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DE NOTIE DETACHERING 

• Tijdelijke uitzending vanuit buitenland naar België

• Tijdelijke uitzending uit België naar buitenland

• Bedoeling : oorspronkelijke wetgeving blijven toepassen tijdens de tijdelijke
uitzending

• Arbeidsrecht en sociale zekerheid zijn territoriaal gebonden; detachering is 
een afwijking
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EVOLUTIE 
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• In de vroegere E.E.G. was detachering een middel om de 
gemeenschappelijke markt en het vrij verkeer te bevorderen

• Gaandeweg kwam detachering onder druk te staan vanwege het spook van 
de ‘sociale dumping’, mede door de zeer liberale rechtspraak van het Hof 
van Justitie

• Nationale sociale wetten werden beschouwd als hinderpalen voor het vrije
verkeer. Daartegen kwam reactie.

Type here the title of the presentation



EVOLUTIE (VERVOLG)
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• Vrij verkeer van werknemers, maar vooral vrij verkeer van diensten leidde
tot probleem

• Dienstverleners uit andere Lid-Staten konden vrij diensten verlenen met hun
eigen personeel, zelfs als dat geen vrij verkeer van werknemers had : geen
vergunningen nodig; nationale wetten toepasselijk, en gaststaat mocht geen
beperkingen opleggen.

• Daartegen reactie : nationale beschermende regelen mogen in zekere mate 
beperkingen opleggen aan vrij verkeer
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DE TOEPASSELIJKE WET

• Tijdens detachering blijft principieel oorspronkelijke wet van contract 
toepasselijk

• Dit hoeft niet zo te zijn (in EER is rechtskeuze mogelijk met dépeçage), maar 
de bedoeling is oorspronkelijke wet te handhaven (en lokale wet maximaal 
uit de weg te gaan)

• Om sociale dumping te vermijden zijn er voorwaarden en beperkingen : 
richtlijn 96/71 (laatst aangescherpt door richtlijn 2018/957)

• Belgische wet van 5 maart 2002, gewijzigd door wet van 11 december 2016 
en recent door wet van 12 juni 2020
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WETTELIJKE DEFINITIE

• Ontvangststaat moet controle uitoefenen of aan voorwaarden is voldaan

• Heeft uitzendende onderneming substantiële activiteiten in uitzendstaat ?

• Alle feitelijke elementen onderzoeken :

- werk voor bepaalde tijd

- begin detachering 

- situatie van de werknemer

- keert werknemer later terug naar uitzendstaat ? 

- aard van de activiteiten
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WETTELIJK DEFINITIE (vervolg)

- Zorgt detacherende werkgever voor vervoer, kost en inwoon of accommodatie 
en hoe gebeurt dat ? 

- Tijdvakken waarin de werknemer (of een andere werknemer) hetzelfde werk

heeft verricht

Bij KB kunnen nog elementen worden toegevoegd.
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ONDERZOEK ACTIVITEITEN IN UITZENDSTAAT

• Elementen die worden onderzocht : 

- Waar gebeurt administratie, waar belastingen, sociale premies, affiliaties ? 

- Waar worden de werknemers aangeworven ? 

- Welk recht is toepasselijk op arbeidsovereenkomsten en klantencontracten ? 

- Waar belangrijkste ondernemingsactiviteiten ? 

- Grootte van omzet en aantal uitgevoerde contracten in land van vestiging (te 
vergelijken met gegevens in gastland)

- Bijkomende elementen kunnen worden toegevoegd
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DWINGENDE BEPALINGEN GASTSTAAT TOEPASSELIJK

• Ongeacht toepasselijk recht, mogen Lid-Staten de dwingende bepalingen 
aanwijzen van arbeidsrecht die sowieso toegepast moeten worden

• Bij langere detachering dan 12 maanden zijn in principe alle dwingende 
bepalingen van toepassing (excl. regels over aangaan en einde 
arbeidsovereenkomst)
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DWINGENDE BEPALINGEN : WELKE ? 

• België is een van strengste landen 

• Arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden die strafrechtelijk worden 
beteugeld

• Algemeen verbindend verklaarde CAO’s (niet alleen van NAR !)

• Voorbeelden (MvT wet 12 juni 2020) : Arbeidswet, Feestdagenwet, jaarlijkse 
vakantie, Wet Uitzendarbeid, Welzijnswet, Loonbeschermingswet, 
discriminatie en racisme

- Met uitvoeringsbesluiten

Bij KB is nog uitbreiding mogelijk. 

(Is daarvoor nog ruimte ? Wat met het vrije verkeer ? )
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BELONING 

• Tot voor RL 2018/957 waren minimumlonen dwingend

• Sedertdien ‘beloning’ : gelijk loon voor gelijk werk, geen discriminatie

• Voor België verandert dit niet veel

• In België : alle voordelen voorgeschreven bij algemeen bindende CAO’s

• Dus niet : voordelen voorgeschreven door bedrijfsovereenkomst, of 
individueel overeengekomen dan wel toegepast 

• Uitzondering : pensioenen tweede pijler vastgelegd bij alg. bindende CAO

• Reis-, maaltijd- en verblijfskosten; kosten eigen detachering
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UITGESLOTEN DETACHERINGEN

• Dwingende bepalingen gelden niet : 

• Initiële assemblage van een geleverd goed van max. 8 dagen, voor beloning 
en vakantie

• Bepaalde activiteiten in de bouwsector
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DETACHERING LANGER DAN 12 MAANDEN : VERSTRENGING 

• Richtlijn 2018/957 en wet van 12 juni 2020

• Dwingende bepalingen, maar ook alle andere arbeidsvoorwaarden, behalve 
regels sluiten en beëindigen arbeidsovereenkomsten. 

• Voorwaarde van strafrechtelijke bestraffing speelt geen rol meer 

• In België betekent dit vooral : 

- Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

- Aansprakelijkheid van de werknemer

- Schorsing van de arbeidsovereenkomst
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DETACHERINGEN VAN MEER DAN 12 MAANDEN (vervolg)

• Totale duur van detachering te berekenen met periode voor 
inwerkingtreding van de wet van 12 juni 2020 (op 1 juli 2020)

• 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden na kennisgeving van de 
reden van de verlenging aan Toezicht Sociale Wetten

• Maximumduur van detachering is dus 12 à 18 maanden (i.t.t. VO 883/04)

• Omzeilen van maximum niet mogelijk door werknemer te vervangen 
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RECHTSVORDERINGEN

• Acties mogelijk voor Belgische rechtbanken

• Voor werknemers 

• Maar ook voor representatieve vakbonden, zelfs zonder machtiging van de 
gedetacheerde werknemers (in dat geval na overleg tussen de bonden)

• Zelfs nadat detachering een einde heeft genomen

• Werknemers kunnen zich ook in uitzendstaat tot de rechter wenden
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DOCUMENTEN VOOR CONTROLE

Op verzoek aan inspectie bezorgen : 

- kopie van de arbeidsovereenkomst

- Informatie over valuta van betaling, en repatriëring van de 
werknemer

- arbeidstijdenoverzicht

- betalingsbewijzen 

Aanduiden van een verbindingspersoon en mededelen aan inspectie

Als Limosa verricht, gedurende 12 maanden geen arbeidsreglement nodig 
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TERBESCHIKKING VAN PERSONEEL

• Het verbod is een dwingende bepaling in de zin van de wet van 2002

• Risico vooral bij detachering naar België; risico in omgekeerde zin is veeleer 
theoretisch

• Als de detachering uitzendarbeid is vanuit het buitenland nieuwe infoplicht 
voor de gebruiker. Hij moet uitzendbureau op de hoogte stellen van regels 
mbt arbeidstijd, overuren, pauzes, rusttijden, nachtwerk, vakantie, 
feestdagen, loon, zwangerschapsbescherming, bescherming jongeren, 
gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie.

• Wil Belgische gebruiker uitzendkracht in ander land van EER tewerkstellen, 
moet hij vooraf uitzendkantoor verwittigen  
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FRAUDULEUZE DETACHERING 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers (loon)

• Bijzondere regeling voor de bouw

• Bijzondere regeling als werknemer illegaal in België verblijft

• Checkinatwork



20Detachering en expatriëring

DETACHERING VAN EN NAAR DERDE LANDEN 

• Richtlijn 96/71 geldt enkel in EER, maar Belgische wet geldt ongeacht 
herkomst van de werknemer 

• Bij detachering naar België maakt Brexit dus niets uit 

• In UK kunnen nationale regels onbeperkt worden toegepast, aangezien het 
vrije verkeer er niet meer geldt, evenmin als de Verordening Rome I (die 
toepasselijk recht aanwijst)

• Aandacht hebben voor regels inzake arbeidsvergunningen en 
verblijfsvergunningen (in beide richtingen)

• UK is een derde land (alleen qua sociale zekerheid gelden speciale regelen)
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HOE EEN DETACHERING OPZETTEN ?

• Detacheringsbrief of – overeenkomst

• Aandachtspunten (zie model)



SOCIALE ZEKERHEID
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TOEPASSELIJKE REGELS 

Voor België

Verordeningen 883/04 en 987/09 

Met UK : Withdrawal Agreement (2019) en Trade and Cooperation 
Agreement (2020)

Bilaterale verdragen
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DETACHERING BINNEN DE E.E.R.

Toepassingsgebied VO 883/04

EER + Zwitserland 

VO 1231/2010: onderdanen van derde landen (niet Denemarken) 

UK-onderdanen vallen niet meer onder de verordeningen; behalve op 
31.12.2020 lopende detacheringen geldt nu Protocol Sociale Zekerheid bij TCA 
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REGEL INZAKE DETACHERING 

Algemene regel enig toepasselijke sociale zekerheid : werkstaat (voor 
werknemers én zelfstandigen)

Bij detachering afwijking : tijdelijke verdere onderwerping aan oorspronkelijke 
wet

Max. twee jaar, geen verlenging

Dan art. 16 VO 883/04 (bilateraal akkoord ad hoc)
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VOORWAARDEN 

Notie detachering (onderscheid tewerkstelling in meerdere 
landen : 987/09, art. 14, lid 7) (RSZ : 8 opdrachten)

Directe band met uitzendende onderneming  

Bevoegdheid inzake loon en loopbaanverloop, ontslag, dragen 
van gevolgen ontslag + indicatieve criteria

Geen arbeidsovereenkomst in gastland 
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VOORWAARDEN 

Detachering in principe van vaste WN (substantiële activiteit WG)

Vanuit België eist RSZ in principe 30 dagen onderwerping vooraf

Maar detachering van speciaal aangeworven WN ook mogelijk

(daartoe is substantiële activiteit in uitzendstaat nodig, en onderwerping WN 
aan wet uitzendstaat) 
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BIJZONDERE REGELEN

Gedetacheerde kan niet vervangen worden door gedetacheerde

Gedetacheerd bij meerdere ondernemingen ? 

Onderbreking van detachering ? 
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FORMALITEITEN 

➢Formaliteiten: melding art. 15 VO 987/09

A 1 (GOTOT OUT)

Art. 16 VO 883/04

Detachering naar België : Limosa (voor zelfstandigen enkel nog bouw, vlees, 
schoonmaak)
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CONTROLE

Bevoegdheid van gaststaat; principieel bindende kracht A1

Overleg ; Adm. Commissie Migrerende Werknemers

Misbruikbepaling Programmawet 2012 verworpen door HvJ, maar bij 
frauduleuze verklaringen mag nationale rechter ingrijpen (arrest Altun)
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RECHTEN VAN DE WERKNEMER TIJDENS DETACHERING 

Behoudt rechten in land waar hij onderworpen blijft

In de gaststaat enkel dringende medische zorgen volgens lokale wet en voor 
rekening bevoegde instelling. 
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WAT MET HET VERENIGD KONINKRIJK NA DE BREXIT ?

Als detachering bestond op 31/12/2020 blijven de regels van de Europese 
Verordeningen gelden. 

Maar als detachering wordt onderbroken gelden de nieuwe regels. 

Nieuwe regels zijn vervat in Protocol bij TCA (2020); gelden vanaf 1/01/2021. 

Detachering blijft mogelijk voor max. 24 maanden. Maar TCA bevat geen 
bepaling in de zin van artikel 16 VO 883/04 : geen verdere verlenging ! 
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LANDEN MET BILATERALE VERDRAGEN 

Albanië, Algerië, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada, 
Chili, Congo, de Filippijnen, India, Israël, Japan, (Joegoslavië), Kosovo, Kroatië, 
Macedonië,  Marokko, Moldavië, Montenegro,  Québec, San Marino, Servië, 
Tunesië, Turkije, Uruguay, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

Alle verdragen laten detachering toe (behalve Congo, dat enkel voor zeelieden 
geldt). 

Meestal max. duur één jaar; recentere verdragen 2 jaar. USA : vijf jaar.  
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DETACHERING VAN EN NAAR ANDERE LANDEN

Alleen nationale wet van gaststaat is determinerend; dus geen echte 
detachering 

Vanuit België kan Belgische wet verder toegepast worden buiten EER en UK 
voor max. 6 maanden (art. 13, lid 2, wet 17 juli 1963)

Bij negatief wettenconflict : overzeese sociale zekerheid (thans georganiseerd 
via RSZ, na integratie DIBISS in 2017)
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CONTROLE OP DETACHERING NAAR BELGIE 

Limosa-verklaring

Werknemers, stagiairs, zelfstandigen tijdelijk actief in België, niet onderwor-
pen aan RSZ

Niet voor grensarbeiders en voor werknemers die voor Belgische werkgever in 
meerdere landen werken

Melden : identificatie werkgever, werkplaats in België, identificatie Belgische 
klant, begin en einddatum, identificatie werknemer, werkrooster, 
verbindingspersoon, aard van de diensten
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VRIJSTELLINGEN LIMOSA

Internationaal vervoer (behalve cabotage)

Wetenschappelijke congressen in België

Vergaderingen beperkte kring (max. 20 d., max. 60 d. per jaar)

Initiële installatie of assemblage (8 d., niet in bouw)

Dringend onderhoud en reparatie (max. 5 d. per maand)

Zelfst. zakenlieden, bestuurders en mandatarissen (max. 5 d. per maand)
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VRIJSTELLINGEN LIMOSA (VERVOLG)

Sportlui (3 maanden per jaar)

Artiesten (max. 21 dagen per kwartaal)

Wetenschappers (max. 3 maanden per jaar)

Stagiairs-studenten met verplichte stage

Zelfstandige stagiairs met stage in kader van studies of met stage in  
uitwisselingsprogramma (wederkerigheid)
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MELDINGSPLICHT 

Als buitenlandse werknemer (of zelfstandige) geen L1-formulier kan 
voorleggen, moet melding gebeuren (kan online)

Of L1 geldig is, kan door scan van QR-code worden nagegaan. Deze QR laat 
ook scan toe bij Checkinatwork.



DANK U !
Herman van Hoogenbemt

Vragen ? 

03/220 64 01
herman.vanhoogenbem
t@tvh-law.be

www.tvh-
law.be


