van de 
Uitzendarbeidswet vallen, dient enerzijds te worden gekeken naar het wettelijke kader dat de 
tewerkstelling van het statutair personeel regelt en anderzijds naar het personeelsstatuut 
teneinde na te gaan of er een rechtsgrond bestaat op grond waarvan statutaire personeelsleden 
kunnen ter beschikking gesteld worden aan derde gebruikers. 

(i) Bestaand wettelijk kader  

47. Van oudsher is de rechtsleer van mening dat de gemeenten en de OCMW’s statutair 
personeel ter beschikking kunnen stellen. In de mogelijkheid van terbeschikkingstelling moest 
wel worden voorzien in het toepasselijke personeelsstatuut. Indien dit het geval is, wordt 
aangenomen dat aan de ambtenaar geen voorafgaande toestemming moet worden gevraagd. 
Uiteraard moesten dan wel de voorwaarden van het personeelsstatuut worden nageleefd. 

48. Wat het wettelijk kader betreft, bestaan er een aantal bepalingen die de 
terbeschikkingstelling van (statutaire) personeelsleden toelaten.  

Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming van wettelijke / decretale bepalingen die o.i. 
relevant kunnen zijn in het kader van de gestelde vraag: 

- Artikel 185 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”). Deze bepaling 
voorziet m.b.t. de rechtspositie van het personeel van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn dat voor zover het nader bepaald is in de 
rechtspositieregeling van het personeel, de personeelsleden in statutair dienstverband ter 
beschikking kunnen gesteld worden aan een autonome verzorgingsinstelling, een 
ziekenhuisvereniging, verenigingen, stichtingen en vennootschap met sociaal oogmerk, 
een andere overheid, of een vzw waarin de gemeente al dan niet deelneemt en waarvan 
de activiteit verband houdt met een gemeentelijk belang. De terbeschikkingstelling is 
tijdelijk en wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente of het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn en de rechtspersoon waaraan het personeel ter 
beschikking wordt gesteld. De aanstellende overheid beslist, in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid en 
sluit een overeenkomst van terbeschikkingstelling.  
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- Artikel 505 DLB. Deze bepaling stelt dat de oprichtingsakte van de VZW waarvan een of 
meer OCMW’s lid zijn, en de akte waarbij een OCMW of een rechtspersoon als vermeld 
in artikel 501 van het Decreet Lokaal Bestuur verklaart lid te willen worden van de 
vereniging en waarbij de vereniging die toetreding aanvaardt, ook de inbreng regelen van 
de oprichters of van het toetredende lid, waarbij inbreng gelijkgesteld wordt met het 
aantal bedden of de omzet, en de overname of de terbeschikkingstelling van het 
personeel met behoud van bezoldiging en geldelijke anciënniteit. 
 

- Art. 474, § 4 DLB dat bepaalt: “De welzijnsvereniging als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 
1°, en de autonome verzorgingsinstelling als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 2°, die een 
ziekenhuis uitbaten evenals de ziekenhuisvereniging als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 
3°, zijn in het kader van of ter ondersteuning van hun wettelijke opdrachten, met 
instemming van hun leden, gerechtigd lid te worden van een andere vereniging of 
vennootschap voor maatschappelijk welzijn of van rechtspersonen andere dan die welke 
winstoogmerk hebben. Met behoud van andersluidende decretale of wettelijke bepalingen 
kan dit gepaard gaan met de overdracht of terbeschikkingstelling van infrastructuur en 
van personeel”.  
 

49. De beslissing tot terbeschikkingstelling (althans in zoverre ze uitgaat van een administratieve 
overheid) is een administratieve rechtshandeling die vatbaar is voor beroep bij de Raad van 
State alwaar ze kan getoetst worden op haar interne en externe wettigheid. Daarbij kan onder 
andere ook worden getoetst of de voorwaarden van het DLB en het personeelsstatuut worden 
nageleefd. 

(ii) Detachering o.g.v. artikel 185 DLB 

50. Artikel 185 DLB voorziet dat naast de voorwaarden beschreven in de rechtspositieregeling 
(mogelijkheid tot terbeschikkingstelling en voorwaarden), ook de algemene voorwaarden van het 
DLB nageleefd moeten worden (overeenkomst tussen de werkgever en de gebruiker) en een 
besluit van het uitzendend bestuur waarbij dit beslist, in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van het personeelslid. 

51. Artikel 185 DLB bepaalt op limitatieve wijze aan welke rechtspersonen personeel kan worden 
gedetacheerd. Ons inziens lijken enkel de punten 5° en 6° in deze relevant.  

52. Wat betreft de grond 5° “een andere overheid dan die vermeld in punt 1° tot en met punt 4°”, 
wordt in de memorie van toelichting bij het Decreet Lokaal Bestuur vermeld: 

“Punt 5° biedt de mogelijkheid om personeelsleden ter beschikking te stellen aan elke andere 
overheid. Aangezien dit begrip niet nader gespecifieerd wordt, is het zeer ruim in te vullen.  

Voorbeelden van “andere overheden” kunnen die zijn die gehanteerd worden in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 met de minimale voorwaarden voor de 
rechtspositieregeling: 1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de 
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publiekrechtelijke verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder 
ressorteren; 2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en 
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn; 3° de diensten en instellingen en de 
lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte; 
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding; 5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten; 6° elke andere instelling naar 
Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die 
beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting 
of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid tot uiting komt”.  

Er zal wellicht aannemelijk kunnen worden gemaakt dat ziekenhuizen beantwoorden aan 
collectieve behoeften van algemeen of lokaal belang. Er zal bijkomend steeds in concreto moeten 
worden getoetst of een overheid een overwicht heeft in de organisatie. Er kan worden 
aangenomen dat zulks niet het geval zal zijn bij alle betrokken organisaties. 

53. Punt 6° biedt mogelijks ook nog een aanknopingspunt: de terbeschikkingstelling is immers ook 
mogelijk aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke 
partijen en stichtingen, waarin de gemeente al dan niet deelneemt en waarvan de activiteit 
verband houdt met een gemeentelijk belang. De notie “activiteit die verband houdt met een 
gemeentelijk belang” dient o.i. ruim te worden geïnterpreteerd en dat zodoende ook een activiteit 
die verband houdt met de activiteiten van het OCMW wordt gedekt door dit begrip. Enerzijds 
bepaalde artikel 103/1 OCMW-decreet voorheen dat het OCMW-personeel ter beschikking kon 
worden gesteld aan vzw’s “waarvan de activiteit verband houdt met de sociale doeleinden van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn”. Anderzijds wordt in de memorie van toelichting 
bij artikel 185 DLB uitdrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling was om af te wijken van de 
vorige regelgeving: “Punt 6° is een samenvoeging van artikel 104bis van het Gemeentedecreet, 
artikel 103/1 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en artikel 195, §2, van het Gemeentedecreet”. Aldus moet de verplichting 
om verband te houden met het gemeentelijk belang niet worden gezien als een verstrenging ten 
opzichte van het OCMW-decreet; ook het verband houden met een sociaal doeleinde van het 
OCMW lijkt te volstaan als aanknopingspunt. 

Het lijkt ons bijgevolg verdedigbaar te stellen dat een ziekenhuis dat deel uitmaakt van een 
ziekenhuisnetwerk of de netwerk-rechtspersoon zou vallen onder deze categorie, op voorwaarde 
dat zij effectief zijn vormgegeven als een vzw en indien kan worden gemotiveerd waarom hun 
activiteit verband houdt met een gemeentelijk belang, bijvoorbeeld omdat zij in een netwerk zijn 
verenigd met een rechtspersoon die afhangt van de gemeente of het OCMW. In dat geval zou een 
rechtstreekse terbeschikkingstelling van de gemeente of het OCMW aan deze organisaties 
mogelijk zijn op grond van artikel 185 DLB. 
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(iii) Detachering o.g.v. artikel 474, §4 DLB 

54. Wat artikel 474 DLB betreft, dient te worden gesteld dat §  4  bij amendement werd 
toegevoegd.  

De indieners van het amendement verantwoordden de toevoeging van de betrokken paragraaf 
als volgt: 

“Ziekenhuizen die uitgebaat worden in de rechtsvorm van een vereniging als vermeld in artikel 474, 
§1, 1° tot en met 3°, te weten in de vorm van een welzijnsvereniging, autonome 
verzorgingsinstelling of ziekenhuisvereniging, ondervinden op dit ogenblik al belangrijke 
beperkingen die een netwerkvorming met andere ziekenhuizen in de weg staan. Een autonome 
verzorgingsinstelling kan bijvoorbeeld enkel deelnemen aan een ziekenhuisvereniging. Voor een 
ziekenhuisvereniging is zelfs de mogelijkheid om te beslissen tot oprichting van en/of deelname 
aan een andere vereniging niet decretaal geregeld, hetgeen in het verleden al tot heel wat 
verschillende interpretaties en onduidelijkheden heeft geleid. Als deze ziekenhuizen niet kunnen 
samenwerken met andere ziekenhuizen in een ziekenhuisnetwerk, zal dit leiden tot een belangrijke 
financiële aderlating, aangezien zij niet langer in aanmerking zullen komen voor financiering door 
de federale overheid. 

Het is dus belangrijk om het decreet Lokaal Bestuur aan te vullen met een bepaling die toelaat dat 
ziekenhuizen die worden uitgebaat in de rechtsvorm van een rechtspersoon onder de vorm van een 
vereniging conform deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, 3 en 4 (met andere woorden als vermeld in artikel 
474, §1, 1° tot en met 3°), van het decreet ook de mogelijkheid krijgen om een private vzw op te 
richten en/of in een private vzw deel te nemen. 

Deze uitbreiding van de mogelijkheden heeft enkel en alleen tot doel om de positie en de 
mogelijkheden van de openbare ziekenhuizen in de vorming van de netwerken gelijkwaardig te 
maken aan die van de private ziekenhuizen. Zo niet, staan de openbare ziekenhuizen in een zeer 
zwakke positie waarbij hun voortbestaan in het slechtste geval kan bedreigd zijn of waarbij zij 
minstens als zeer verzwakt uit deze netwerkbeweging kunnen komen. Door toevoeging van de 
woorden “zijn in het kader van of ter ondersteuning van hun wettelijke opdrachten” is de 
uitbreiding beperkt tot wat noodzakelijk is in het kader van de zowel federaal als Vlaams opgelegde 
normering. 

Met behoud van andere decretale en wettelijke bepalingen kan een vereniging of vennootschap 
voor maatschappelijk welzijn, die conform deze nieuwe bepaling lid wordt van een andere 
vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn of van rechtspersonen andere dan die 
welke winstoogmerk hebben, infrastructuur en personeel overdragen of ter beschikking stellen.  

In voorkomend geval regelt de rechtspositieregeling van het personeel van de publiekrechtelijke 
vereni¬ging als vermeld in artikel 474, 1° en 2°, het behoud van rechten bij overdracht.” 
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55. Het is onze lezing dat deze bepaling zich uitstrekt tot de terbeschikkingstelling van het 
eigenlijke personeel van de ziekenhuizen die uitgebaat worden in de rechtsvorm van 
welzijnsvereniging, autonome verzorgingsinstelling of ziekenhuisvereniging. 

Deze machtiging geldt zowel voor het statutair als het contractueel personeel van de ziekenhuizen 
die uitgebaat worden in de rechtsvorm van welzijnsvereniging, autonome verzorgingsinstelling of 
ziekenhuisvereniging. O.w.v. het feit dat een ziekenhuisvereniging evenwel niet kan beschikken 
over eigen statutair personeel, betreft dit enkel welzijnsverenigingen en autonome 
verzorgingsinstellingen. 

56. Daarbij rijst de vraag hoever deze decretale machtiging gaat voor het eigen statutair personeel 
van de welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen, namelijk of de 
welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen een ruimere vrijheid hebben (dan de 
gemeenten en de OCMW’s) om de voorwaarden te bepalen waaronder de terbeschikkingstelling 
geschiedt. 

Daarbij is er o.i. voorzichtigheidshalve van uit te gaan dat de beperkende voorwaarden van artikel 
185 DLB tevens van toepassing zijn voor de terbeschikkingstelling van het statutair personeel van 
de welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen. Er wordt immers als beginsel 
geponeerd dat het statutair personeel van de welzijnsverenigingen en autonome 
verzorgingsinstellingen onderworpen is aan “dezelfde rechtspositieregeling en hetzelfde 
pensioenstelsel en aan dezelfde bepalingen van dit decreet” als die welke van toepassing zijn op 
de personeelsleden van het OCMW-personeel (artikel 488, § 1, eerste lid DLB). 

Artikel 488, § 1, tweede lid DLB voorziet wel in de mogelijkheid dat “het bevoegde orgaan van de 
welzijnsvereniging de afwijkingen van de rechtspositieregeling vaststelt, vermeld in het eerste lid, 
als het specifieke karakter van sommige diensten en instellingen van de welzijnsvereniging dat 
nodig maakt, en bepaalt de rechtspositieregeling voor de betrekkingen die onbestaand zijn op 
gemeentelijk vlak”, maar deze machtiging volstaat o.i. niet om af te wijken van de voorwaarden 
van artikel 185 DLB. Er wordt immers in artikel 488, § 1, tweede lid DLB enkel in de mogelijkheid 
voorzien om af te wijken van de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel, 
niet van de bepalingen van het DLB die op het gemeente- en OCMW-personeel van toepassing 
zijn. Hoe dan ook is vereist dat er een bijzondere motivering bestaat om specifiek af te wijken van 
de voorwaarden waaronder de detachering van het statutair personeel van de 
welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen verloopt. De vraag is of die bijzondere 
motivering bestaat. 

Een dergelijke beperkende interpretatie volgt tevens uit de omstandigheid dat artikel 474, § 4 DLB 
slechts de mogelijkheid lijkt te creëren om personeel ter beschikking te stellen, zonder daarbij het 
gehele rechtsregime te bepalen. In dat verband is erop te wijzen dat artikel 488, § 4 DLB , dat de 
voorwaarden tot terbeschikkingstelling van het statutair personeel van de welzijnsverenigingen 
en autonome verzorgingsinstellingen (juncto artikel 500 DLB voor de autonome 
verzorgingsinstelling) regelt, op gelijke wijze is opgesteld als artikel 185 DLB. 
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Het komt ons voor dat artikel 488, § 4 DLB ook rechtstreeks van toepassing zou kunnen zijn voor 
de terbeschikkingstelling bedoeld in artikel 474, § 4 DLB, indien die betrekking heeft op statutair 
personeel. Beide bepalingen zouden dan samen moeten worden gelezen voor het bepalen van 
het statuut van de terbeschikkingstelling van het statutair personeel van de welzijnsverenigingen 
en autonome verzorgingsinstellingen.   

Dit betekent dat het risico zeer reëel is dat de normale “gewone” rechtsregels voor een 
rechtsgeldige terbeschikkingstelling onverkort zouden blijven gelden. Dit betekent onder andere 
dat de detachering tijdelijk is en uitdrukkelijk moet worden voorzien zijn in het toepasselijke 
personeelsstatuut. Ook wat doordetachering betreft, kan dezelfde redenering worden gevolgd 
(zie verder randnr. 64 e.v.) 

(iv) Personeelsstatuut 

57. Ingeval een wettelijk kader zou ontbreken die de terbeschikkingstelling van statutaire 
personeelsleden regelt, kan de mogelijkheid tot terbeschikkingstelling ook worden ingeschreven 
in het toepasselijke personeelsstatuut. 

(v)  Verplichte versus vrijwillige terbeschikkingstelling 

58. De vraag rijst of statutairen verplicht kunnen worden ter beschikking gesteld, dan wel of hun 
instemming vereist is met de terbeschikkingstelling.  

(A) Vrijwillige terbeschikkingstelling 

59. Een eerste mogelijkheid is het op vrijwillige basis voor een bepaalde tijd ter beschikking 
stellen van de statutaire personeelsleden. Deze mogelijkheid dient – zoals hoger gesteld – in 
ieder geval te worden ingeschreven in het personeelsstatuut van de uitsturende entiteit. 
Daarenboven zou tevens in het personeelsstatuut kunnen worden voorzien dat de betrokken 
statutaire personeelsleden zich tevens individueel akkoord dienen te verklaren met de 
terbeschikkingstelling.  

Wij menen dat bij een vrijwillige terbeschikkingstelling de mogelijkheden voor individuele 
personeelsleden of hun vertegenwoordigers om de terbeschikkingstelling zelf aan te vechten 
voor de Raad van State, beperkt zijn. 

Ons uitgangspunt is in deze in ieder geval dat de fundamentele gezagsbevoegdheid bij de 
uitsturende entiteit moet blijven rusten.  

(B) Verplichte terbeschikkingstelling 

60. In de situatie waarin aangenomen zou worden dat een aantal statutairen zouden weigeren 
hun instemming te verlenen met de vrijwillige terbeschikkingstelling, kan overwogen worden 
een verplichte terbeschikkingstelling op te leggen.  
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Deze mogelijkheid dient opnieuw te worden ingeschreven in het personeelsstatuut. De 
verplichte terbeschikkingstelling is niet onmogelijk, maar ligt moeilijker. Teneinde zoveel 
mogelijk de risico’s van een betwisting door de statutaire personeelsleden te beperken, lijkt het 
ons aangewezen om: (i) aan de arbeidsvoorwaarden van de betrokken personeelsleden die 
weigeren in te stemmen met de terbeschikkingstelling niets te wijzigen. (ii) Daarnaast dient de 
essentie van de gezagsbevoegdheid bij de uitsturende entiteit te blijven rusten. (iii) Teneinde in 
overeenstemming te zijn met het veranderlijkheidsbeginsel en het tijdelijk karakter van de 
terbeschikkingstelling ware het tevens aangewezen om op te nemen in het personeelsstatuut 
dat de uitsturende entiteit binnen een redelijke termijn een einde kan stellen aan de 
terbeschikkingstelling. 

(C) “Doordetachering” 

61. De vraag werd gesteld of het mogelijk is om terbeschikkinggestelde statutaire 
personeelsleden door te detacheren vanuit het ziekenhuis waar ze nu werkzaam zijn naar 
bijvoorbeeld het ziekenhuisnetwerk of een ander ziekenhuis. 

 62.  Wat de doordetachering, of terbeschikkingstelling op terbeschikkingstelling betreft, is het 
sterk betwijfelbaar of het DLB daartoe de ruimte laat. 

Het DLB bepaalt immers in artikel 185 op limitatieve wijze aan welke rechtspersonen personeel 
kan worden gedetacheerd en voorziet niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat het gedetacheerd 
personeel op zijn beurt wordt doorgedetacheerd. Impliciet zou hieruit kunnen volgen dat een 
subdetachering niet mogelijk wordt geacht. Indien de entiteit waaraan het personeelslid wordt 
gedetacheerd een onbeperkte vrijheid zou hebben om te kiezen aan welke rechtspersoon hij het 
personeel zou subdetacheren, zou immers een omzeiling van deze limitatieve opsomming 
mogelijk zijn.  

Aan de andere kant sluit de decreetgever een terbeschikkingstelling op terbeschikkingstelling 
niet expliciet uit. 

De meest rechtszekere oplossing lijkt, zoals wij reeds hebben gesuggereerd, om de detachering 
naar de ene rechtspersoon stop te zetten en een nieuwe detachering (volgens de voorwaarden 
van artikel 185 DLB) te organiseren. Daarbij zal dan in het bijzonder moeten worden getoetst of 
deze nieuwe ontvangende entiteit valt onder één van de categorieën waaraan personeel ter 
beschikking kan worden gesteld. 

63. In ieder geval is minimaal wel vereist dat de toepasselijke rechtspositieregeling deze 
mogelijkheid tot doordetachering bevat omdat het personeelsstatuut de verhouding tussen de 
uitzendende entiteit en diens statutaire ambtenaren vastlegt, ook wanneer zij ter beschikking 
zijn gesteld. Het gedetacheerde personeel blijft immers onderworpen aan het personeelsstatuut 
van de uitzendende entiteit. Overigens ligt dit in lijn met de idee dat de fundamentele 
gezagsbevoegdheid moet blijven bij de uitsturende entiteit, hetgeen o. i. inhoudt dat de 
beslissing om een personeelslid door te detacheren valt onder de fundamentele 
gezagsbevoegdheid (van de uitsturende entiteit). In de memorie van toelichting bij het decreet 
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van 3 juni 2016 dat een artikel 104bis invoegde in het Gemeentedecreet (de voorloper van 
artikel 185 DLB) wordt onder meer opgemerkt dat :  

“De individuele beslissing van terbeschikkingstelling van het betrokken personeelslid is eerder een 
beslissingsbevoegdheid die in het verlengde ligt van de aanstellings- en ontslagbevoegdheid”.  

Ook de omstandigheid dat de terbeschikkingstelling moet worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen de werkgever en de gebruiker is een indicatie dat die laatste 
rechtspersoon niet zonder meer op eigen initiatief kan beslissen tot doordetachering. 

Aldus is het o.i. in elk geval uitgesloten dat de entiteit waaraan het personeel wordt 
gedetacheerd zelf kan beslissen om het personeel door te detacheren. 

64. De vraag rijst of dezelfde redenering kan worden toegepast voor de terbeschikkingstelling 
o.g.v. artikel 474 DLB. O.i. geeft deze bepaling de ziekenhuizen die uitgebaat worden in de 
rechtsvorm van welzijnsvereniging, autonome verzorgingsinstelling of ziekenhuisvereniging niet 
het recht om zelf te beslissen het aan hen gedetacheerd personeel door te detacheren. 

Ten eerste wordt in artikel 474, § 4 DLB duidelijk aangegeven dat deze mogelijkheid geldt “met 
behoud van andersluidende decretale of wettelijke bepalingen”. Wat betreft het personeel dat 
gedetacheerd wordt vanuit de gemeente of het OCMW, treft artikel 185 DLB een dergelijke 
andersluidende decretale regeling, die bijgevolg luidens artikel 474 DLB zelf primeert op deze 
bepaling. 

Ten tweede kunnen overeenkomstig artikel 488, § 4 DLB (juncto artikel 500 DLB), 
welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen – volgens een regeling die gelijk is aan 
die van artikel 185 DLB – statutair personeel enkel ter beschikking stellen aan andere 
welzijnsverenigingen of autonome verzorgingsinstellingen. Een bijkomende verbreding van de 
entiteiten waaraan personeel kan worden gedetacheerd was nodig om een 
terbeschikkingstelling van het eigen personeel van deze instellingen mogelijk te maken. Aldus 
hoeft het invoeren van deze bepaling niet noodzakelijk zo te worden geïnterpreteerd dat de 
decreetgever uitdrukkelijk de doordetachering van gemeente- en OCMW-personeel mogelijk 
wou maken. 

Daarenboven, zelfs in de interpretatie dat artikel 474 DLB tevens de doordetachering van het 
gemeente- en OCMW-personeel zou omvatten, sluit dit o.i. niet uit dat een voorafgaande 
toestemming van de uitzendende overheid moet worden gevraagd. Dit lijkt immers te behoren 
tot het essentieel gezag dat moet blijven berusten bij de uitzendende overheid. Aldus zouden de 
ziekenhuizen zelfs in een ruimere interpretatie van artikel 474 DLB o.i. niet zelfstandig kunnen 
beslissen om het gedetacheerd gemeente- en OCMW-personeel te doordetacheren. 

Artikel 474 DLB moet ons inziens dan ook in die zin te worden geïnterpreteerd dat het geen 
ruimere mogelijkheid voorziet voor doordetachering. 

(i) Deelconclusie 
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Samengevat zijn wij van mening dat onder het huidige DLB: 

-de zelfstandige doordetachering van het gemeente- of OCMW-personeel door ziekenhuizen die 
uitgebaat worden in de rechtsvorm van welzijnsvereniging, autonome verzorgingsinstelling of 
ziekenhuisvereniging niet in overeenstemming met de huidige tekst van het DLB lijkt. De 
doordetachering wordt o.i. in elk geval niet gedekt door artikel 474, § 4, DLB; 

-het niet geheel duidelijk is of artikel 185 DLB zich in alle gevallen verzet tegen de 
doordetachering van het gemeente- of OCMW-personeel; 

-de doordetachering van het gemeente- of OCMW-personeel enkel mogelijk lijkt indien dit 
overeenkomstig artikel 185 DLB is opgenomen in de rechtspositieregeling van het gemeente- en 
OCMW-personeel. In dat geval lijkt het ons de meest aannemelijke interpretatie dat de 
doordetachering de instemming van het initieel uitzendende bestuur behoeft; 

-de meest rechtszekere oplossing erin bestaat om de bestaande detachering te beëindigen en 
een nieuwe detachering vanuit de gemeente of het OCMW te organiseren naar de 
rechtspersoon waaraan het personeelslid moet worden gedetacheerd; 

-de detachering van het statutair personeel van de welzijnsverenigingen en autonome 
verzorgingsinstellingen wellicht aan dezelfde regels onderworpen is als de detachering van het 
gemeente- en het OCMW-personeel; 

-deze uitgangspunten idealiter (informeel) worden afgestemd met de toezichthoudende 
overheid; 

-de meest optimale oplossing zou zijn om een nieuwe, decretale bepaling in te voeren die 
specifiek in het kader van de ziekenhuisvorming de voorwaarden regelt waaronder de 
detachering en de doordetachering van het statutair personeel binnen het ziekenhuisnetwerk 
mogelijk is. Idealiter wordt daarbij uitdrukkelijk bepaald welke entiteit bevoegd is om te 
beslissen tot doordetachering en op welke wijze de verdeling van het gezag geschiedt. 

(D) Duurtijd van de detachering 

65. Wat de duurtijd van de detachering betreft, dient in de eerste plaats te worden gekeken naar 
het personeelsstatuut. Wanneer hier geen beperking op voorzien is, is het theoretisch mogelijk 
om de detachering van onbepaalde duur te maken, of bv. te koppelen aan een bepaalde nader 
overeen te komen en verlengbare periode (bv. 6 jaar), hetgeen ons aan te bevelen lijkt boven een 
detachering van onbepaalde duur.  

Het DLB poneert enkel het beginsel van de tijdelijkheid van de terbeschikkingstelling. In de 
memorie van toelichting bij het decreet van 3 juni 2016 dat een artikel 104bis invoegde in het 
Gemeentedecreet (de voorloper van artikel 185 DLB) wordt onder meer opgemerkt dat:  



 
 

 

Zorgnet-Icuro vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 T. 02 511 80 08  –  

www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

29

“De terbeschikkingstelling gebeurt op basis van een overeenkomst en van de regels die daartoe in 
de rechtspositieregeling worden vastgesteld. De mogelijkheid van terbeschikkingstelling en de 
daaraan verbonden voorwaarden zijn een aspect van de rechtspositieregeling. De 
rechtspositieregeling zal de duur van de terbeschikkingstelling concretiseren en desgevallend de 
verlenging ervan regelen”. 

Het in elk geval niet mogelijk om voor een onbepaalde duur de terbeschikkingstelling te laten 
lopen. Er moet een uitdrukkelijke limiet op de terbeschikkingstelling staan.  

Het DLB bevat geen uitdrukkelijke maximumtermijn wat de tijdelijkheid van de 
terbeschikkingstelling betreft. Ook de parlementaire stukken bevatten geen concrete 
aanwijzingen bij de maximale duur van een terbeschikkingstelling. Er is ons evenmin rechtspraak 
bekend die ingaat op de tijdelijkheid van een terbeschikkingstelling. 

Wat een onredelijk lange terbeschikkingstelling is (of wat dan weer niet onredelijk lang is), zal in 
concreto moeten worden getoetst. Een terbeschikkingstelling die bijvoorbeeld gekoppeld wordt 
aan de pensionering zal minstens in bepaalde gevallen onredelijk lang zijn. Dat kan het geval zijn 
voor jonge personeelsleden waarbij de uitdrukkelijke koppeling aan de pensioenleeftijd tot gevolg 
heeft dat de terbeschikkingstelling een looptijd van twintig, dertig of zelfs veertig jaar kan hebben. 
In dat geval zal allicht de strijdigheid met artikel 185, § 2, DLB vaststaan. 

In het licht van het principiële vereiste van het tijdelijke karakter, lijkt het ons dan ook een meer 
rechtszekere oplossing om te werken met een bepaalde termijn, waarbij het ons a priori niet als 
onredelijk voorkomt om bijvoorbeeld te kiezen voor een looptijd van zes jaren, gekoppeld aan de 
legislatuur van de lokale overheden, waarbij na afloop van deze termijn een nieuw besluit kan 
worden genomen dat de terbeschikkingstelling voor een nieuwe, bepaalde termijn verlengt. 

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat een verlenging van de terbeschikkingstelling mogelijk is. Er zou 
o.i. ook kunnen worden gewerkt met een stilzwijgende verlenging indien noch het uitzendend 
bestuur, noch het ontvangend bestuur binnen een welbepaalde periode een tijdige 
beëindigingsbrief overmaakten.  

5.3 Het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten 

66. Naast de terbeschikkingstelling van personeelsleden, is het mogelijk om 
dienstverleningsovereenkomsten te sluiten tussen de ziekenhuizen onderling of met het 
ziekenhuisnetwerk.  

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de “zuivere” dienstverlening waarbij de focus 
op de dienst/het project ligt en de terbeschikkingstelling van personeel. Er is sprake van een 
“zuivere” dienstverlening (aanneming) waarbij de focus op de dienst of het project ligt, wanneer 
een opdrachtnemer de opdracht krijgt om een bepaalde opdracht of een bepaald project uit te 
voeren. Teneinde deze opdracht of dit project uit te voeren maakt de opdrachtnemer gebruik van 
zijn eigen werknemers of van onderaannemers. De focus ligt daarbij op de opdracht die wordt 



 
 

 

Zorgnet-Icuro vzw  –  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  –  ondernemingsnr. 417659828 T. 02 511 80 08  –  

www.zorgneticuro.be  –  post@zorgneticuro.be 

30

gedaan of de dienst die wordt verleend (o.a. het plaatsen van ramen in een wagen); er kan 
contractueel worden bepaald dat er één contactpersoon (single point of contact) is bij elke partij 
die het contract opvolgt en dat deze personen op hun beurt de werknemers (van hun werkgever) 
instrueren. 

Bij een dienstverleningsovereenkomst kunnen de verhoudingen als volgt schematisch worden 
weergegeven: 

1. Dienstverleningsovereenkomst - 2. Arbeidsrelatie 

67. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan een overeenkomst waarbij een dienstverlener 
zich ertoe verbindt om de lokalen van het ziekenhuis dagelijks te kuisen. Het kuisen van de lokalen 
van het ziekenhuis vormt in dit geval een omlijnde dienst die verleend wordt door een 
dienstverlener. Ingeval daarentegen een onderneming zich ertoe verbindt om een aantal van haar 
werknemers aan het ziekenhuis uit te lenen zodat zij daar onder het gezag van het ziekenhuis de 
lokalen zouden schoonmaken, betreft het eerder een terbeschikkingstelling.  

Het spreekt voor zich dat het niet altijd even duidelijk zal zijn om af te bakenen of er sprake is van 
een terbeschikkingstelling van werknemers, dan wel van een zuivere dienstverlening. Er kunnen 
zich inderdaad hybride situaties voordoen. 

Het is dus noodzakelijk dat er geen gezagsverhouding ontstaat of blijkt tussen de opdrachtgever 
en het personeel van de dienstverlener en erop toe te zien dat de opdrachtgever geen 
rechtstreekse instructies geeft buiten de wettelijke grenzen aan de werknemers van de 
dienstverlener. 

 

Ziekenhuis 
“Opdrachtgever” 

Ziekenhuisnetwerk 
“Dienstverlener” 

Werknemers van 
dienstverlener 

geeft opdracht aan 

geeft instructies aan 

1 

2 
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5.4 De werkgeversgroepering 

(a) Begrip 

68. De werkgeversgroepering is een systeem waarbij een aantal entiteiten zich groeperen in een 
autonome juridische structuur die de werknemers tewerkstelt en deze werknemers ter 
beschikking stelt van haar leden. De werkgeversgroepering is dan de werkgever van de ter 
beschikking gestelde werknemers. Schematisch kan de werkgeversgroepering als volgt 
weergegeven worden: 

 

 

(b) Wettelijk kader 

69. De werkgeversgroepering wordt beheerst door hoofdstuk XI van de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Terbeschikkingstelling van werknemers ten 
behoeve van gebruikers binnen een werkgeversgroepering en tot organisatie van een 
invoeginterim) (hierna: “Werkgeversgroeperingswet”). 

Volgens de FOD Economie telde België in 2017 slechts 17 officieel erkende 
werkgeversgroeperingen. Door het zeer beperkte succes van de werkgeversgroepering 
hebben de wet van 25 april 2014 en de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en 
wendbaar werk het systeem hervormd met de bedoeling het eenvoudiger en 
aantrekkelijker te maken. 

(c) Analyse 

(i) Formeel - Procedureel 

70. Voorafgaande toelating. De minister van Werk dient zijn/haar toelating te geven 
opdat een werkgeversgroepering werknemers zou kunnen ter beschikking te stellen van 
hun leden met het oog op het invullen van hun gezamenlijke behoeften. Krachtens de 
Werkgeversgroeperingswet dient de beslissing binnen de 40 (of  binnen de 100 dagen 
ingeval het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd wordt) te worden genomen. 
De toelating geldt voor onbepaalde duur, maar kan ingetrokken worden ingeval de 

 

Werkgeversgroepering 

Ziekenhuis 1 
(“lid”) 

Ziekenhuis 2 
(“lid”) 

Ziekenhuis 3 
(“lid”) 
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wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen en voorwaarden niet (meer) 
zouden nageleefd worden. 

71. Rechtsvorm. De werkgeversgroepering dient de rechtsvorm aan te nemen van een 
vereniging zonder winstoogmerk. Vroeger kon de werkgeversgroepering ook de 
rechtsvorm aannemen van een economisch samenwerkingsverband (ESV), maar deze is 
afgeschaft in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. 

In principe mag het enige maatschappelijke doel van deze entiteit bestaan in het ter 
beschikking stellen van werknemers aan haar leden. Een koninklijk besluit kan echter een 
afwijking hierop toestaan. Het lijkt opportuun dat voor ziekenhuisnetwerken een 
dergelijke afwijking wordt bepleit, gelet op de uitdrukkelijke doelstelling die de wetgever 
bij de netwerkvorming beoogde. 

72. Beperking van het aantal werknemers. De werkgeversgroepering mag niet meer dan 
vijftig werknemers tewerkstellen. Ook hier kan een hogere drempel voorzien worden bij 
koninklijk besluit. Gelet op het grote aantal in ziekenhuizen tewerkgestelde werknemers, 
zal het in het kader van ziekenhuisnetwerken ongetwijfeld noodzakelijk zijn om een 
hogere drempel te voorzien ingeval een verregaande samenwerking of operationele 
integratie zou plaatsvinden. 

73. Vaststelling van het paritair comité. Het paritair comité waaronder de 
werkgeversgroepering ressorteert wordt bepaald door de minister van Werk in de 
toelating die hij verstrekt. Als alle leden van de werkgeversgroepering onder hetzelfde 
paritair comité vallen, moet hij/zij dat paritair comité aanduiden. In het andere geval zal 
hij/zij rekening moeten houden met een aantal wettelijke criteria voor de bepaling van 
het bevoegde paritair comité. Er is geen wettelijke bepaling die stelt wat er dient te 
gebeuren wanneer een lid van de werkgeversgroepering een publiekrechtelijke entiteit 
zou zijn. Publiekrechtelijke entiteiten zijn in beginsel immers niet onderworpen aan de 
CAO-wet en ressorteren bijgevolg ook niet onder een paritair comité. 

(ii) Gevolgen - Verplichtingen 

74. Arbeidsovereenkomst met de ter beschikking gestelde werknemers. De 
arbeidsovereenkomst met de ter beschikking gestelde werknemers kan voor een 
onbepaalde duur, een bepaalde duur of voor een welbepaald omschreven opdracht 
worden gesloten.  

De wekelijkse arbeidsduur mag niet minder dan 19 uur bedragen. 

De arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te worden opgesteld voor de aanvang van de 
uitvoering van de overeenkomst en moet uitdrukkelijk vermelden dat zij gesloten is met 
het oog op het ter beschikking stellen van de werknemer ten behoeve van de gebruiker.  

75. Schriftelijke overeenkomst tussen de gebruiker en de werkgeversgroepering. Er 
dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten tussen de 
werkgeversgroepering en de gebruiker, die de duur van de terbeschikkingstelling 
bepaalt. 
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76. De gebruiker dient artikel 19 Uitzendarbeidswet na te leven. De gebruiker staat 
m.a.w. in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de 
reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats van het 
werk, zoals de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de 
moederschapsbescherming, de jeugdarbeid, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de 
bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers, de 
gezondheid en de veiligheid van de werknemers (welzijn op het werk). 

77. Huishoudelijk reglement. De werkgeversgroepering dient een huishoudelijk 
reglement op te stellen dat bij de toelatingsaanvraag wordt gevoegd. 

78. Activiteitenrapport. De werkgeversgroepering dient jaarlijks een activiteitenrapport 
te bezorgen aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg.  

79. Hoofdelijke aansprakelijkheid. De leden van de werkgeversgroepering zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de 
werkgeversgroepering, zowel t.o.v. derden als t.o.v. de werknemers die door de 
werkgeversgroepering ter beschikking worden gesteld van zijn leden.  

80. Staking / Lock-out. In geval van staking of lock-out bij één van de leden van de 
werkgeversgroepering, mogen geen werknemers van de werkgeversgroepering aan dat 
lid ter beschikking gesteld worden. 

(iii) Voorlopige beoordeling 

81. * Een werkgeversgroepering lijkt op het eerste zicht een aantal voordelen te hebben in het 
kader van de netwerkvorming, niet in het minst omdat op legale wijze werknemers ter 
beschikking kunnen gesteld worden aan de leden van de werkgeversgroepering.  

* Afhankelijk van de mate van samenwerking of integratie, heeft de werkgeversgroepering in het 
kader van de ziekenhuisnetwerken wellicht pas echt zin indien zij meer dan 50 werknemers kan 
tewerkstellen, waardoor een koninklijk besluit noodzakelijk is. Bij een verhoging van de drempel 
kunnen er bij koninklijk besluit bijkomende voorwaarden opgelegd worden. Voor zover wij 
konden nagaan, is dit tot op heden nog niet gebeurd. Aangezien een ziekenhuisnetwerk niet 
exclusief werknemers zal ter beschikking stellen, dient eveneens een koninklijk besluit te worden 
gepubliceerd.  

* Heden lijkt de relevantie van dergelijk instrument dan ook beperkt te zijn. De procedure blijft 
vrij zwaar en de uitkomst onzeker. Het is onduidelijk wat er in het over te maken huishoudelijk 
reglement dient te worden opgenomen. Gelet op het zeer beperkte succes van de 
werkgeversgroepering tot heden, hebben wij zelf nog geen praktijkervaring met dit instrument.  

De vraag rees hoe de financiële verhoudingen tussen de partijen in de werkgeversgroepering 
zijn. De Werkgeversgroeperingswet bepaalt ter zake niets en laat o.i. de partijen vrij om dit te 
regelen. Het lijkt ons dan ook van belang om de financiële afspraken en verhoudingen tussen de 
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leden van de werkgeversgroepering te regelen in een overeenkomst en/of huishoudelijk 
reglement. De werkgeversgroepering kan bv. conform de gemaakte afspraken aan elk van de 
leden maandelijks een factuur opstellen die de kosten dekt van de geleverde prestaties. Deze 
kosten kunnen zowel directe als indirecte kosten betreffen, zoals voorzien in de afspraken 
tussen de leden van de werkgeversgroepering. Hierbij kunnen dus niet enkel het loon (met 
inbegrip van de RSZ-bijdragen) verrekend worden, maar ook overhead-/werkings-
/exploitatiekosten die de werkgeversgroepering die worden gemaakt m.b.t. het beheer van het 
personeel. In het kader van gemaakte afspraken kan bv. een herfactureringscoëfficiënt worden 
overeengekomen. Ook in geval van ziekte, loopbaanonderbreking, of andere betaalde 
schorsingsgronden kunnen afspraken worden gemaakt tussen de leden (bv. door te voorzien in 
een solidariteitsmechanisme, het aanleggen van een reservefonds, etc.). 

 

 

*  *  * 

* * 
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