
Nieuwe regels voor 
uitzendarbeid in aantocht

Cash: Het slijk der aarde

De uitzendarbeid kent sinds jaren een enorme groei. Hoewel 
uitzendarbeid oorspronkelijk was voorzien als een noodop-
lossing blijkt in de praktijk bovendien dat meer en meer 
bedrijven gebruik maken van uitzendarbeid om werknemers 
te rekruteren.

Het wettelijk kader voor uitzendarbeid liep achter op deze 
evoluties. Hoewel de aanpassing van de wetgeving voor 
uitzendarbeid al sinds 2004 op de politieke agenda stond, 
duurde het een hele tijd voor de besprekingen door de soci-
ale partners tot een resultaat hebben geleid. De sociale part-
ners zijn immers pas op 23 januari 2012 tot een principeak-
koord gekomen, dat ze hebben uitgewerkt in een advies nr. 
1807 van de NAR.

Als alles volgens plan verloopt zullen in principe op 1 juli 
2013 een aantal belangrijke nieuwigheden in werking tre-
den. 

1. Nieuw motief: instroom

Momenteel zijn de drie voornaamste toegelaten motieven voor uitzend-

arbeid: 

- de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeids-

overeenkomst werd beëindigd, of van wie de arbeidsovereenkomst tijde-

lijk is geschorst omwille van bijv. ziekte, vakantie, ...;

- de tijdelijke vermeerdering van werk binnen de onderneming;

- de uitvoering van uitzonderlijk werk, zoals bepaald in CAO nr. 36.

Voortaan kan een uitzendkracht ook ter beschikking worden gesteld om 

een vacature in de onderneming in te vullen met de bedoeling hem/haar 

nadien in dienst te nemen, zonder voorafgaande toelating van de vak-

bondsafvaardiging. De sociale partners komen daarbij tegemoet aan een 

reeds lang bestaande verzuchting. 

1.1 Modaliteiten om misbruik te vermijden

Om te vermijden dat er misbruiken zouden zijn, waarbij steeds uitzend-

krachten worden gebruikt onder het motief instroom voor een zelfde vaca-

ture, zonder dat dit ooit leidt naar een vaste tewerkstelling dient de “3-6-

9”-regel te worden toegepast:

- er mogen per vacature maximum 3 pogingen met “instroom”uitzend-

krachten zijn;

- elke poging mag maximaal 6 maanden duren;

- de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet een duur hebben van 

minimum 1 week en maximum 6 maanden;

- de totale periode van activiteit van de uitzendkrachten voor de vacature 

mag niet langer zijn dan 9 maanden. Er moet echter geen rekening wor-

den gehouden met de periode van activiteit van een uitzendkracht die 

ofwel zelf ontslag heeft genomen ofwel werd ontslagen om dringende 

reden.

Om controle mogelijk te maken moet de gebruiker het uitzendbureau infor-

meren over het aantal pogingen. Het uitzendbureau dient deze informatie 

op te nemen in de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien de 

gebruiker foutieve informatie doorgeeft, waardoor het aantal toegelaten 

pogingen wordt overschreden, zal de uitzendkracht verbonden zijn door 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de gebruiker. 

Vooraleer een beroep wordt gedaan op dit motief zal de vakbondsafvaar-

diging moeten geïnformeerd en geraadpleegd worden over de redenen om 

gebruik te maken van dit motief, de betrokken vacatures, het aantal pogin-

gen en de duur van elke poging.

1.2 Tewerkstellingsgarantie

Om de uitzendkrachten een reële kans te geven, is voorzien in een tewerk-

stellingsgarantie van één maand indien de betrokkene zelf zijn arbeids-

overeenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om als uitzendkracht 

te werken. Voor de andere uitzendkrachten dient de concrete duur nog 

vastgelegd te worden. Er is voorzien dat er gunstigere regels kunnen wor-

den afgesproken in CAO’s of collectieve akkoorden.

Indien het uitzendbureau zonder dringende reden de overeenkomst voor 

“instroom”uitzendarbeid verbreekt tijdens de termijn van de tewerkstel-

lingsgarantie, moet het uitzendbureau voorzien in vervangend werk, aan 

hetzelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, tot het einde van 

de tewerkstellingsgarantie. Indien het uitzendbureau deze verplichting niet 

nakomt, moet een vergoeding gelijk aan het loon tot aan het einde van de 

periode van tewerkstellingsgarantie worden betaald.

1.3 Indienstneming door de gebruiker

Er is geen enkele aanwervingsverplichting, maar als de gebruiker besluit de 

uitzendkracht vast in dienst te nemen moet in principe een arbeidsovereen-

komst van onbepaalde duur worden afgesloten. 

De periodes gewerkt als uitzendkracht onder het motief instroom bij de 

gebruiker worden dan in rekening gebracht:

1) indien de “instroom”uitzendkracht wordt aangeworven voor de functie 

waarvoor hij werd “getest” dan zal voor de toepassing van overeenkom-

sten of bepalingen die de anciënniteit in de onderneming in aanmerking 

nemen (zoals bijv. voor de toekenning van een bonus of een loonvoor-

deel) de periode van activiteit als “instroom”uitzendkracht worden mee-

geteld (met inbegrip van periodes van vakantie of ziekte).

 De regels m.b.t. de opzeggingstermijn veranderen echter niet. Er wordt 

dus nog steeds rekening gehouden met maximum één jaar anciënniteit 

als uitzendkracht voor dezelfde functie bij de gebruiker, ongeacht het 

motief.

2) indien een proefperiode wordt voorzien, dient die te worden ingekort 

met de volledige periode van activiteit als “instroom”uitzendkracht bij 

de gebruiker.

 Indien de uitzendkracht niet vast in dienst wordt genomen, moet het 

uitzendbureau hem mondelinge (of -op zijn verzoek - schriftelijke) uitleg 

geven over de redenen.

2. Opeenvolgende dagcontracten

Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde 

duur leidt in principe tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. In het kader van de uitzendarbeid is afgeweken van dit 

principe en is het mogelijk opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

uitzendarbeid af te sluiten zonder dat dit automatisch leidt naar een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Uitzendbureaus kunnen dus op een zeer fl exibele manier uitzendkrachten 

tewerkstellen, door telkens dagcontracten af te sluiten, zelfs voor opdrach-

ten die langer duren. Bij niet-verlenging van het dagcontract is geen 

opzeggingsvergoeding of - termijn verschuldigd.

Het sluiten van opeenvolgende dagcontracten wordt deels aan banden 

gelegd: 

1) voortaan zal de gebruiker moeten aantonen dat dit beantwoordt aan een 

reële nood aan fl exibiliteit, omdat het werkvolume:

• sterk afhangt van externe factoren

• sterk fl uctueert 

• gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

 Indien de gebruiker de nood aan fl exibiliteit niet kan aantonen zal het 

uitzendbureau aan de uitzendkracht bovenop het gewone loon een ver-

goeding moeten betalen gelijk aan het loon voor een arbeidsovereen-

komst voor twee weken.

2) er is voorzien in een informatie en raadplegingsprocedure en een betwis-

tingsprocedure. Indien de gebruiker beschikt over een ondernemingsraad 

of vakbondsafvaardiging dan wordt deze procedure afgehandeld met 

deze organen. Bij gebreke aan deze organen is er een procedure voorzien 

op het niveau van het paritair comité van de uitzendarbeid en van de 

gebruiker zelf. Pas daarna kan er beroep worden gedaan op de recht-

bank.

Let wel, het sluiten van dagcontracten is nog steeds mogelijk zonder dat de 

nood aan fl exibiliteit moet worden aangetoond. De verstrengde regels gel-

den enkel voor “opeenvolgende dagcontracten”. Dit zijn dagcontracten die:

- elkaar opvolgen: bijv. een dagcontract gesloten op dinsdag en op woens-

dag

- slechts gescheiden zijn door een gewone inactiviteitsdag van de afde-

ling/onderneming: bijv. dagcontracten op woensdag en vrijdag indien 

de afdeling/onderneming waar de uitzendkracht werkt steeds gesloten is 

op donderdag

- slechts gescheiden zijn door een feestdag: bijv. een dagcontract op dins-

dag en donderdag, indien woensdag een feestdag is

3. Uitgebreider informeren van de vakbonden 

Tot nog toe ontvingen de vakbonden slechts zeer algemene informatie over 

de uitzendarbeid in de onderneming. De bestaande informatieverplichting 

blijft behouden, maar wordt uitgebreid, voor alle motieven van uitzendar-

beid. Deze uitgebreidere informatieverstrekking verschilt naargelang er al 

dan niet een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is bij de gebrui-

ker en moet toelaten een duidelijker beeld te krijgen van de uitzendarbeid 

binnen de onderneming.

4. Geleidelijke afschaffi ng van de 48-uren regel

Tenslotte zal op termijn de “48-uren”regel worden afgeschaft. Deze 

48-uren regel voorziet dat arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid tot 

twee werkdagen na de start van de uitzendarbeid kunnen worden getekend. 

Dit is een afwijking op de normale regel dat een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd moet worden getekend uiterlijk op het moment waarop de 

werknemer in dienst treedt. 

De 48-uren regel laat toe om rekening te houden met het fl exibele en 

dringende karakter dat eigen is aan uitzendarbeid, waardoor de onderteke-

ning van de arbeidsovereenkomst voor de start van de opdracht niet altijd 

mogelijk is. De keerzijde van de medaille is dat de uitzendkracht zich voor 

de ondertekening in een bijzonder onzekere situatie kan bevinden, vermits 

hij over geen enkel document beschikt om te bewijzen dat hij in dienst is 

van het uitzendbureau.

Om een einde te stellen aan deze onzekere situatie voor de uitzendkracht 

werd door de sociale partners afgesproken om dit op termijn elektronisch 

te regelen zodat de 48-uren regel kan worden afgeschaft.

5. Inwerkingtreding

Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in één CAO, waarin de 

bestaande CAO’s nr. 36 en nr. 58 worden geïntegreerd, en in de uitzendar-

beid-wet van 24 juli 1987.

Het is de bedoeling dat de vernieuwde wet en CAO op 1 juli 2013 in wer-

king treden. 
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In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en 
de fi scale fraude werden de mogelijkheden met betrekking 
tot de betaling in cash verder aan banden gelegd (program-
mawet van 29 maart 2012).

Cash aankopen

Tot voor kort was het voor een handelaar mogelijk om cash geld 
aan te nemen als betaalmiddel voor bedragen onder de 15.000 
EUR. Op basis van consumentenwetgeving waren handelaars soms 
zelfs verplicht om bankbiljetten aan te nemen, gezien dit een wet-
telijk betaalmiddel is. Deze regels zijn tegenwoordig echter dras-
tisch verstrengd. 

Grensbedrag verlaagd naar 5.000 EUR (3.000 EUR) en nu ook 
voor diensten

Met ingang vanaf 16 april 2012 mogen handelaars enkel nog cash 
geld als betaalmiddel aannemen voor:
• goederen en diensten met een prijs van minder dan de 5.000 

EUR. 
• maximaal 10% van de prijs, voor goederen en diensten met een 

prijs tussen 5.000 en 50.000 EUR.

Waar deze beperking vroeger enkel van toepassing was op de ver-
kopen van goederen door een handelaar, werd het toepassingsge-
bied nu ook uitgebreid naar diensten.

De verkoop van goederen tussen particulieren onderling, bv. 
de verkoop van een tweedehandsauto, valt (vooralsnog?) bui-
ten het toepassingsgebied.

De nieuwe wetgeving verbiedt de prijs in contanten te vereffenen 
bij de verkoop door een handelaar van een goed of de verstrekker 
van een dienst, waarvan de totale waarde (= van één of meerdere 
transacties) 5.000 EUR of méér bedraagt. 

Voorbeeld: 
Zo is de cash-betaling van een voorschot van 2.000 EUR op een 
bestelling ter waarde van 6.000 EUR verboden gezien dit hoger is 
dan 10% van de prijs.

Concreet:

Totaal bedrag van 
verkoop/dienst

Maximale cash-betaling

< 5.000 EUR 100%

5.000 EUR < bedrag < 50.000 EUR 10% van bedrag

> 50.000 EUR 5.000 EUR 

Ten laatste op 1 januari 2014 zal dit grensbedrag van 5.000 EUR 
verder verlaagd worden naar 3.000 EUR.

Meldingsplicht (kliklijn)

Bij niet-naleving van deze regelgeving zal de handelaar of dienst-
verstrekker verplicht zijn de transactie te melden bij de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (“CFI”, beter gekend als de anti-
witwascel). Ook wanneer een fi scaal inspecteur overtredingen vast-
stelt naar aanleiding van een fi scale controle van de onderneming, 
zal dit doorgegeven worden aan de anti-witwascel.

Boetes

Indien de handelaar of dienstverstrekker toch cash aanvaardt 
voor meer dan 5.000 EUR of meer dan 10% van de prijs, zal deze 
overtreding bestraft worden met boetes van 250 tot 225.000 EUR. 
De boete mag evenwel niet hoger zijn dan 10% van de ten on-
rechte in contanten betaalde sommen. Zowel de schuldenaar als de 
schuldeiser zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen

Bij wijze van volledigheid hernemen we nog even de beperkingen 
met betrekking tot het grensoverschrijdende verkeer van liquide 
middelen.

Sedert 15 juni 2007 dient eenieder die met 10.000 EUR of meer aan 
liquide middelen de grens oversteekt dit aan te geven. Onder liqui-
de middelen wordt niet enkel cash geld verstaan, maar ook cheques 
en effecten aan toonder. Die aangifte moet gebeuren bij de douane.

Spontaan?

Wanneer het gaat om een binnengrens in de Europese Gemeen-
schap (bv. tussen België en Frankrijk) dient de aangifte niet spon-
taan te gebeuren, maar kan de douane er wel om vragen.

Indien het gaat om een buitengrens van de Europese Gemeenschap 
(bv. tussen België en de VS of tussen België en Zwitserland) dient 
de aangifte wél spontaan te gebeuren.

Het aangifteformulier zal overgemaakt worden aan de anti-witwas-
cel.

Boete

Wie geen aangifte doet wanneer dit verplicht is, of wie een foute 
aangifte doet en betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van 8 
dagen tot 5 jaar en een geldboete van 25 tot 25.000 EUR.

Conclusie

In haar strijd tegen zwart geld, probeert de overheid de circulatie 
van grote sommen in cash geld uit het economisch verkeer te we-
ren. Voortaan maakt al wie méér dan 10 briefjes van 500 EUR op 
zak heeft, zich verdacht. Wie nog een cash betaling doet van méér 
dan 5.000 EUR (3.000 EUR vanaf 1.01.2014) riskeert boetes.

Waar in bepaalde sectoren cash-transacties nog steeds courante 
praktijk zijn, zal dit in de toekomst strikter worden opgevolgd.

In de vastgoedsector is het vanaf 2014 niet meer toegelaten om 
contante betalingen uit te voeren, bv. ook niet voor voorschotten.
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Bart Adriaens, Claeys & EngelsSpecifi ek geval: onroerend goed transacties

Vanaf 1 januari 2014 mag de verkoopprijs van een onroerend 
goed niet meer contant betaald worden. Tot deze datum geldt de 
algemene regel met beperking tot 5.000 EUR.

De verkoopovereenkomst en de akte moeten verplicht het num-
mer van de bankrekening vermelden die instaat voor de betaling 
van de verkoopprijs.

Vastgoedmakelaars, landmeters-experten die vastgoedactivitei-
ten uitoefenen en notarissen die vaststellen dat deze regels niet 
worden nageleefd, moeten dit onmiddellijk melden aan de Cel 
voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
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