Contracten , verloning , sociale bijdragen, …
Thema’s die mijlenver lijken te staan van de
gevraagde competenties die nodig zijn voor het
uitbouwen van een loopbaan in de AV-sector. En
toch ...
In principe zijn audiovisuele projecten van
tijdelijke aard en beperkt in de tijd, alsook
de professionele samenwerkingen tussen
de werknemers/opdrachtnemers en diens
werkgevers/opdrachtgevers. De types van
tewerkstelling
variëren
naargelang
een
specifieke audiovisuele productie. Het kennen en
begrijpen van de verschillende mogelijkheden
van tewerkstelling zijn essentieel.
Voor prestaties mbt tot min of meer kortlopende
opdrachten in de audiovisuele sector zijn er
verschillende types van aanwerving, ongeacht
het nu om artistieke of niet- artistieke prestaties
gaat.

Ti jdeli jke
werkkrachten in
de audiovisuele
sector

De volgende pagina’s zijn bedoeld om een
aantal heldere antwoorden te formuleren voor
zowel werknemers als werkgevers, met als doel
hen de implicaties van deze verschillende types
van tewerkstelling beter te laten begrijpen en
bijgevolg te kunnen kiezen voor de meest
adequate oplossing.
1

De verzameling aan informatie die
in deze pagina’s werd verwerkt
kwam tot stand in het kader van de
campagne “Tijdelijke werkkrachten
in de AV-sector”, georganiseerd door
mediarte met de steun van de sociale
partners en t–heater.
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Welke vorm van tewerkstelling is voor
mij van toepassing?
Werknemer
Elk individu kan tewerkgesteld worden door een werkgever die de voorwaarden
voor de geldigheid van een contract en de arbeidswetgeving respecteert.
Opgepast : Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vijfmaal
opeenvolgend afgesloten wordt, zal dit automatisch omgezet worden in een
overeenkomst van onbepaalde duur.

Zelfstandige
Elke zelfstandige kan worden tewerkgesteld door een opdrachtgever, op
voorwaarde dat hij/zij:
• een btw-nummer heeft;
• de opdrachtgever niet zijn enige klant is;
• er geen band van ondergeschiktheid tussen de twee partijen (zelfstandigeopdrachtgever) is (anders bestaat het risico om als schijnzelfstandige te worden
beschouwd, wat gelijkgesteld wordt met fraude)

Uitzendarbeid
De uitzendkracht kan tewerkgesteld worden, voor een korte periode, op basis van
5 motieven:
• als vervanging voor een vaste werknemer
• om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk
• om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk
• aanwerven van een nieuwe collega (sinds 1 april 2013)
• het uitvoeren van een occasionele artistieke prestatie, via een SBK (Sociaal
bureau voor kunstenaars).

Derde Betaler (Artikel 1 Bis)
Het gebruik van een “derde betaler” wordt voorzien in het kader van artikel 1bis
mbt de «levering van prestaties en / of de productie van artistieke werken.» Dit
omvat de creatie en / of uitvoering of interpretatie van artistieke werken in de
audiovisuele sector en de beeldende kunst, muziek, literatuur, entertainment, theater
en choreografie
Om bescherming kunnen genieten, werd in 2002 een specifiek statuut ingevoerd,
nl. het statuut 1bis of het kunstenaarsstatuut.
Om misbruiken van dit statuut tegen te gaan werd vorig jaar beslist om artikel 1bis
van de RSZ-wet lichtjes (al dan niet met grote gevolgen) te wijzigen.
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Over Artikel 1bis

kunstenaar recht heeft op het statuut 1bis.

Artikel 1bis van de RSZ-wet is namelijk vanaf 1 januari
2014 van toepassing op personen die, omdat ze
geen arbeidsovereenkomst kunnen sluiten omdat één
of meerdere essentiële elementen voor het bestaan van
een arbeidsovereenkomst ontbreken, tegen betaling van
een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke
werken produceren in opdracht van een natuurlijk of
rechtspersoon.
In dat geval wordt de opdrachtgever als werkgever
beschouwd, en dient hij verplichtingen te voldoen. De
RSZ hanteert dus een vermoeden van werknemerschap.
Dit om mogelijke misbruiken van het statuut tegen te
gaan.
In dit geval wordt de opdrachtgever en niet de derde
betaler beschouwd als de werkgever (behalve voor de
ontvangst en inning van bijdragen, is het “de derdebetaler’s instelling” die vervolgens als verantwoordelijke
wordt).

Criteria
Voor de artiest:
• Het moet een prestatie van artistieke en professionele
aard zijn;
• Een of meer elementen van de arbeidsovereenkomst
moet (moeten) ontbreken;
• Het artistieke en professionele karakter van de
prestaties moet worden gecertificeerd door middel
van een ‘visum kunstenaar’. Dit ‘visum kunstenaar’
moet worden voorgelegd vóór elke inschrijving in
een overeenkomst/contract op grond van artikel 1a
bis.
Voor de werkgever:
• De werkgever kan enkel een, op grond van artikel
1a gebaseerde, overeenkomst aanleveren op
voorwaarde dat de werkgever houder is van een
erkenning of een specifieke goedkeuring ,toegekend
vanuit de RSZ.

De artistieke aard van de prestaties of werken van
een kunstenaar moeten vanaf 1 januari 2014 worden
aangetoond aan de hand van een ‘visum kunstenaar’.
Dit beroepsvisum wordt afgeleverd door de commissie
Kunstenaars die bestaat uit vertegenwoordigers van de
kunstensector.
Voortaan zal deze commissie geval per geval bevestigen
of de uitgevoerde prestaties van die aard zijn dat de

Conclusie
De exacte impact van deze maatregel is tot op heden
nog onduidelijk. Voorlopig is het nog wachten op
de uitvoeringsbesluiten met daarin de details inzake
beoordelingscriteria, procedure en werking van de
commissie.

Artistieke prestatie of niet?
De wetgever heeft geen nauwkeurige definitie gegeven van artistieke prestaties. Wel bevat de wet een ruime
omschrijving met daarin een opsomming van meerdere artistieke sectoren: «De creatie en/of uitvoering of
interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het
spektakel, het theater en de choreografie.» Wat precies wel en wat niet kan doorgaan als een «artistiek werk» of
als een « artistieke prestatie» is eigenlijk een feitenkwestie. In laatste instantie oordeelt de rechter daarover.
Deze vraag stelt zich permanent, afhankelijk het om een artistieke of niet-artistieke prestatie gaat, aangezien de
gevolgen variëren in functie van het type van tewerkstelling. Deze kunnen enerzijds minimaal zijn, maar anderzijds
eveneens zeer grote implicaties met zich mee dragen.
Zo wordt het gebruik van een derde- betaler alleen toegestaan wanneer het om een artistieke prestatie gaat,
terwijl andere types van tewerkstelling kunnen worden aangewend voor alle prestaties, ongeacht het artistieke of
niet -artistiek prestaties betreft.
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Andere mogelijkheid :
Terbeschikkingstelling / Detachering
Onder “terbeschikkingsstelling“ verstaat men de situatie
waarin een werknemer door zijn werkgever wordt
uitgeleend aan een gebruiker, die deze werknemer werk
geeft en over hem enig gedeelte van het werkgeversgezag
uitoefent dat normaal aan de werkgever zelf toebehoort.

economische en financiële entiteit; hetzij met het oog
op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde
opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid
vereisen.
In alle andere gevallen is terbeschikkingstelling mogelijk,
na een voorafgaandelijke toestemming gegeven aan de
werkgever door het Toezicht op de Sociale Wetten na
een akkoord tussen de sociale partners bij de gebruiker.

Aangezien het (a priori) over een verboden praktijk
gaat, laten de activiteiten binnen de sector het toe om
de opdrachtgevers, op regelmatig basis, gebruik te laten
maken van de uitzonderingen op dit verbod .

Terbeschikkingsstelling of detachering zal niet
onderworpen worden aan deze analyse, omdat de
tewerkstellingsvoorwaarden identiek zijn aan die van
een werknemer.

Vrijstellingen worden gegeven, hetzij in het kader van de
samenwerking tussen 2 ondernemingen van eenzelfde
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Wat zijn de gevolgen van verschillende
vormen van tewerkstelling?
Om de implicaties mbt de verschillende types van tewerkstelling beter te begrijpen, hebben
we deze in «vier grote families» ondergebracht met als doel deze beter met elkaar te kunnen
vergelijken.

Financieel
Op deze pagina vind je de informatie terug mbt de financiële aspecten van de
tewerkstelling. Onder «Verdeling van de kosten» is er eveneens een vergelijking
toegevoegd tussen de verschillende types van tewerkstelling.

Verantwoordelijkheden
Op deze pagina vind je alle nodige informatie terug mbt de verantwoordelijkheden, toegespitst op de verschillende types van tewerkstelling, en de juridische
aspecten.

Persoonlijke en Professionele ontwikkeling
Op deze pagina vind je de aspecten terug, gelinkt aan het de personen zelf en het
verband tussen hun werk en persoonlijke leven.

Welzijn en Familie
Op deze pagina vind je alle informatie terug omtrent de maatregelen die genomen
zijn mbt het welzijn van de werknemer en mbt tot zijn familiale omgeving.
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Financieel
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Salaris, barema’s, premies
minimumbarema’s
vastgesteld
door
de bevoegde paritaire comités. De
vertegenwoordigers van de werkgevers
en werknemers worden verenigd in een
Paritair Comité. Deze comités buigen zich
over de kwestie mbt de correcte verloning
in verhouding tot de uitgeoefende functie en
ervaring van de werknemer, en dit sector per
sector.

Vergoed worden voor je geleverde prestatie
is één van de essenties van een tewerkstelling.
Afgezien van de financiële kwestie, komt het
er eerst op aan om de reële waarde van het
werk te kunnen bepalen.
Als de lagere werkkost de start van projecten
stimuleert en vergemakkelijkt , bemoeilijkt het
anderzijds de evolutie van de werknemers
die nood hebben aan een vergoeding in
overeenstemming met hun persoonlijke
verwachtingen. In tegenstelling tot hogere
lonen, die werknemers aanmoedigen en
motiveren, verhogen zij het productiebudget,
waardoor deze op zijn beurt moeilijker te
verwezenlijken zal zijn. Voor werknemers
met een arbeidsoverneekomst werden

In onze sector zijn er twee paritaire comites
actief, het PC 227 (audiovisueel) en het PSC
303.01 (filmproductie) . Andere bepalingen
over vergoedingen zijn ook voorzien, zoals
bvb. eindejaarspremies, extra vergoeding
voor werken op zon- en feestdagen .

Concreet

Als loontrekkende zijn er loonbarema’s die gerespecteerd moeten worden. Deze barema’s houden rekening met de
sector, de functie en de ervaring van de werknemer. Het gaat over minimum barema’s. Het uiteindelijk loon wordt
hierop gebaseerd maar ligt in de praktijk hoger.
In het PC 227, is er eveneens een eindejaarspremie voorzien.
Geen enkele bindende bepaling m.b.t. eindejaarspremies werd voorzien in het PSC 303.01.
De vergoeding van uitzendkrachten is gekoppeld aan de loonbarema’s en voorwaarden zoals die van toepassing
zijn in het PC van de opdrachtgever waarbij de uitzendtracht tewerkgesteld is.
Uitzendkrachten genieten eveneens van een eindejaarspremie en alle andere vergoedingen die voorzien zijn in
het PC waarin ze tewerkgesteld worden.
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In het kader van artistieke prestaties alsook voor de
prestaties geleverd door zelfstandigen, is er geen
vooraf bestaande prijsstelling.
De vergoeding moet worden onderhandeld tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Sociale bijdragen
de 30 en 45%, afhankelijk van het type van
tewerkstelling. Deze worden verrekend
op het bruto loon en worden toegevoegd
aan de lasten van de werkgever.
• persoonlijke bijdragen zijn 13,07%. Ze
worden berekend op basis van het bruto
loon, en worden rechtstreeks in mindering
gebracht door de werkgever (en via het
sociaal secretariaat doorgestort aan
de rsz) omdat ze ten laste zijn van de
werknemer.

In België vormen de sociale bijdragen
een heffing op de lonen van de actieve
werknemers, waarbij de solidariteit tussen
alle werknemers (via de sociale zekerheid)
gegarandeerd kan worden. Het principe
is als volgt: actieve werknemers betalen in
verhouding tot hun inkomen een bijdrage.
Vervolgens beslissen de sociale partners
(vakbonden, werkgeversorganisaties en
ziekenfondsen) over de verschillende
modaliteiten van het systeem.
De Belgische sociale zekerheid vervult 3
functies:
• Bij verlies van het arbeidsinkomen
(werkloosheid,
pensionering,
arbeidsongeschiktheid) ontvangt u een
vervangingsinkomen;
• Bij bepaalde ‘sociale lasten’ (bijkomende
kosten), zoals het opvoeden van kinderen
of ziektekosten, ontvangt u een aanvulling
op het inkomen;
• Als u onvrijwillig niet over een
beroepsinkomen beschikt, dan ontvangt u
bijstandsuitkeringen.

Deze bijdragen worden afgehouden door de
werkgever, het uitzendbureau of SBK, of door
de derde betaler, om rechtstreeks verzonden
te worden naar de Sociale Zekerheid (RSZ).
In de meeste gevallen wordt de adminsitratie
en effectieve doorstorting van de bijdragen
uitgevoerd door een sociaal secretariaat.
Voor zelfstandigen is er slechts één sociale
zekerheidsbijdrage,
die
rechtstreeks
afhangt van het netto belastbaar inkomen.
Deze bijdragen worden verrekend via het
ondernemingsloket om ze vervolgens door te
storten aan de RSZ.

Voor werknemers die geen zelfstandige zijn,
zijn er twee soorten bijdragen:
• werkgeversbijdragen die variëren tussen
10
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Concreet

a - Een rechtstreekse arbeidsovereenkomst in geval van niet-artistieke prestaties
Er moet met 2 types van bijdragen rekening gehouden worden.
1/ Het basisbedrag van de werkgeversbijdragen voor werknemers is 32,44% van het brutoloon van de
werknemer. De werkgever neemt deze voor zijn rekening.
Deze bijdragen variëren afhankelijk van de sector. Voor werkgevers uit PC 227, omvatten zij de bijdragen
bestemd voor risicogroepen (0,10%) en de aanvullende bijdragen voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag
(brugpensioen) (0,04%). Voor werkgevers uit PSC 303,01, zijn er slechts bijdragen voor de risicogroepen (0,10%)
waarmee rekening moet gehouden worden.
Voor sommige werknemers, geniet de werkgever van een vermindering op de werkgevers bijdragen:
•
Voor de lage lonen, is er de «werkbonus». Afhankelijk van het brutoloon, wordt een forfaitair bedrag 		
(184 € voor een brutosalaris van € 1.501,82) afgetrokken.
•
Het activa-plan met een verhoging van de tewerkstellingsgraad als doel
•
Etc.
2/ Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de
loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.
Alle bijdragen worden afgehouden door de werkgever die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet
via een sociaal secretariaat).

b - Een rechtsreekse arbeidsovereenkomst in geval van artistieke prestaties
De vergoedingen die worden uitbetaald aan een kunstenaar in ruil voor een prestatie worden behandeld als een
loon waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Onder bepaalde voorwaarden kan een forfaitair deel van het uurloon of gemiddelde dagloon van de persoon die
de artistieke diensten levert en/of artistieke werken produceert, vrijgesteld worden van werkgeversbijdragen voor
de sociale zekerheid. Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers een arbeidscontract hebben afgesloten als
voor degenen die onder het sociaal statuut van ”kunstenaar” vallen.
Er moet met 2 types van bijdragen rekening gehouden worden:
1/ 32,44 % voor de werkgeversbijdragen
2/ 13,07% voor de persoonlijke bijdragen, berekend aan 108% van het brutoloon.
Alle bijdragen worden afgehouden door de werkgever die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet
via een sociaal secretariaat).
Bij de tewerkstelling van een kunstenaar kan de werkgever zich beroepen op een bijdragevermindering. Die
vrijstelling geldt enkel voor de werkgeversbijdragen, niet voor de bijdragen van de werknemer.
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De bijdragevermindering gebeurt per tewerkstelling. Als een kunstenaar dus per dag voor meerdere werkgevers
werkt, heeft ieder van die werkgevers recht op de vrijstelling:
•
•

55,67 euro per dag vrijgesteld van sociale bijdragen (max. 50 maal per kwartaal);
7,33 euro per uur vrijgesteld van sociale bijdragen (max. 380 maal per kwartaal).

De voorwaarde voor de toepassing van de bijdragevermindering voor kunstenaars, kan echter worden
doorgevoerd, als ten minste aan het minimumloon wordt voldaan:
•
•

€ 64,08 bruto per dag in geval van vrijstelling per dag;
€ 8,43 bruto per uur in geval van vrijstelling per uur.

Voorwaarde voor de toepassing van de bijdragevermindering voor kunstenaars is wel dat minstens het
interprofessioneel vastgelegd minimumloon wordt betaald.

a - Een uitzendcontract in geval van niet-artistieke prestaties
Er moet met 2 types van bijdragen rekening gehouden worden.
1/ Werkgeversbijdragen, die ongeveer rond 34.47% liggen, worden in rekening gebracht door de werkgever
(het uitzendbureau) en vervolgens weerspiegeld in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever.
De voorzieningen voor uitzendkrachten zijn identiek aan die voor loontrekkenden.
Het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten houdt nog 0,5% aan werkgeversbijdragen af (0,4% voor de opleiding
en 0,1% voor de risicogroepen). Voeg daarbij de sociale voordelen (o.a. eindejaarspremie), zodat de bijdragen
oplopen tot 9,27%.
Vervolgens wordt de werkgeversbijdrage toegevoegd aan het vakantiegeld.
2/ LPersoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de
loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.
Alle bijdragen worden afgehouden door het uitzendkantoor die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan
niet via een sociaal secretariaat).

b - Een uitzendcontract (via SBK) in geval van artistieke prestaties
Er moet met 2 types van bijdragen rekening gehouden worden:
1/ Werkgeversbijdragen, die schommelen rond 32,44%, worden in rekening gebracht door de werkgever (het
uitzendbureau/SBK) en vervolgens doorgerekend in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever.
De voorzieningen voor uitzendkrachten zijn identiek aan die voor loontrekkenden.
Hier moet men nog een bijdrage van 8,75% toevoegen voor het Sociaal Fonds van de uitzendsector en een
werkgeversbijdrage op het vakantiegeld.
2/ Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze verschijnen eveneens op de
loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.
Alle bijdragen worden afgehouden door het SBK die deze op zijn beurt doorstort aan de RSZ (al dan niet via een
sociaal secretariaat).
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Er moet met 2 types van bijdragen rekening gehouden worden.
1/De werkgeversbijdragen, die op ongeveer 45,45% liggen, op de 108% van
het bruto salaris (ihkv zogenaamde artistieke prestaties) ; gelijkgesteld aan 42.08%.
Zij worden in rekening gebracht door de werkgever (de derde betaler) en vervolgens
weerspiegeld in het bedrag dat gefactureerd wordt aan de opdrachtgever. In
gevallen waarin de werkgeversbijdragen met terugwerkende kracht worden geheven,
zal de derde betaler deze betaling rechtstreeks doorgeven aan de werknemer.
Vervolgens wordt de werkgeversbijdrage toegevoegd aan het vakantiegeld dat stijgt
tot 16,27% van het geïndexeerde brutobedrag aan 108%
2/ Persoonlijke bijdragen worden afgehouden op het deel van de werknemer. Ze
verschijnen eveneens op de loonfiche. Ze schommelen rond de 13,07%.
Alle bijdragen worden afgehouden door de derde betaler en vervolgens doorgestort
aan de RSZ.

De bijdragen zijn direct afhankelijk van het netto belastbaar inkomen.
Ze zijn als volgt:
•
•
•

22% voor inkomens lager of gelijk aan €54,398.06
22% voor inkomens vanaf € 54,398.06, verhoogd met 14,16% van het
verschil tussen het inkomen dat in de middenmoot ligt (€ 54,398.07 € 80,165.52) en € 54,398.07
0% voor inkomens boven € 80,165.52.
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Belastingen
met de verschillende parameters (bedrag
van de inkomsten, gezinssamenstelling,
fiscale aftrek, enz..). De werknemer
ontvangt dan zijn aanslagbiljet. Als hij/zij
teveel voorheffing heeft betaald wordt dit
teruggestort. Anderzijds, als er niet genoeg
afgehouden is geweest, moet het verschil
onherroepelijk terugbetaald worden.

Voor individuen, spreken we over de
belasting op inkomsten van particulieren en
zelfstandigen (personenbelasting), niet te
verwarren met de vennootschapsbelasting ,
belastingaangifte van niet-inwoners (BNI) en
rechtspersonenbelasting.
De personenbelasting (PB) wordt berekend
op basis van het belastbaar inkomen.
In de praktijk wordt er voor werknemers,
rechtstreeks een roerende voorheffing
afgehouden via de werkgever, het
uitzendbureau of SBK, of derde betaler,
om deze vervolgens rechtstreeks door te
storten aan de fiscus. De minimale afhouding
bedraagt 11,11%.

Voor zelfstandigen is er geen roerende
voorheffing. De zelfstandige verwacht het
aanslagbiljet om op basis hiervan te kunnen
vaststellen welk bedrag aan de fiscus moet
overgemaakt worden. Merk op dat er
oplossingen bestaan zijn om via voorschotten
te betalen; zo kan men vermijden om het
bedrag in één keer betalen tussen de 12 en
18 maanden, na het belastingjaar in kwestie.
Merk op dat voor alle werknemers, belastingen
van toepassing zijn op de inkomens, na aftrek
van beroepskosten en sociale premies.

Eenmaal per jaar, moet de werknemer
zijn belastingaangifte invullen. Op basis
van deze aangifte wordt de algemene
berekening uitgevoerd, rekening houdend

Concreet

De belastingen worden onmiddelijk afgehouden via de roerende voorheffing.
Het minimum is voorzien op 11,11% De werknemer kan op elk moment vragen om dit percentage aan afhouding
te verhogen. Dit overstijgt zelden 30%.
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Zelfstandigen betalen belastingen na ontvangst van het aanslagbiljet; over het
algemeen tussen de 12 en 18 maanden na het einde van het jaar in kwestie.
De belastingen worden berekend op basis van de netto-inkomsten, na aftrek van
kosten en sociale bijdragen.
Het belastingtarief is afhankelijk van het bedrag van de inkomsten:
Voor inkomens (*):
van 0 à 7 900€ = 25%
van 7 900 tot 11 240€ = 30%
van 11 240 à 18 730€ = 40%
van 18 730 à 34 33€ = 45%
meer dan 34 330€ = 50%
(*) cijfers voor 2014

Voordelen in natura
Naast een vergoeding, kunnen werknemers
genieten van voordelen in natura. Dit kan
onder de vorm van een verlaagde prijs
inzake maaltijden, een bedrijfswagen, gratis
huisvesting of het gratis ontvangen van
goederen.

Deze voordelen in natura (voordelen van
alle aard) worden beschouwd als een
beroepsinkomen. De werknemer die dit
voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten
betalen op het bedrag dat overeenkomt met
de waarde van het voordeel van alle aard.

Concreet

Enkele voordelen worden vastgelegd door de werkgever in het kader van de opdrachten, uitgeoefend door de
werknemer: groepsverzekeringen, telefoon, reiskosten, etc..
Merk op dat een aantal voordelen van toepassing moeten zijn op alle werknemers, zoals maaltijdcheques
bijvoorbeeld.
In PC 227, genieten de werknemers van een terugkerend systeem van voordelen, bedoeld om de koopkracht te
verbeteren. Dit kan onder de vorm van ecocheques, cultuur-waardebonnen, aankoopbonnen (meer info hier),..
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Er zijn geen bepalingen vastgelegd op niveau van voordelen voor werknemers die
via een derde betaler werken.

De zelfstandige beslist zelf welke uitgaven hij/zij nodig acht om de activiteiten uit te
kunnen oefenen.
Dit kan onder meer restaurantkosten, kantoorapparatuur, auto’s,.. omvatten.
Ontelbare dingen die als voordelen in natura kunnen beschouwd worden, zelf als
we spreken over onkosten.
De zelfstandige die apparatuur koopt in het kader van de beroepsactiviteit, blijft
steeds de eigenaar van zijn aankoop.
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Werkingskosten
Werkingskosten omvatten de uitgaven met
betrekking tot de professionele activiteit en
die niet door de werkgever betaald worden.
De meest voorkomende zijn reiskosten/
verplaatsingskosten,
kantoorapparatuur
(inclusief computers), opleiding, enz.

om jewerkelijke kosten te bewijzen, als die
hoger zijn dan het algemene forfait.
Als zelfstandige kan je eveneens ook de
werkingskosten inbrengen, op voorwaarde dat
deze in verhouding staan met je uitgeoefende
activiteit (elektriciteit, verwarming, enz.)
zoals verbruiksgoederen gerelateerd aan
je onderneming (inkt, papier, batterijen,
foto-apparatuur, harde schijven, etc..) en/
of promotiekosten (website, visitekaartjes,
relatiegeschenken, enz..).

Als werknemer heb je automatisch recht op
het algemene kostenforfait voor de kosten
(onder andere die voor jouw verplaatsingen)
die je gemaakt hebt om je beroepsactiviteit te
kunnen uitoefenen. Je kan er ook voor kiezen

Concreet
Kosten die rechtstreeks verband houden met de
professionele activiteit worden doorgaans gedragen
door de werkgever of opdrachtgever.
Sommige kosten kunnen worden onderhandeld met de
werkgever, wat het geval is voor representatiekosten
of soms telefoonkosten. De financiële tegemoetkoming
wordt dan geval per geval bepaald.
Andere kosten zijn afhankelijk van de bijzondere
bepalingen zoals verplaatsingskosten .
Kosten kunnen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Het gaat om de
werkelijke kosten (op basis van bewijzen) of forfaitaire kosten. De beslissing om deze
onkosten op zich te nemen, blijft echter steeds bij de opdrachtgever.

Een zelfstandige heeft de mogelijkheid om de kosten, in verband met de
uitgeoefende activiteiten, gedeeltelijk of volledig in te brengen.
Dit geldt ook voor de reiskosten, communicatie, apparatuur en andere exploitatiekosten (verwarming, elektriciteit, etc..).
Bij de aanschaf van apparatuur, zal de zelfstandige de kosten op een aantal jaren,
afhankelijk van de aard van de apparatuur, kunnen afschrijven.
Hoewel de aanschaf van de apparatuur in het kader van de beroepsactiviteit is, blijft
de zelfstandige eigenaar van zijn aankoop.
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Verantwoordeli jkheden
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Administratieve verplichtingen
Elk type van tewerkstelling vereist een aantal
administratieve procedures, hetzij voor
de werknemer, hetzij voor de werkgever /
opdrachtgever.
Of ze nu gedragen worden door de
werknemer, de opdachtgever of een derde
partij (uitzendbureau of derde betaler), het

“ad-hoc” karakter van deze prestaties zorgt
voor extra administratieve inspanningen,
rechtevenredig met het aantal keren dat het
tijdelijk contract wordt verlengd, een fase
waarvan de prijs ook een directe invloed
heeft op de beheerskosten.

Concreet

De administratie is voor rekening van de werkgever, waarbij een deel kan worden ondersteund door een sociaal
secretariaat.
De volgende formaliteiten dienen vervuld te zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
het uitvoeren van een Dimona-aangifte, of het bijhouden van een personeelsregister voor werkgevers die geen
Dimona-verplichting hebben;
het bijhhouden van een speciaal personeelsregister voor werknemers die gelijktijdig op meerdere werkplekken
aan het werk zijn, met uitzondering van de plekken waar een algemeen personeelsregister wordt bijgehouden;
het opstellen van een arbeidsreglement ;
het opstellen van een maandelijkse loonfiche voor elk personeelslid;
het uitvoeren van een jaarlijks overzicht mbt de prestaties van elke werknemer (individuele rekening);
het bijhouden van een validatieboek in geval van tijdelijke werkloosheid
het vervolledigen van de documentatie mbt werkloosheid (C4, C131, C103 ...), informatiebladen bestemd
voor de ziekenfondsen, etc…
opstellen van documenten ter beëindiging van een contract, vakantieattesten, fiscale fiches ,…
het opstellen van het overzicht van de prestaties ten behoeve van het compensatiefonds voor kinderbijslag.

Er bestaan sociale secretariaten om ondernemingen te begeleiden en te ondersteunen wanneer zij deze
(administratieve) stappen zetten.
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De administratieve formaliteiten worden vervuld door de uitzendkantoren en hun sociaal secretariaat.
Deze uitzendkantoren zorgen ervoor dat alle formaliteiten correct en volledig worden ingevuld.
De opdrachtgever zal slechts één factuur ontvangen, rechtstreeks van het uitzendbureau.
De werknemer zal ook alle nodige documenten ontvangen (loonfiches, C4, etc..) via het uitzendkantoor.

Administratieve procedures zijn volledig voor de rekening van de zelfstandige.
De stappen om zelfstandige te worden zijn:
•
•
•
•
•

het openen van een professionele rekening ;
inschrijving op de Kruispuntbank voor Ondernemingen ;
aanvragen van een BTW-identificatienummer ;
aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ;
aansluiten bij een mutualiteit.

Er bestaan organisaties om de zelfstandigen in deze processen te ondersteunen.
De opdrachtgever zal slechts één factuur van de zelfstandige in kwestie, die de prestatie heeft geleverd,
ontvangen.
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Aansprakelijkheid in geval
van ongevallen
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat «elke
handeling van de mens met schade als
gevolg, moet vergoed worden door diegene
door wiens schuld de schade is ontstaan”
Dit geldt niet alleen voor opzettelijke fouten,
maar ook bij nalatigheid .

Indien de werknemer een fout begaat tijdens
de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en
wanneer deze fout een letsel veroorzaakt,
zijn er bepalingen voorzien waarbij de
aansprakelijke wordt aangewezen (en dus
ook diegene wie de slachtoffers in kwestie zal
compenseren).

Een benadeelde partij kan aanspraak maken
op een vergoeding, op voorwaarde dat de
volgende 3 elementen kunnen aangetoond
worden:
• Er is een fout gemaakt bij de overste(n)
van de verdachte.
• Er is schade veroorzaakt .
• Er is een oorzakelijk verband tussen de
schade en de gemaakte fout.
•
De compensatie zal proportioneel gebeuren
in verhouding met de vastgestelde schade.
Kortom , zelfs als een werknemer onder de
juridische verantwoordelijkheid van een
opdrachtgever valt, blijft het zijn taak om de
zogenaamde «civiele» verantwoordelijkheid
op te nemen en zich te gedragen als een op
een «goede huisvader».

In
juridische
termen
dient
een
verantwoordlijkheid «te worden gekoppeld
aan de juridische gevolgen van een
handeling, nalatigheid of onvoorzichtigheid».
In mensentaal, is verantwoordelijkheid
opnemen vooral instaan voor je daden en de
gevolgen daarvan.
Er zijn twee soorten aansprakelijkheid:
strafrechtelijke
aansprakelijkheid
en
burgerlijke aansprakelijkheid.
De
burgelijke
aansprakelijkheid
kan
zowel contractueel als niet-contractueel
(niet-contractuele aansprakelijkheid is de
aansprakelijkheid die bestaat tussen twee
mensen die niet zijn verbonden door een
contract) vastgesteld worden.

Concreet

De werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering nemen voor het geheel van het personeel. Indien de
werknemer een fout begaat tijdens de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en wanneer deze fout een letsel
veroorzaakt, dan moet de werkgever zijn verantwoordlijkheid opnemen ten aanzien van het slachtoffer die de
gevolgen draagt door de nalatigheid van de werknemer en dus de schade betalen.
Idem voor de uitzendkrachten, hier is het de opdrachtgever die verantwoordelijk is.
De aangewezen verantwoordelijke (werkgever of opdrachtgever) kan zich altijd keren tegen de werknemer of
uitzendkracht indien men van oordeel is dat het gedrag, van de persoon in kwestie, niet overeenkwam met wat
van hem/haar verwacht werd.
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Zoals bepaald in artikel 1a bis, is het de opdrachtgever die wordt beschouwd als de
werkgever, wanneer het over een prestatie gaat.

De zelfstandige is verantwoordelijk voor de gevolgen, gelinkt aan zijn of haar
activiteiten. In het algemeen onderschrijft de zelfstandige zich aan een verzekering mbt
«Burgelijke Aansprakelijkheid Beroepsleven» dat schade, veroorzaakt aan derden in
het kader van de uitoefening van hun functie, dekt.
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Risico in geval van
wanbetaling mbt prestatie
Alle prestaties moeten worden vergoed.
Afhankelijk van het type van tewerkstelling zal,
de naleving van de betalingsvoorwaarden
volgens de contractuele voorwaarden

tussen de partijen, worden verzekerd door
de verschillende officiele instanties (FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, Rechtbank van Koophandel, enz..).

Concreet
Indien het tijdstip van betaling niet door een collectieve arbeidsovereenkomst of
arbeidsreglement is vastgelegd, moet het loon uiterlijk op de vierde werkdag, na de
periode waarop het loon normaal gestort wordt, uitgekeerd worden.
De wetgever heeft ook strafrechtelijke sancties voorzien, in geval van niet-betaling van
de vergoeding door de hoofdelijk aansprakelijke of in geval van het niet opvolgen van
de waarschuwing, gestuurd vanuit de inspectiediensten.

Het uitzendbureau verzekert de storting van de vergoeding waarop de uitzendkracht
recht heeft, uiterlijk binnen de 8 dagen die volgen op het versturen van de
prestatiefiche, waarin het aantal uren wordt ingeschreven, ongeacht het feit dat de
prestatie al dan niet betaald is geweest door de opdrachtgever.

De derde betaler is niet verplicht om de prestatie uit te betalen, zolang hij de betaling
van de opdrachtgever zelf niet heeft ontvangen.
Echter, van zodra de betaling is uitgevoerd, wordt de derde betaler verantwoordelijk
geacht voor de ontvangst en inning van de verschuldigde bijdragen.

De zelfstandige draagt de economische risico’s. Hij factureert de geleverde prestaties,
bepaalt de wijze van betaling (vaste prijs per dienst, per uur, percentage van de
omzet, enz..).
In principe bestaat er geen minimum vergoeding. Bij niet betaling van de factuur of bij
het niet-naleven van een overeenkomst is de wet op de koophandel van toepassing.
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Contractbreuk
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende
manieren worden beëindigd: eenzijdig door
de werkgever / opdrachtgever of door de
werknemer, in onderling akkoord tussen de
partijen, enz.

verschillende maatregelen ter bescherming
van de tewerkstelling die worden gehanteerd
door de verschillende sectoren waarin
de activiteiten uitgevoerd worden. Deze
maatregelen omvatten, in sommige gevallen,
de procedures voor de beëindiging van de
samenwerking.

Er moet rekening worden gehouden met de

Concreet
De werkgever en werknemer hebben beiden het recht om eenzijdig een einde te
maken aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur:
•
•

•

Omwille van een dringende reden;
Ofwel door aankondiging van een opzegtermijn (in dit geval moet de partij die de
arbeidsovereenkomst verbreekt, dit ontslag door de werkgever moet gemotiveerd
worden en er moet een bepaalde opzegtermijn geven aan de andere partij,
meestal enkele weken of maanden vóór de einddatum van het contract);
Ofwel mits betaling van een vergoeding die de opzegtermijn compenseert
(in geval van een onmiddellijke en ongerechtvaardigde beëindiging van de
arbeidsovereenkomst).

Als het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst beëindigd voor het einde van de
prestatie, zal een vergoeding verschuldigd zijn aan de uitzendkracht, tenzij de
beëindiging optreedt tijdens de proefperiode of in geval van een dringende reden.

Geen enkele bepaling is hieromtrent voorzien in het kader van artikel 1a bis.

Als een bestelbon (of overeenkomst) werd ondertekend door beide partijen, moeten de
bepalingen mbt contractbreuk worden vermeld in de algemene voorwaarden.
Indien de overeenkomst tussen de zelfstandige en de opdrachtgever mondeling is,
geldt een verbrekingsvergoeding enkel als een morele verplichting.
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Gezag en ondergeschiktheid
De juridische ondergeschiktheid, het feit dat
een prestatie onder het gezag van een ander
persoon wordt geleverd, is een essentieel
onderdeel van een arbeidsovereenkomst.

de partijen niet gebonden door een
arbeidsovereenkomst, maar wel bvb door
middel van een andere contractuele relatie,
zoals een aannemingscontract. In dit geval
zal de werknemer niet als werknemer worden
Indien er alleen een band van economische beschouwd maar als zelfstandige, met de
ondergeschiktheid
aanwezig
is,
zijn financiële en juridische gevolgen van dien.

Concreet
De juridische ondergeschiktheid is een recht waarover
de werkgever beschikt om gezag uit te oefenen over
de werknemer (wat veronderstelt wordt als het kunnen
geven van instructies, orders en om het geleverde
werk te kunnen controleren), en de verplichting als
werknemers om dit gezag te aanvaarden.

Het gezag kan niet altijd uitgeoefend worden maar moet wel mogelijk zijn. Het moet niet permanent aanwezig
zijn, maar hoeft slechts occasioneel voelbaar te zijn.
Ten slotte kan de autoriteit die uitgeoefend wordt door de werkgever van directe of indirecte aard zijn. De uitoefening van dit gezag betekent niet dat de werknemer kan genieten van een zekere autonomie.
Voor de uitzendkrachten zijn de voorwaarden dezelfde aangezien het de gebruiker is die beschouwd wordt als
werkgever en in die zin ook beschouwd wordt als verantwoordelijke.
Ondergeschiktheid wordt gedefinieerd als onderdeel van een arbeidsovereenkomst.
Echter, als een prestatie of een uitvoering van een werk plaats heeft, onder sociaaleconomische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met diegene waarin een
werknemer zich bevindt tov van zijn werkgever, dan is artikel 1a bis niet van
toepassing.
De onduidelijkheid rond dit punt wordt ook besproken in een advies van de NAR (zie
punt B. lacunes als gevolg van het kunstenaarsstatuut advies 1744 NAR).

De zelfstandige beheert zelf de uitvoering van zijn werk. Het is natuurlijk goed mogelijk
dat de zelfstandige algemene instructies ontvangt over de aard van het uit te voeren
werk, maar niets weerhoudt de zelfstandige om het werk op een ongebonden manier
te organiseren, het plaatsen van bestellingen en het bepalen van prijsafspraken.
Evenzeer moet de zelfstandige in principe geen rechtvaardiging afleggen inzake het
benutten van de werktijd of afwezigheden van de zelfstandige.
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Persoonli jke en professionele
ontwikkeling
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Waarderen van ervaring &
competenties
In de loop der jaren, heeft de werknemer de
mogelijkheid om zijn ervaring uit te spelen.
Dit wordt vaak vertaald in een verhoging van
de financiële vergoeding. Maar het kan ook

worden vertaald in termen van erkenning.
De werknemer geniet vervolgens van een
grotere autonomie binnen het kader van de
toegewezen missies.

Concreet
Er worden regelingen voorzien op sectoraal niveau, om “ervaring “ vanuit een
financieel oogpunt te kunnen inschalen en waarderen. Het loon stijgt in functie van het
aantal jaren ervaring.
Ook als een werknemer van functie verandert wordt rekening gehouden met de
voordien opgebouwde ervaring.

De vergoeding van de uitzendkracht kan niet lager zijn dan die waarop hij recht zou
gehad hebben als hij rechtstreeks aangeworven was door de opdrachtgever.
De uitzendkracht hoeft niet noodzakelijk dezelfde vergoeding te ontvangen als de
werknemer die hij vervangt, maar hij moet de vergoeding ontvangen waarop hij
recht zou hebben gehad als hij was aangeworven als vaste werknemer door de
opdrachtgever.
De vergoeding van de uitzendkracht wordt geïndexeerd en verhoogd zoals bij
de vaste werknemers van de opdrachtgever. De CAO’s van de sector waartoe de
opdrachtgever behoort zijn allemaal van toepassing.

Zelfstandigen leggen hun vergoeding zelf vast, in
overleg met de opdrachtgever.
De zelfstandige is niet verplicht om steeds dezelfde
tarieven toe te passen.
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Opleiding
Opleiding is één van de wijzes die de
werknemer in staat stellen om te blijven
evolueren. Het kan direct worden gerelateerd
aan de praktijk of minder direct verbonden
zijn (zoals taalcursussen bijvoorbeeld).

in staat stelt om te experimenteren, zich te
informeren, tutorials te volgen etc.
In een sector die zeer onderhevig is
aan technologische evoluties, en die
rechtevenredig staan tot de uitgeoefende
functies, is de nood aan opleiding essentieel
tijdens de loopbaan van een werknemer.
Op basis van zijn/haar statuut, kan een
werknemer min of meer genieten van een
omkadering om zich bij te scholen.

De werknemer kan worden opgeleid door
een externe opleidingsinstelling. Anderzijds
kan de werknemer ook worden opgeleid
binnen de onderneming, door een ervaren
medewerker. Een laatste optie is de
mogelijkheid tot zelfstudie, dat de werknemer

Concreet

De werkgever heeft de verplichting om zijn personeel op te leiden. In de audiovisuele
sector moet elke werknemer tenminste 5 dagen opleiding volgen in de loop van
2 jaar. Deze opleidingen kunnen zowel intern (binnen de onderneming) als extern
gevolgd worden.
In PC 227, kan de werkgever ook genieten van opleidingspremies bestemd voor de
tewerkstelling van risicogroepen en via de Mediacademie.

De opdrachtgever heeft geen verplichtingen mbt opleiding ten aanzien van de
uitzendkrachten. Echter, het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten probeert de
uitzendbureaus te stimuleren om opleidingen te organiseren en geeft een financiële
ondersteuning aan initiatieven mbt de tewerkstelling van risicogroepen.

Geen enkele regeling wordt voorzien mbt dit onderwerp.

De zelfstandige beheert zijn/haar eigen opleiding(en).
De zelfstandige kan eveneens gebruik maken van publieke steun (kmo-portefeuille,
Mediacademie, VAF,...) en kan deze opleidingen volledig inbrengen als professionele
kosten.
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Carrièrebegeleiding
Elke werknemer bouwt zijn carrière uit op
basis van zowel professionele als persoonlijke
ambities, vaardigheden en de context waarin
hij zich bevindt.

loopbaan verder laten evolueren op basis
van de opgebouwde ervaring.
Deze ontwikkelingsmogelijkheden hangen
enerzijds af van de werknemer zelf, maar ook
de context en de professionele werkomgeving
spelen een belangrijke rol.

De verlangens van het verleden zijn niet altijd
die van het heden; werknemers kunnen hun

Concreet
Om de toekomst van de onderneming te waarborgen, kan de werkgever kiezen om
individuele carrièreplannen voor zijn medewerkers te ontwikkelen.
Om dit te kunnen verwezenlijken, zal een realistisch loopbaanplan worden bepaald
op basis van:
• prestaties
• vaardigheden
• persoonlijkheid en motivatie van de werknemer.
Geen enkele regeling is voorzien in dit domein.
Sommige uitzendbureau’s bieden begeleiding en ondersteuning aan om de
uitzendkrachten in staat te stellen om vooruitgang te boeken in hun loopbaan en hun
vaardigheden verder te ontwikkelen.

Geen enkele regeling is voorzien in dit domein.

De zelfstandige beheert zijn carrière volledig zelf, volgens zijn persoonlijke aspiraties
en in functie van de economische context.
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Toewijzen van taken
De ervaring van een werknemer wordt
opgebouwd aan de hand van de geleverde
prestaties die worden verricht ten behoeve van
een opdrachtgever / werkgever. In de loop
van zijn carrière heeft de werknemer steeds

de keuze om te veranderen van activiteit,
maar welke keuze hij maakt is afhankelijk
van het reeds afgelegde professionele en
persoonlijke parcours.

Concreet
Als de opdracht overeenstemt met de functieomschrijving, zoals voorzien in het
contract, is de werknemer verplicht om de taken uit te voeren die door de hiërarchisch
verantwoordelijke worden opgelegd.

Het uitzendbureau kan verschillende posities innemen :
• Opdrachtgevers zoeken voor haar uitzendkrachten.
• Werknemers aanwerven voor opdrachtgevers.
• Neemt alleen het administratieve luik op zich en de verantwoordelijkheid als
werkgever, op voorwaarde dat de werknemer en de opdrachtgever al een
akkoord hebben bereikt.
Een SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars) zoekt geen werk voor haar klanten. De
werknemer en de opdrachtgever moeten een rechtstreeks akkoord bereiken over de te
verrichten diensten, met ongedwongen instemming van beide partijen.
De derde-betalers instelling zoekt geen werk voor haar klanten. De werknemer en
de opdrachtgever moeten een rechtstreeks akkoord bereiken over de te verrichten
diensten, met ongedwongen instemming van beide partijen.

De zelfstandige kiest zelf de prestaties die hij wenst uit te voeren, zonder
aanvaardingsplicht.
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Welzi jn en familie
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Flexibiliteit & regeling
van de werktijden
In principe is de arbeidsduur op 38 uur per
week vastgelegd (gemiddelde op jaarbasis).
Toch heeft de audiovisuele sector een aantal
bepalingen voorzien, om tegemoet te kunnen
komen aan de realiteit van de audiovisuele
activiteiten.

bestaan uit een verdeling van de wekelijkse
arbeidstijd in vier werkdagen om een extra
verlofdag te kunnen bekomen in ruil voor
zwaardere werkdagen.
Annualisering? De annualisering van de
arbeidstijd geeft de mogelijkheid om op
voorhand de werkdagen en de maximale
werktijden te kiezen, voor een periode
variërend van één maand tot een jaar; we
spreken over een combinatie van flexibele
werktijden en een gecomprimeerd uurschema.

De uurschema’s kunnen vervolgens variabel
gemaakt of juist gecomprimeerd worden. De
uren zijn variabel wanneer de werknemer
de mogelijkheid heeft om het begin en
einde van de werkdag aan te passen. Een
gecomprimeerd uurschema kan bijvoorbeeld

Concreet
De werkuren voor werknemers zijn vastgelegd in het arbeidsreglement.In onderling
overleg kan er een aangepast uurrooster opgesteld worden met als doel het aantal
werkdagen te verminderen (door het aantal uren per dag te verhogen) of het aantal
uren per dag te verminderen (door het aantal werkdagen te verhogen).
Thuiswerk waarvan de voorwaarden dienen te worden onderhandeld met de
werkgever.

De indeling van de werktijd is over het algemeen gezien gebaseerd op de gewoontes
(huisregels) van de opdrachtgever die de uitzendkracht tewerkstelt.

Tijdsbeheer en de planning inzake werk zijn volledig
in handen van de zelfstandige, in overleg met de
opdrachtgever.
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Ziekte
In geval van ziekte kan nodig geacht
worden dat de waarnemend arts ziekteverlof
uitschrijft.

De arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
geeft recht op een uitkering, gedurende de
periode wanneer de werknemer stopt met
werken wegens ziekte.

Concreet
Indien de werknemer niet kan komen werken omwille van gezondheidsredenen,
moet de werkgever nog steeds blijven betalen voor zijn werk gedurende de eerste
maand van afwezigheid, en dit tot 100%. Om de afwezigheid van de werknemer te
compenseren, kan het bedrijf de desbetreffende werkzaamheden laten uitvoeren door
andere medewerkers of door een tijdelijke vervanger.
Vanaf de 30ste dag; worden de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid uitbetaald
door het ziekenfonds. De uitkeringen bij ziekte komen in het eerste jaar van
arbeidsongeschiktheid (primaire arbeidsongeschiktheid) neer op 60% van het bruto
salaris.
Elk jaar van arbeidsongeschiktheid, neemt de uitkering af.
Bij een anciënniteit van minder dan 1 maand betaalt het ziekenfonds een uitkering
voor de volledige duur van de ziekte.
Bij een anciënniteit tussen 1 en 3 maanden betaalt, tijdens het de duur van het
contract, het uitzendkantoor het gewaarborgd loon:
•
•
•

de eerste 7 dagen ziekte: 100% van het loon
de 7 volgende dagen: 86,93% van het loon
de 15e tot en met de 30e dag ziekte: 26,93% van het loon

Het ziekenfonds betaalt een uitkering tot het einde van de ziekte.
Na afloop van het contract, mits één maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker en hetzelfde uitzendbureau,
betaalt het uitzendbureau een aanvulling op de ziekenfondsuitkering tot en met de 30e dag ziekte (te rekenen
vanaf de eerste dag); deze aanvulling bedraagt 26,93% van het loon.
Bij meer dan 3 maanden anciënniteit (tijdens de duur van het contract) betaalt het uitzendkantoor een
gewaarborgd loon van de 1e dag tot en met de 30e dag ziekte: maw 100% van het loon.

Geen enkele regeling wordt voorzien mbt dit onderwerp.
Buiten de werkperiode (als de werknemer werkloos is) heeft hij/zij recht op een
uitkering die overeenkomt met 60% van het bruto salaris dat werd gebruikt om de
werkloosheidsuitkering te berekenen. Tijdens de eerste zes maanden zal hij/zij echter
een bedrag ontvangen gelijk aan de werkloosheidsuitkering.
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De eerste maand van de arbeidsongeschiktheid is een niet-vergoede maand of een
maand zonder inkomen. De zelfstandige ontvangt pas uitkeringen van het ziekenfonds
vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de nodige
formaliteiten vervuld zijn, binnen de 28 dagen na het begin van zijn ongeschiktheid.
Vanaf het tweede jaar ongeschiktheid ontvangt de werknemer invaliditeitsuitkeringen
Als de prestatie niet kon uitgevoerd worden, heeft de opdrachtgever geen enkele
verplichting om de zelfstandige te vergoeden.

Afwezigheid omwille van
persoonlijke redenen
Er zijn veel omstandigheden in het privé-leven die
toelaten verlof te nemen: moeder of vader worden,
de uitoefening van een politiek mandaat, de
loopbaan onderbreken of tijdskrediet opnemen,
een opleiding volgen,...

Een werknemer heeft ook het recht om onder
bepaalde voorwaarden om persoonlijke redenen
afwezig blijven van het werk.

Concreet
Verlof om dwingende redenen
Onder dwingende reden dient te worden verstaan elke
niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis
die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de
werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt : ziekte,
ongeval of hospitalisatie van iemand waarmee de
werknemer onder één dak woont of van een bloed- of
aanverwant in de eerste graad waarmee de werknemer niet samenwoont, een ernstige beschadiging van een
bezitting van de werknemer of een verplichte verschijning in een rechtszitting.
Het aantal dagen mag niet meer dan 10 dagen per jaar overschrijden en moet aan de werkgever worden
gemeld. Deze dagen zijn in principe niet bezoldigd.

Klein verlet
De werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk, met behoud van zijn normaal loon, ter
gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van
burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht.
Om loon te ontvangen, moet de werknemer voorafgaandelijk de werkgever verwittigen van zijn
afwezigheid; indien hij er niet de mogelijkheid toe heeft, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk op
de hoogte brengen.
Naast deze verloven bestaat er ook nog kort verlof en zorgverlof.
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Geen enkele regeling wordt voorzien mbt dit onderwerp.

Voor de zelfstandige is er geen specifieke regeling voorzien. Hij beslist zelf (al dan niet
in overleg met de opdrachtgever) wanneer hij z’n opdracht uitoefent.

Gezondheidszorg
Na de consultatie of behandeling door een arts,
tandarts, kinesist of andere zorgverleners, geven
deze je een «getuigschrift voor verstrekte hulp”.

Dit certificaat bewijst dat de zorgverlener zorg
verstrekt heeft, en kan gebruikt worden om
tergubetaling bij het ziekenfonds te vragen.

Concreet

De grote (kosten van ingrepen, ziekenhuiskosten, ...) en kleine (bezoek aan de huisarts, de tandarts, ...) risico’s
worden integraal of gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds.
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Vermindering arbeidsduur
Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en andere
thematische verloven zijn stelsels die werknemers
de mogelijkheid geven om hun loopbaan tijdelijk
stop te zetten of te verminderen.

Tijdskrediet heeft betrekking op werknemers in
de privésector, loopbaanonderbreking is een
soortgelijke maatregel voor werknemers bij de
overheid.

Concreet
Op het vlak van tijdskrediet, kan elke werknemer een
periode opnemen gelijkgesteld met een duurtijd van 12
maanden, zonder motief, waarbij nog 36 maanden
met motief aan kunnen worden toegevoegd .
Het recht op de vergoeding voor een eenvoudig
tijdskrediet is enkel van kracht als je 2 jaar anciënniteit
bij de werkgever bezit en minstens een carrière van vijf
jaar op de teller hebt staan. Voor een uitzendkracht is
het echter niet evident om aan deze criteria te voldoen.
Geen enkele regeling wordt voorzien mbt dit onderwerp

Er is geen tijdskrediet voorzien voor zelfstandigen.

39

WELZIJN & FAMILIE

Feestdagen en zondagen
Er zijn 10 officiële feestdagen in België. In
principe kan een werknemer niet werkzaam zijn
gedurende deze dagen.

Echter, als het werk toegestaan is op zondag,
kan een werknemer ook werken op een feestdag.
In dit geval heeft de werknemer recht op een
«inhaalrustdag».

Concreet
Een werknemer mag tijdens tien feestdagen per jaar niet
worden tewerkgesteld en de werkgever is gehouden
deze niet gepresteerde dagen te betalen. I
ndien zondagsarbeid door of krachtens de Arbeidswet
van 16 maart 1971 is toegestaan, mag de werknemer
tijdens een feestdag worden tewerkgesteld. In dit geval
heeft de werknemer recht op inhaalrust.
Om de werknemer tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag
of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden.
Deze « vervangingsdag « moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.
Een werknemer in PC 227 heeft ook recht op een extra vergoeding (loontoeslag) voor elke zon- of feestdag of
elke vervangende dag waarop hij/zij werkte. In PSC 303.01 is werken op zon- en feestdagen toegestaan mits
toestemming van de syndicale delegatie en compensatie.
Geen enkele bepaling hieromtrent is gekend. De loontoeslag/extra loon of de
recuperatie van overuren van uren moet worden besproken tussen de werknemer en
de opdrachtgever.

Het uurtarief is niet afhankelijk van de dag waarop de activiteit uitgevoerd wordt,
tenzij de zelfstandige deze omstandigheid beschouwd als een onderdeel bij de
onderhandelingen met de opdrachtgever.
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Jaarlijkse vakantie
De jaarlijkse vakantie, zowel de collectieve
(sluiting van de onderneming gedurende
deze periode), als de individuele, schorsen
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Bijkomende
afwezigheidsdagen
geregeld

door collectieve arbeidsovereenkomsten, zoals
anciënniteitsverlof of verlofdagen ter compensatie
van de arbeidsduurvermindering, worden hier
niet bedoeld. De werknemer heeft gedurende
deze periode in principe recht op vakantiegeld.

Concreet
Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft is evenredig met het
aantal dagen van tewerkstelling dat hij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd
Een volledig jaar van tewerkstelling geeft, het daarop volgende jaar, recht 4 weken
vakantie.
De werkgever betaalt het vakantiegeld rechtstreeks aan de werknemer. Dit
vakantiegeld omvat de vergoeding dat normaal gezien overeenkomt met de
vakantieperiode (enkelvoudig vakantiegeld) en een bijkomstige aanvulling (dubbel
vakantiegeld), overeenkomstig per gepresteerde maand of gelijkgesteld aan het
voorafgaande jaar, berekent op 1/12de van 92% van het bruto salaris mbt de maand
waarop dat de vakantie aangevat werd. In veel ondernemeningen wordt het (dubbel)
vakantiegeld uitbetaald in de maand mei of juni.
De uitzendkracht kan vakantiedagen opnemen buiten of tijdens de periode van de
arbeidsovereenkomst.
Net als alle andere werknemers, heeft de uitzendkracht recht op enkel en dubbel
vakantiegeld. Dit wordt telkens op het einde van de overeenkomst uitbetaald.

Er is slechts een contract in het geval van een artistieke prestatie of creatie. De
voorzieningen mbt feestdagen worden niet opgenomen in het toepassingsgebied van
de verbintenissen tussen de tijdelijke werkkracht en de opdrachtgever.
Wanneer de werknemer op het einde van zijn contract terug werkzoekende
wordt, kan de opdrachtnemer nog steeds in aanmerking komen voor opname van
vakantiedagen, met recht op 24 dagen per jaar (incl. zaterdagen) volgens specifieke
bepalingen.
Het aantal vakantiedagen wordt volledig zelf bepaald door de zelfstandige.
Er wordt geen vakantiegeld voorzien voor zelfstandigen.
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Familiale hulp
De grens tussen het privé - en professionele leven
wordt vaak aangetast, maar dit is daarom niet
noodzakelijk een slechte zaak.

toesteken (een IT- probleem, het contact met
een interessant persoon, …), zijn waardevolle
momenten.

Eenvoudige
mondelinge
interacties,
de
uitwisseling van ervaringen met mensen uit een
andere sector, af en toe een helpende hand

Voor zelfstandigen kan een dergelijke steun,
zelfs als deze occasioneel is, van structureel
belang zijn bij het overleg inzake vergoedingen.

Concreet
Er wordt geen voorziening
getroffen voor gevallen van
familiale hulp of bijstand,
voor de activiteiten van
de werknemers in vast
dienstverband.

De zelfstandige kan worden bijgestaan door een persoon uit zijn omgeving. Drie
categoriëen zijn beschikbaar:
•
•
•

De helper
De toevallige helper
De meewerkende echtgenote
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