Verzender
Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
(CAR) - Nederlandstalige kamer
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
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Dossier nr: 003/NL/2013/07/8 - X
Verzoekende partij: X

Aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie

Gelet op artikel 329 van de programmawet (I) van 27 december 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van
de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie;
Gelet op artikel 338, §1 van voormelde programmawet dat stelt: « De kamers van de in artikel 329 bedoelde
commissie hebben tot taak beslissingen te nemen betreffende de kwalificatie van een bepaalde
arbeidsrelatie [...] »;
Gelet op de aanwezigheid van de meerderheid van de leden of de vertegenwoordigde leden van de kamer
van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie;
Gelet op de aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie, geregistreerd op 5 juli 2013;
Gelet op de bijkomende inlichtingen opgevraagd op 14 augustus 2013 en ontvangen op 20 augustus 2013;
Gelet op de voorgelegde stukken:
- Aanvraagformulier, dd 5 juli 2013
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden - onbepaalde duur - voltijds dd. 6 januari 2009
- Ondernemingsplan (niet gedateerd)
- Mail dd. 20 augustus 2013 met antwoorden op vraag tot bijkomende inlichtingen;
Gelet op het schrijven dd. 4 september 2013 waarbij de heer X, bij toepassing van artikel 6, §2, van het
koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de
Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, wordt uitgenodigd ter zitting van 4 oktober
2013 teneinde gehoord te worden;
Gelet op de mondelinge toelichting van de heer X tijdens de zitting van 4 oktober 2013;
Overwegende dat deze aanvraag werd ingediend binnen de in artikel 338,§2 van voormelde programmawet
gestelde termijn;
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Overwegende dat de aanvrager zich, blijkens zijn aanvraagformulier, niet bevindt in één van de toestanden
opgenomen in artikel 338, §3 van voormelde programmawet;

De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, samengesteld uit;
-

De heer Lieven Lenaerts, voorzitter
Mevrouw Pascale Mylemans, als vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal
Sociaal Beleid, vast lid
Mevrouw Sarah Depuydt, als vertegenwoordiger van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, plaatsvervangend lid
De heer Wim De Booser, als vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal
Zelfstandigen, plaatsvervangend lid
De heer Erwin Tavernier, als vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, vast lid

Beslist:
De Commissie heeft de aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie, die haar door de verzoeker werd
voorgelegd, onderzocht.
Zij heeft vastgesteld dat de aanvraag ontvankelijk is en heeft als volgt beslist;
Uit de voorgelegde stukken en uit de mondelinge toelichting van de heer X dd. 04 oktober 2013 blijkt dat
betrokkene duidelijk de wil heeft om een samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis te sluiten. Het
initiatief in deze werd genomen door de heer X en niet door de NV Y.
Hoewel er nog geen effectieve overeenkomst werd afgesloten blijkt uit de mondelinge toelichting dat
betrokkenen duidelijk de intentie hebben om een overeenkomst af te sluiten die gekenmerkt zal worden door
een hoge mate van vrijheid van organisatie van de werktijd en van het werk. Tevens is het de intentie dat in
deze overeenkomst de mogelijkheid tot hiërarchische controle zal ontbreken.
Meer concreet zal, blijkens de mondelinge toelichting, deze overeenkomst volgende kenmerken vertonen;
- De heer X zal de mogelijkheid hebben om eventuele opdrachten van de NV Y te weigeren
- De heer X zal zijn eigen agenda bepalen. Zo zal hij onder meer zelf beslissen wanneer hij werkt en niet
werkt.
- De heer X zal zelf de verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de projecten die hij leidt.
- De heer X heeft de intentie om zijn klantenbestand geleidelijk aan uit te bouwen, teneinde te komen tot
een situatie waarbij 50% van de opdrachten los staan van de NV Y. Dit klantenbestand zal hij
voornamelijk zoeken in sectoren buiten de transportsector, teneinde uit het vaarwater van de NV Y te
blijven. Hij voorziet deze doelstelling te bereiken na een periode van drie jaar.
- Betrokkene zal gebruik maken van zijn eigen materiaal (laptop, gsm,..) ook wanneer hij deze activiteiten
uitvoert in de lokalen van de NV Y.
Rekening houdende met deze gegevens beslist de Commissie dat een arbeidsrelatie die overeenstemt met
de intenties zoals uiteengezet door de heer X gekenmerkt wordt door de afwezigheid van een gezagsband.
De Administratieve Commissie stelt dan ook dat de kwalificatie die de partijen aan de beoogde arbeidsrelatie
hebben gegeven, met name een samenwerkingsovereenkomst tussen zelfstandigen, verenigbaar is met de
elementen die haar werden voorgelegd.
Bij deze dient erop gewezen te worden dat deze beslissing, bij afwezigheid van een schriftelijke
overeenkomst en bij afwezigheid van een werkelijke uitoefening van de arbeidsrelatie, werd gebaseerd op
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de door de heer X geuite intenties betreffende de arbeidsrelatie die pas na het nemen van deze beslissing
eventueel geconcretiseerd zal worden.
De heer X wees er de Commissie immers op dat de NV Y enkel bereid was over te gaan tot het afsluiten van
een samenwerkingsovereenkomst onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Commissie de arbeidsrelatie
zoals de heer X ze voor ogen heeft, beschouwt als zijnde een arbeidsrelatie als zelfstandige.
Deze beslissing is bindend voor de instellingen, vermeld in het hierna aangehaalde art. 338, §4 van de
programmawet (I) van 27 december 2006, behalve wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoering van
de arbeidsrelatie en waarop de beslissing werd gegrond, gewijzigd worden.

Aldus uitgesproken ter zitting van 4 oktober 2013

Deze beslissing is bindend voor de instellingen die in de administratieve commissie vertegenwoordigd zijn evenals voor de sociaalverzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het
koninklijk besluit nr38, behalve
1° wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoering van de arbeidsrelatie en waarop de beslissing werd gegrond, gewijzigd worden. In dit geval heeft de intrekking van de
beslissing uitwerking vanaf de dag van de wijziging van deze voorwaarden;
2° wanneer blijkt dat de elementen betreffende de k walificatie van de arbeidsrelatie die door de partijen werden verschaft op een onvolledige of onjuiste wijze werden verschaft. In
dat geval wordt de beslissing geacht nooit te hebben bestaan.
De instellingen van sociale zekerheid blijven er dus toe gemachtigd over te gaan tot een controle van het behoud van de elementen die de beslissing van de administratieve kamer
hebben gegrond.
In de gevallen voorzien bij artikel 338, §2, tweede en derde lid, zijnde de beslissingen genomen op initiatief van een enkele partij van de arbeidsrelatie, worden deze beslissingen van
kracht voor een periode van drie jaar.
Er kan door de partijen binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing bij aangetekend schrijven, bij de arbeidsrechtbank van de plaats van de aanvrager(s) beroep
worden aangetekend door het uitbrengen van een dagvaarding of door het neerleggen ter griffie van een tegensprekelijk verzoekschrift (art. 704, §1 Ger. W.) lastens de Belgische
Staat (FOD Sociale Zekerheid). Het voorwerp van het beroep moet daarbij worden vermeld.
Indien geen enkel beroep wordt aangetekend, wordt de beslissing definitief.

