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1. Het Belgische sociale zekerheidsrecht verbindt zijn bescherming
aan de professionele status van de burgers(!). De ,summa divisio"
in dit verband is het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen:
men valt als werknemer of als zelfstandige onder de toepassing van
de voor zijn beroepsgroep ontworpen sectoren. Wei is de sociale
zekerheid in een dubbele beweging uitgebreid tot andere personen
dan degenen die als werknemer of zelfstandige actief zijn. Van
oudsher strekt de bescherming zich uit tot de personen ten laste van
de genoemde actieven. En verder zijn sinds de tweede helft van de
jaren zestig bijstandsregelingen(2) ontworpen voor burgers die niet
tot de vermelde beroepscategorieen behoren noch behoord hebben,
en evenmin via de figuur van de persoon ten laste onderdak kunnen
vinden. Deze dubbele uitbreiding ontlokte een auteur de voor ingewijden begrijpelijke bedenking dat ,op het Bismarck-potje een
Beveridge-dekseltje bleek te passen"(3).
Toch blijft de vraag cruciaal of men (rechtstreeks of onrechtstreeks)
onder de regeling voor werknemers of onder die voor zelfstandigen
valt: verschilpunten zijn er qua bijdrageregeling, administratieve
structuur en toegekende prestaties (wat dit laatste punt betreft is het
een algemeen bekend gegeven dat de werknemers ruimer worden

(1) Zie over dit hoofdkenmerk van de structuur van de Belgische sociale zekerheid: VAN
LANGENDONCK, J ., ,Het onderscheid werknemer-zelfstandige in het sociaal recht", in Blinde
vlekken in het sociaal recht, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. B.S. Frenkel
als hoogleraar in het sociaal recht en de sociale politiek aan de Katholieke Hogeschool Tilburg,
Deventer, 1986, 10.
(2) Bestaansminimum, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, gewaarborgde gezinsbijslag,
tegemoetkomingen aan minder-validen.
(3) VAN STEENBERGE, J., ,Dertig jaar Belgische sociale zekerheidswetgeving voor werknemers. Evolutie, tendensen en perspectieven", in Dertig jaar Belgische arbeidsverhoudingen,
Deventer, 1977, 375.
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bediend dan de zelfstandigen, maar dat zij daar meer voor moeten
betalen).
2. Het toepassingsgebied van beide stelsels wordt vastgelegd in de
wetten (en uitvoeringsbesluiten) die tevens de bijdrageregeling bepalen(4). Het betreft:
a. voor de werknemers:
- de wet van 27 juni 1969 tot berziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid
der arbeiders (voortaan geciteerd als R.S.Z.-wet),
bet K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van
27 juni 1969 tot berziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatscbappelijke zekerbeid der arbeiders
(voortaan enkel geciteerd met de datum);
b. voor de zeljstandigen:
- bet K.B.·nr. 38 van 27 juli 1967 boudende inricbting van bet
sociaal statuut der zelfstandigen (voortaan geciteerd als bet
K.B. nr. 38),
- bet K.B. van 19 december 1967 boudende algemeen reglement
in uitvoering van bet K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 boudende
inricbting van bet sociaal statuut der zelfstandigen (voortaan
enkel geciteerd met de datum).
3. Onze bijdrage is opgebouwd als volgt.
In deel A wordt bet algemeen criterium (en dus niet de specifieke
criteria voor bepaalde categorieen)(5) dat door de R.S.Z.-wet en
door bet K.B. nr. 38 wordt gebanteerd om bet toepassingsveld van
de werknemersregeling enerzijds en de zelfstandigenregeling anderzijds af t~ bakenen, aan een nader onderzoek onderworpen. Waar
ligt de grens tussen beide regelingen? Dit onderscbeid pogen wij
scberp te stellen, vooral in de (moeilijke) randgevallen. Het gaat in
deel A dus om de interne afbakening, binnen bet sociale zekerbeidsrecbt, tussen werknemers- en zelfstandigenregeling.
In een (kort) deel B wordt een onderscbeid gemaakt tussen activiteiten die als arbeidsprestaties of beroepsbezigbeden aanleiding geven
tot onderwerping aan de sociale zekerbeid (in bet algemeen, zonder
te !etten op de vraag of bet de regeling voor werknemers of die voor
(4) Weliswaar staat voor de werknemers het toepassingsgebied ook omschreven in de artikelen
1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers, maar deze artikelen zijn nog niet in werking getreden.
(5) Deze bijzondere categorieen komen aan bod in dee! C.
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zelfstandigen betreft) enerzijds en activiteiten (zoals het passief beheer van een verzekeringsportefeuille) of inkomsten die tot geen
enkele verzekeringsplicht aanleiding geven anderzijds. Het gaat in
deel B dus om de externe afbakening van de sociale zekerheid: welke
activiteiten, omstandigheden, inkomsten, ... worden door de sociale
zekerheid aangegrepen en welke niet?
In (het omvangrijkste) deel C tenslotte wordt aandacht besteed aan
bijzondere categorieen van verzekeringsplichtigen die (in beide regelingen) door de toepasselijke wetsbepalingen uitdrukkelijk worden
vermeld als vallende onder het toepassingsgebied van de regeling of
als daarvan uitgesloten. Het gaat dus om bijzondere criteria, die een
afwiJkmg of een biJzondere toepassmg mtmaken van de m deel A
behandelde algemene criteria. Aan bod komen bij voorbeeld de
thuisarbeiders, dienstboden, deeltijds leerplichtigen, mandatarissen
van vennootschappen, helpers van zelfstandigen, ...
4. Vooraf nog dit: problemen qua onderwerping die specifiek betrekking hebben op de situatie van echtgenoten, komen in onze
bijdrage niet aan bod. Met VAN EECKHOUTTE is de afspraak gemaakt, dat hij dit facet in zijn bijdrage voor deze cyclus zou behandelen.
A. INTERNE AFBAKENING: WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE
§ 1. Algemeen: aard van het onderscheidingscriterium

5. Als algemene regel stelt de R.S.Z.-wet dat hij van toepassing is
op ,de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden"(6). Het K.B. nr. 38 gebruikt voor de afbakening van het toepassingsveld der zelfstandigen een residuair criterium
dat daarop aansluit: zelfstandige is ,ieder natuurlijk persoon, die in
Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet
door een arbeidsovereenkomst of door een statuut is verbonden"(7).
6. In dit eerste deel beperken wij ons tot de vraag naar het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen in het algemeen, voorlopig dus zonder acht te slaan op de bijzondere categorieen die door
wetten en uitvoeringsbesluiten uitdrukkelijk naar het ene of naar het
(6) Art. 1, § 1 R.S.Z.-Wet.
(7) Art. 3, § 1, eerste lid K.B. nr. 38, 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen.
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andere statuut worden verwezen. De vraag naar de eventuele toepasselijkheid van het derde statuut, dat van de ambtenaren, is van
minder belang en kan worden opgelost aan de hand van een vrij
gemakkelijk te hanteren formeel criterium(8), en blijft bier dan ook
onbesproken.
7. Juridisch Iijken de begrippen werknemer en zelfstandige voldoende afgebakend. Het statuut van de onderscheiden categorieen wordt
zelfs door een afzonderlijke tak van bet recht geregeld. Ten aanzien
van de werknemers heeft zich op een indrukwekkende wijze bet
arbeidsrecht ontplooid. Zelfstandige beroepen van hun kant worden
beheerst door bet burgerlijk overeenkomstenrecht en deels ook door
het economisch recht. De fiscale behandeling van beide categorieen
is verschillend, en ook andere vragen zoals de verantwoordelijkheid
voor schade veroorzaakt tijdens de arbeid of de onderwerping aan
bepaalde reglementeringen die strafrechtelijk gesanctioneerd zijn,
krijgen uiteenlopende oplossingen naargelang men voor een werknemer of een zelfstandige staat. Ook buiten de sfeer van het recht
vormen de arbeidsverrichtingen van de mens een van zijn belangrijkste levensuitingen. Zijn tijdsbesteding, geluk, gezondheid en andere
levensomstandigheden worden erdoor bei:nvloed. Arbeid vormt een
noodzakelijke voorwaarde voor bet levensonderhoud van de betrokkene zelf en zijn gezin. Wordt die arbeid in een ondergeschikt
verband geleverd, dan leidt hij tot een werkelijke afhankelijkheid van
de persoon van de werknemer tegenover een werkgever(9). Zelfstandig verrichte arbeid is dan weer grotendeels onderworpen aan de
wisselvalligheden van de markt, aan de wetten van vraag en aanbod.
Beide vormen van afhankelijkheid worden door de betrokkenen
anders aangevoeld.
8. Het belang van bet onderscheid werknemer-zelfstandige vereist
dan ook een stevig criterium tot afbakening.
(8) Ret Hof van Cassatie stelde op 8 december 1932 (Pas., 1933, I, 44) als regel dat de in vast
verband benoemde arnbtenaar in beginsel tegenover de Staat buiten een contractueel verband
staat. Hij is gebonden door een ,statuut" dat als hoofdkenmerken heeft: dat de daaruit
voortvloeiende rechten en plichten eenzijdig door de openbare overheid door een wet of
reglement zijn opgesteld en dat die rechtstoestand op dezelfde wijze volgens de noodwendigheden van de dienst zal kunnen worden gewijzigd. Er is geen sprake van aanwerving maar van
benoeming, d.i. de eenzijdige handeling waarbij het statuut op de ambtenaar toepasselijk
wordt gemaakt (MAsT, A., Overzicht van het Belgische administratiejrecht, Gent, 1981, 136,
nr. 134). Leden van een rninisterieel kabinet die geen ambtenaren zijn bevinden zich in een
statutair stelsel, zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en kunnen zich niet tot de
arbeidsrechtbank wenden bij een geschil (Arbrb. Brussel, 19 februari 1979, J. T. T., 1979, 281.
(9) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, 1984, p. 21, nr. 19.
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Nu is voor het merendeel van de beroepen de lijn in de praktijk
gemakkelijk te trekken, ook zonder dat een criterium scherp moet
worden gesteld. Een sociologisch aanvoelen maakt dat , ,iedereen
weet" dat een fabrieksarbeider, een bankbediende of een directeurgeneraal van een multinational tot de werknemerskring moeten
worden gerekend, terwijl een huisarts, een landbouwer of een winkelier in de groep van de zelfstandigen kunnen worden ondergebracht.
Het gezochte criterium is pas nuttig, maar dan ook noodzakelijk, in
de grensgevallen, waarover geen eensgezindheid bestaat. Twijfelgevallen die steeds opnieuw aan de- vaak aarzelende, zie verder rechtspraak worden voorgelegd betreffen ondermeer verzekeringsagenten, uitbaters van krantenkiosken, van winkels of van cafetaria's
in bedrijven, geneesheren in dienst van een gezondheidscentrum,
schoonmakers, filiaalhouders, pompstationhouders, ...
Nu bestaat er in ons recht over de aard van het criterium weinig of
geen discussie: het is gelegen in het wel of niet voorhanden zijn van
een arbeidsovereenkomst. Zoals in nr. 5 aangegeven, wordt dit
criterium met zoveel woorden door ons sociale zekerheidsrecht naar
voor geschoven wat de opsplitsing tussen de werknemers- en de
zelfstandigenregeling betreft. De praktische toepassing van dit theoretisch vaststaand criterium levert nochtans moeilijkheden op. Bestaat de arbeidsovereenkomst uit drie elementen, dat arbeid wordt
verricht tegen betaling onder het gezag van een derde, dan moet
worden vastgesteld dat twee ervan ook aanwezig zijn in het geval van
een zelfstandige activiteit: ook daar is er sprake van arbeidsprestaties
die op een of andere manier worden vergoed. Het verschil tussen
arbeid verricht binnen en buiten het kader van een arbeidsovereenkomst moet dus liggen in het derde element: de gezagsverhouding
(of, gezien vanuit de andere hoek, het ondergeschikt verband).
§ 2. Het onderscheidingscriterium in de rechtspraak en

de rechtsleer
a. De expansie van het arbeidsrecht
9. De vraag of er in een bepaald geval een gezagsverhouding voorhanden is, is allereerst een vraag die zich stelt voor de beoefenaar van
het arbeidsrecht: n.a.v. een opzegging, een betwisting omtrent betalingen, een schadegeval, e.d.m. rijst het probleem van het aldan niet
bestaan van een arbeidsovereenkomst en dus van toepassing of niet
van de wet van 3 juli 1978. Problemen hieromtrent komen ter sprake
in de bijdrage van VANACHTER. Toch is het goed voor ogen te
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bouden dat ook bet sociale zekerbeidsrecbt, telkens bet de vraag
moet beantwoorden naar onderwerping aan de R.S.Z. - of S.S.Z.
- regeling, een bijdrage levert tot bet uitzuiveren van de begrippen
gezagsverhouding en ondergescbikt verband(lO).
10. Nu was bet een tiental jaren geleden een algemene vaststelling
van de recbtsleer, dat steeds gemakkelijker bet bestaan van een
gezagsverbouding en dus van een arbeidsovereenkomst werd aangenomen, wat tot een expansie van bet arbeidsrecht en dus meteen ook
van de R.S.Z.-regeling leidde. Zo werd na de tweede wereldoorlog
de opvatting verlaten dat bepaalde beroepen gezien de aard van de
uitgeoefende functie niet in een ondergescbikt verband konden worden uitgeoefend; in de plaats kwam bet inzicbt dat bet gezag nodig
voor een arbeidsovereenkomst niet zover moest gaan dat de werkgever zicb mengde in de tecbniek van bet uitgeoefende beroep: bet
volstond dat bet gezag zicb beperkte tot de arbeidsorganisatie
(plaats, tijd, administratie, zonder de inboud zelf van de arbeidsprestatie te bei:nvloeden)(ll). De juridiscbe mogelijkheid van een gezagsuitoefening was voldoende, ook al werd deze niet in feite geconcretiseerd(12). Gaandeweg werden de aspecten leiding en toezicbt, vroeger in een adem vernoemd naast bet element gezag, losgelaten, eerst
door de recbtspraak van bet Hof van Cassatie en daarna door de
Arbeidsovereenkomstenwet zelf. De bescbermende aard van dearbeidswetgeving zal ook wel een element zijn geweest om de feitenrecbters bij twijfel tot bet bestaan van een arbeidsovereenkomst te
doen besluiten. Het Hof van Cassatie was dan enkel bevoegd om na
te gaan of de rechters uit de door hen vastgestelde feiten wettelijk
hadden kunnen afleiden of er al dan niet een gezagsverbouding
tussen de contracterende partijen bestond(l3). Ook de marge van
vrijbeid die bestond wat de tijdsbesteding betrof werd tevergeefs als
een doorslaggevend element naar voor gebracbt: voor bet bestaan
van een arbeidsovereenkomst is niet vereist - zo werd geoordeeld
- ,dat bet tijdstip van begin en einde van de voor bet verrichten

(10) VAN STEENBERGE, J., ,Invloed van het sociale zekerheidsrecht op het arbeidsrecht", in
Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, Brussel, 1979, I, 225.
(11) VAN AcHTER, 0., ,Evolutie van de arbeidswetgeving", in Dertig jaar Belgische arbeidsverhoudingen, Deventer, 1977, 243; - zie voor een analoge evolutie in Frankrijk: LYONCAEN, G. en PELISSIER, J., Les grand arrets du droit du travail, Parijs, 1978, 5.
(12) DELHUVENNE, M., ,Algemene problematiek van de individuele arbeidsovereenkomst",
in Arbeidsrecht, BLANPAIN, R. (ed.), 1978, II-a, 121.
(13) Zie b.v. Cass., 10 december 1984, J.T.T., 1985, 244.
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van de bedongen arbeid bestemde tijd bij overeenkomst tussen
partijen is bepaald"(14).
11. Hoger is gezegd dat de rechtspraak inzake sociale zekerheid een
bijdrage heeft geleverd tot het uitzuiveren van de begrippen gezagsverhouding en ondergeschikt verband. Wellicht moet men eerder
spreken van een bei:nvloeding in een bepaalde richting dan van een
neutrale uitzuivering. En deze richting zal ook wel die van een
expansie zijn geweest. De Besluitwet van 28 december 1944 mocht
haar toepassingsgebied dan wel hebben beperkt tot werkgevers en
werknemers verbonden door een contract van dienstverhuring, in de
loop-van de voorbereidende besptekingen werden bij wijze van
voorbeeld gevallen van onderwerping vernoemd die op zijn minst
twijfelachtig waren. En latere wetten en Koninklijke Besluiten omschreven het toepassingsgebied nader zonder zich veel te bekommeren om de vraag of er arbeidsrechtelijk gesproken wel van een band
van ondergeschiktheid sprake was (1945-46: landbouwarbeiders,
thuisarbeiders, met fooien bezoldigde werknemers; 1961: sommige
dienstboden; 1965: bezoldigde beheerders van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, beroepsorganisaties, v .z. w. 's en cooperatieven)(15). Sindsdien hebben de praktijk van de R.S.Z., de verwarring
geschapen door de in 1969 ingevoerde notie ,gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" en de speculatiedrang
van degenen die uit de sociale zekerheid meer voordelen hoopten te
halen dan er lasten van te ondervinden, ertoe bijgedragen de bakens
steeds verder te verzetten en het toepassingsveld van het arbeidsovereenkomstenrecht te verruimen
AI deze elementen tesamen hebben ertoe bijgedragen dat vaak met
erg losse banden van ondergeschiktheid een genoegen werd genomen.
In nr. 15-17 wordt onderzocht of deze expansionele tend ens thans
niet tot een rust- of zelfs eindpunt is gekomen.
b. Enkele contracten die (desondanks) op een zelfstandigheid wijzen
12. In weerwil van de in het vorige nummer geschetste ontwikkelingen, blijven er duidelijk gevallen bestaan waarbij een persoon werken
uitvoert of handelingen verricht voor een of meerdere andere personen zonder daarbij zijn onafhankelijkheid te verliezen. Meestal zal
(14) Cass., 25 november 1975, Arr. Cass., 1976, 384.
(15) Commentaar: LEEN, W., ,Sommige aspecten van de evolutie van het toepassingsgebied
van het sociaal zekerheidsrecht", in Actuele problemen van sociaal recht, Antwerpen/Leuven,
1966, 140-144.
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men deze gevallen aanduiden met de civielrechtelijke figuren van
lastgeving of aanneming van werk.
13. Een volledige zelfstandigheid tijdens de bedrijvigheid is het
kenmerk van de overeenkomst van lastgeving, d.i. de overeenkomst
waarbij een persoon (de lastgever) aan een ander (de lasthebber, die
aanvaardt) de macht geeft om in zijn naam rechtshandelingen te
stellen (art. 1984 B.W.). Aldus zal een makelaar zijn clienteel en zijn
bestellingen aanbrengen aan de handelaar van zijn keuze. Hij doet
zijn offertes aan wie hij wil, hij beschikt over zijn tijd en hij wordt
vergoed met een commissieloon, dat vrij wordt besproken met degenen aan wie hij een zaak voorstelt( 16).
Een aannemingscontract is moeilijker af te bakenen. In de artikelen
1710 en 1779 B.W. is er sprake van huur van werk, maar de
classificaties die rechtspraak en rechtsleer binnen de contracten van
werkverhuring hebben aangebracht zijn onduidelijk, minstens reeds
wat de terminologie betreft. Gaandeweg is het juridisch taalgebruik
gaan onderscheiden tussen de contracten van werkverhuring in de
enge zin en de aannemingscontracten. In het eerste geval zou het
voorwerp van de overeenkomst het verhuren van arbeidskracht zijn
in het kader van een arbeidsondergeschiktheid en zou men als synoniem beter de term arbeidsovereenkomsten gebruiken, in het tweede
heeft de overeenkomst eerder betrekking op het verwezenlijken van
een arbeidsresultaat, dat in voile zelfstandigheid wordt nagestreefd.
Werkt de aannemer weliswaar voor een of meer andere personen,
dan gebeurt zulks evenwel voor eigen rekening en op eigen risico(17).
Het economisch recht kent als zelfstandige handelstussenpersonen:
de commissionair, de handelsagent, de makelaar, de concessiehouder
en de gerant(18).
14. Ten aanzien van de civielrechtelijke figuren aanstelling en aanneming maken VAN GOETHEM en DILLEMANS de opmerking - die
ongetwijfeld ook opgaat voor de figuren uit het economisch rechtdat het onderscheidmet een arbeidsovereenkomst niet steeds gemakkelijk te maken is en dat er , voor ieder geval moet worden beslist,
rekening houdende met de kenmerkende bestanddelen". De omstan(16) VAN GoETHEM, F. en DILLEMANS, R., Handboek van het Belgisch sociaal recht,
Antwerpen, 1962, 26.
(17) Ibid., 28.
(18) STUYCK, J., ,Aan de handelsvertegenwoordiger verwante zelfstandige tussenpersonen",
in Juridisch statuut van de handelsvertegenwoordiger, Antwerpen, 1980, 18-25.
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digheden en de aard van de arbeid zijn daarbij niet doorslaggevend,
maar wei de rechten van ieder van de twee partijen hun door het
contract toegekend en de wederzijdse economische verhoudingen(19).
c. Ben kentering in de expansie van het arbeidsrecht. De wilsautonomie der partijen
15. Soms laat de feitelijke situatie voldoende ruimte voor een keuze
van de partijen tussen het afsluiten van een overeenkomst die duidelijk de kenmerken van een arbeidsovereenkomst vertoont met alle
gevolgen vandien. en het aangaan van een contract van lastgeving of
aanneming van werk dat de zelfstandigheid van de presterende partij
eerbiedigt (een keuze die vaak mede door de sociale zekerheidsimplicaties wordt belnvloed). Nu stellen een aantal auteurs in de rechtspraak sinds het einde van de jaren '70 een tendens vast om bij de
kwalificatie van een overeenkomst in randgevallen meer dan vroeger
met de wilsautonomie van de partijen rekening te houden: uitgangspunt is dan de vraag hoe de partijen zelf hun onderlinge verhouding
hebben gekwalificeerd(20). Deze vernieuwde belangstelling voor de
contracteervrijheid zou steeds volgens dezelfde rechtsleer de expansieve tendens die wij in nr. 9 signaleerden hebben afgezwakt en
misschien zelfs omgebogen.
16. Ben aanzet voor deze herontdekking van de contracteervrijheid
zou gegeven zijn door het arrest inzake , ,toiletvrouwen'' geveld door
het Hof van Cassatie op 11 september 1978(21). De betwisting had
betrekking op de relatie tussen een grootwarenhuisketen en de vermelde dames, die uitdrukkelijk als ,zelfstandigen" waren aangeworven. Alhoewel er in de feitelijke verhouding vele elementen aanwezig
waren die op een ondergeschiktheid wezen - zie verder - en zulks
wellicht had volstaan om tot een arbeidsovereenkomst te besluiten,
was het Arbeidshof tot een tegengestelde conclusie gekomen en werd
het in zijn overtuiging door het Hof van Cassatie gevolgd: , ,Overwegende dat het Arbeidshof verder vaststelt dat de aanneming van werk
de realiteit is, dat de partijen een aanneming hebben gewild en dat
(19) VAN GOETHEM, F. en DILLEMANS, R., o.c., 27 en 28.
(20) VAN STEENBERGE, J., ,Toepassingsgebied en bijdrageregeling voor werknemers: de
R.S.Z.-regeling", in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1975-1981, VAN LANGENDONCK, J. (ed.), Antwerpen, 1981, 10; PERSYN, C., SIMOENS, D. en VANEECKHOUTTE,
W., ,Overzicht van rechtspraak- Arbeidsongevallen (1976-1983)", T.P.R., 1984, 1043, nr.
1.
(21) T.S.R., 1978, 507; J. T. T., 1979, 200.
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het getuigschrift het over een aanneming heeft; dat het Arbeidshof
tevens oordeelt dat er dwaling noch bedrog is; dat de overige in het
middel aangevochten motivering overbodig is; overwegende dat ook
een aannemer zich kan verbinden op bepaalde dagen en uren en op
een bepaalde plaats het werk uit te voeren, zich kan vergenoegen met
een vergoeding die bestaat uit vrij gegeven en niet gevraagde fooien,
en zijn benodigdheden, al dan niet tegen betaling, kan betrekken bij
de opdrachtgever; dat deze gegevens derhalve, noch afzonderlijk
noch samen, de feitenrechter in rechte ertoe dwingen het contract
voor een arbeidsovereenkomst te houden".
Een krachtige echo van deze overwegingen horen wij enkele jaren
later (op 22 juni 1983) in een arrest van het Arbeidshof te Luik:
,Attendu que la qualification donnee par les parties a leur convention est si importante qu'elle prime; que seules la fraude, l'erreur ou
les clauses inconciliables avec la qualification donnee permettent au
juge de la modifier"(22). En het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling
Hasselt, overwoog op 9 november 1976 dat het Hof: ,gelet op
hetgeen door partijen over hun wederzijdse verplichtingen wordt
medegedeeld, tot het besluit komt dat er geen dwingende gegevens
voorhanden zijn om een verhouding, die voor interpretatie vatbaar
was, nu in rechte anders te kwalificeren dan betrokkenen destijds in
hun vrijelijk ondertekende mandaatsovereenkomst hebben gedaan"(23) (24).
17. Wat voorafgaat impliceert natuurlijk niet dat partijen volledig
willekeurig hun sociale zekerheidsstatuut kunnen kiezen. Vooreerst
geldt ook hier de algemene regel dat de contracteervrijheid wordt
ingeperkt door dwingende wetsbepalingen- een belangrijke restrictie op het domein van het sociaal recht waar de meeste teksten juist
dit dwingende karakter bezitten(25). Verder zal het leerstuk nopens
de interpretatie van de contracten stellen dat meer belang moet
worden gehecht aan de werkelijke bedoelingen van de partijen dan
aan de kwalificatie die zij in een of ander geschreven stuk uitdrukkelijk gebruiken. En dan nog kunnen deze bedoelingen of vooruitzich(22) T.S.R., 1983, 413.
(23) T.S.R., 1977, 280.
(24) Anders, in een wei erg stringent gestelde formulering, de Arbeidsrechtbank te Verviers
in een vonnis van 24 januari 1972 (T.S.R., 1973, 41): ,Attendu qu'il est constant tant en
doctrine qu'en jurisprudence que ce n'est pas Ia volonte meme formelle des parties qui peut
qualifier leurs rapports juridiques sur le plan du travail mais que seul compte !'existence du
lien de subordination entre parties".
(25) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, 1984, 19, nr. 18.
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ten in strijd zijn met de ware toedracht; de wijze waarop de partijen
aan hun relatie concreet gestalte geven, dus de realiteit, haalt het dan
op de oorspronkelijke of beweerde bedoelingen. In dit verband kan
nuttig verwezen worden naar de aangehaalde pass us van het cassatiearrest van 11 september 1978: nog voor het Hof de vaststelling van
het arrest a quo overnam ,dat de partijen een aanneming hebben
gewild", had het reeds overwogen dat blijkens dit laatste arrest ,de
aanneming van werk de realiteit is".
Elementen als het niet ingeschreven staan bij de R.S.Z., de nietbetaling van vakantiegeld of het ontbreken van opzeggingstermijnen, dus
elementen ontleend aan de beweerde wil van de partijen, laten op
zichzelf niet toe tot de afweziglieid van een arbe1dsovereenkomst te
besluiten wanneer daartegenover andere elementen staan die wel in
die richting wijzen(26). Evenmin moet het bestaan van een arbeidsovereenkomst zonder meer worden afgeleid uit het feit dat een
verzekeringspolis-arbeidsongevallen is afgesloten(27).
De keuzevrijheid van de partijen speelt dus enkel in de mate dat de
feitelijke toedracht, d.i. de wijze waarop het contract wordt uitgevoerd, getoetst aan de dwingende bepalingen van het sociaal recht,
ruimte laat voor interpretatie.

d. De (Nederlandse) mathematische aanpak
18. Vaak zal de verhouding tussen de partijen een aantal kenmerken
vertonen die op een zelfstandigheid bij het verrichten van de arbeid
wijzen, naast een aantal andere die dan weer een ondergeschiktheid
doen veronderstellen. De verscheidene elementen van de overeenkomst zullen dan tegen elkaar worden afgewogen en de conclusie zou
dan - om een uitdrukking van VAN LANGENDONCK te gebruiken
- op bijna mathematische marrier worden getrokken, naargelang er
meer elementen zijn die wijzen op het ene statuut dan op het
andere(28). In Nederland komt deze mathematische aanpak tot
uiting in de vragenlijst die door de Sociale Verzekeringsraad is
opgesteld om uit te maken of iemand zelfstandige is of niet: deze lijst
bestaat uit vijfentwintig vragen, verdeeld over drie rubrieken (kapitaal, risico en ,andere kenmerken"), waarbij de ja-antwoorden
(26) Zie o.m. Arbh. Brussel, 2 juni 1972, R. W., 1972-73, 809; Arbh. Bergen, 9 oktober 1981,
T.S.R., 1982, 237.
(27) Aldus Cass., 5 december 1983, T.S.R., 1984, 140.
(28) VAN LANGENDONCK, J., , ,Het onderscheid werknemer-zefstandige in het sociaal recht'',
in Blinde vlekken in het sociaal recht, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr.
B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal recht en de sociale politiek aan de Katholieke
Hogeschool Tilburg, Deventer, 1986, 16.
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wijzen op zelfstandigheid en de neen-antwoorden op ondergeschikt
verband. Rechtspraak en rechtsleer ontrafelen de verhouding tussen
de partijen in een reeks feitelijke omstandigheden die elk op zichzelf
beschouwd niet doorslaggevend zijn maar die, samengebundeld, een
vermoeden van het bestaan van de ene of de andere overeenkomst
kunnen scheppen.
Deze mathematische methode leidt niet steeds tot een afdoende
oplossing. Het kan gebeuren dat de ene reeks elementen niet uitgesproken boven de andere uitsteekt. Daarenboven is zeker niet aan elk
element evenveel gewicht toe te kennen. Men kan ook aarzelen op
de geschetste basis conclusies te trekken die strijdig zijn met de
spontane indruk die de te beoordelen arbeidsverhouding op het eerste
gezicht heeft gemaakt(29). Onder dit voorbehoud biedt de aangegeven werkwijze wei enig houvast. Vandaar dat in nummer 22 een
schaal volgens dit model zal worden voorgesteld, nadat in de nu
volgende nummers enige rechtspraak zal zijn gesystematiseerd.

e. Beknopt overzicht van rechtspraak
19. Hieronder worden een dertigtal vonnissen en arresten gegroepeerd, die betrekking hebben op de kwalificatie werknemer of zelfstandige. Om niet in herhaling te vallen met de rechtspraak die door
VANACHTER in zijn bijdrage voor deze cyclus wordt behandeld,
beperken wij ons tot gevallen waar de R.S.Z. of het R.S.V.Z. partij
waren en waar de vraag dus met het oog op het al dan niet bestaan
van een verzekeringsplicht in het ene of het andere stelsel werd
onderzocht. Een zeldzame keer wordt ook rechtspraak uit de sfeer
van het arbeidsrecht (geschillen tussen- beweerde- werkgevers en
werknemers) in het onderzoek betrokken, nl. waar het feitenrelaas
nauw aansloot bij een behandeld geval uit de sfeer van het sociale
zekerheidsrecht (dit dan ter vergelijking).
In de eerste kolom wordt het beroep van de betrokkene aangeduid,
in de tweede de elementen die door een van de partijen werden
aangevoerd als wijzende op een relatie van ondergeschiktheid, in de
derde de elementen die daartegenover werden gesteld en die de thesis
van een zelfstandigheid moesten schragen.
20. Gevallen waar tot onderwerping aan de regeling voor werknemers werd besloten.

(29) Ibid., 16.
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uitbater van
cafetaria in bedrijf(30)

pompstationhouder(31)

pompstationhouder(32)

uitbaatster van
winkel (wasserij)(33)

- geniet geen volledige vrijheid wat
de organisatie van zijn werk betrof,
noch inzake zijn uurrooster of de uitoefening van de arbeid zelf
- er is in zijn voordeel een verzekeringspolis-arbeidsongevallen afgesloten
- mag geen andere activiteit voor
eigen rekening uitoefenen
- is gehouden tot het dragen van
bepaalde kledij die hem gratis wordt
geleverd
- mag zijn zaak niet aan derden
overdragen zonder toestemming van
- mag uitsluitend waren verkopen
hem geleverd door opdrachtgever
- is onderworpen aan richtlijnen,
raadgevingen en een ,systeem van de
voorafgaande toelating"
- is gebonden door concurrentiebeding
- moet verkopen, wei in eigen naam
maar voor rekening van opdrachtgever
- is niet vrij de prijzen van zijn waren zelf te bepalen
- is onderworpen aan toezicht van
opdrachtgever, o.m. aan de hand van
een opgelegd boekhoudkundig systeem
- is onderworpen aan verbod andere waren te verkopen dan degene die
hem door opdrachtgever zijn geleverd
- is gebonden aan nauwkeurige opgave van taken
- mag aileen goederen van opdrachtgever verkopen
- krijgt verpakkingen, magazijnbenodigdheden en boekhoudkundige
stukken van opdrachtgever
- is gebonden aan bepaalde openingsuren

- heeft een overeenkomst afgesloten die uitdrukkelijk niet als
een arbeidsovereenkomst werd
bestempeld

- mag eigen publiciteit voeren
- wordt vergoed met een commissieloon
- heeft zekere zelfstandigheid en
draagt zekere verantwoordelijkheid bij de arbeidsverrichtingen

- is aangesloten bij een sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen
- heeft B.T.W.-nummer en is
ingeschreven in handelsregister
- mag nevenactiviteit uitoefenen, zoals dealership m.b.t. automer ken
- mag zelf publiciteit voeren
- mag zelf openingsdagen en
-uren bepalen
- mag zelf personeel aanwerven

- houdt zich niet aan opgelegde
arbeidsuren
- is contractueel verplicht zich
als zelfstandige in orde te stellen
met de fiscale en sociale wetgeving

(30) Arbrb. Verviers, 24 januari 1972, T.S.R., 1973, 41: ,(Attendu) !'on peut sans crainte
de se tromper affirmer qu'il existe (un lien de subordination) des qu'il y a une possibilite (meme
fort mince) d'autorite et de surveillance de Ia part de l'employeur; en d'autre termes des que
la liberte complete et sans limite n'est pas donnee au travailleur quant it !'organisation de son
travail tant au point de vue horaire qu'au point de vue travail en lui-meme».
(31) Arbrb. Antwerpen, 12 december 1977, R. W., 1978-79, 1170.
(32) Arbrb. Hoei, 19 juni 1981, T.S.R., 1981, 531.
(33) Cass., 11 september 1978, T.S.R., 1979, 53.
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uitbater van
winkel(34)

vloerlegger in
dienst van aannemer
van
bouwwerken(35)

syndicus van
appartementsgebouw(36)

, ,animeermeisje"(37)

geneesheer tewerkgesteld bij
confrater(38)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
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- is gerechtigd op een forfaitaire
minimumwed de
- is ertoe gehouden de waren te verkopen tegen opgelegde prijzen
- moet winkel openhouden op dagen en uren bepaald door opdrachtgever
- moet de gelnde koopsommen verantwoorden
- organiseert eigenmachtig ,zijn
doen en Iaten"
- Ievert zijn arbeidskracht, niet een
bepaald resultaat
- dient bevelen op te volgen
- wordt, bij ontstentenis van eigen
voertuig, door opdrachtgever naar
werf gevoerd of krijgt vergoeding
voor reiskosten
- wordt per uur betaald
- is ingeschreven bij R.S.Z.
- is verplicht in het appartementsgebouw te wonen
- is gebonden aan bepaalde uren
- werkt onder toezicht van een directiecomite
- geniet een gelndexeerde wedde
- moet zich bij afwezigheid door
echtgenote Iaten vervangen
- moet de algemene raad rekenschap geven over uitgeoefende functies
- is ertoe gehouden een vast uurrooster te eerbiedigen
- werkt ,werkelijk en regelmatig"
in bepaalde herberg
- kan niet zelf beslissen wanneer zij
werk stopzet of vakantie neemt
- is niet gerechtigd zelf de honoraria
te innen, maar wordt op forfaitaire
wijze vergoed
- krijgt welomschreven taken toebedeeld
- is onderworpen aan nauwkeurige
richtlijnen

- gebruikt werktuigen die hemzelf toebehoren
- stelt facturen op (die echter
eerder op eenvoudige urenstaten
gelijken)

- oefent zekere zelfstandigheid
uit tegenover medeeigenaars
,omdat hij voortdurend toezicht
heeft over het gebouw"

- verricht zijn medische handelingen in volledige onafhankelijkheid

Cass., 11 september 1978, T.S.R., 1979, 58.
Arbh. Luik, 18 december 1973, onuitg., A.R. nr. 2498/72.
Arbh. Gent, afd. Brugge, 13 februari 1984, R. W., 1984-85, 57.
Werkrechtersraad in Beroep, Brussel, 25 februari 1970, T.S.R., 1971, 23.
Arbrb. Hoei, 17 juni 1977, T.S.R., 1977,442.

apotheker tewerkgesteld bij
confrater(39)

- is niet vrij wat tijdstip en plaats
van activiteit betreft
- ontvangt loon in verhouding tot
de geleverde prestaties
- bezit geen eigen officina

afdelingsverantwoordelijke van ziekenfonds(40)

- is belast met innen van de bijdragen
- is gehouden te werken in lokalen
van ziekenfonds
- is gebonden door vast uurrooster
is verplicht zich naar de onderrichtingen van verzekeringsmaatschappij
te gedragen
- mag niet voor andere maatschappij prospecteren
- kan gedane kosten recupereren bij
maatschappij
- heeft geen eigendomsrecht op de
portefeuille
- verhuurt enkel zijn arbeidskracht

~~~"<eeuekerings

agent(41)

- is aangesloten bij een sociale
verzekeringskas van zelfstandigen
- is niet ingeschreven bij de
R.S.Z.
- is niet gedekt door een arbeidsongevallenverzekering
- treedt vrij op bij de keuze van
geneesmiddelen en de uitvoering
van magistrale bereidingen
- is gemachtigd over zekere kleine uitgaven zelf te beslissen
- wordt betaald in functie van
de omvang der gei:nde bijdragen
is niet gebonden aan diensturen
- wordt beloond met commissieloon
- mag zelf publiciteit voeren om
nieuwe verzekeringnemers aan te
trekken

21. Gevallen waar tot onderwerping aan de regeling van zeljstandigen werd besloten.
verzekeringsagent(42)

filiaalhoudster
(winkel)(43)

- mag uitsluitend waren verkopen
haar door een bepaald bedrijf (haar
opdrachtgever) geleverd
- is gehouden aan concurrentieverbod
- is ertoe gehouden regelmatig in-

- oefent zijn activiteit als agent
uit op een duidelijk onderscheiden
wijze van zijn functie van bediende bij dezelfde verzekeraar: buiten de kantooruren, tijdens zijn
vrije tijd en buiten Ieiding en toezicht vanwege de werkgever
- is tevens agent voor rekening
van andere verzekeringsmaatschappijen
- geniet onafhankelijkheid in
die zin dat zij zich mag Iaten vervangen en in eigen naam bedienden aanwerven
- baat de winkel uit ,bij wijze
van speculatie''

(39) Arbh. Gent, afd. Brugge, 25 september 1984, T.S.R., 1985, 233; R. W., 1985-86, 1715
en J.T.T., 1985, 117.
(40) Cass., 8 mei 1978, T.S.R., 1978, 409.
(41) Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 2 juni 1972, R. W., 1972-73, 809.
(42) Cass., 8 mei 1978, T.S.R., 1978, 409.
(43) Cass., 16 januari 1978, T.S.R., 1978, 257: ,Overwegende dat, wanneer degene die zich
tot het verrichten van arbeid verbindt, de overeenkomst uitvoert met de medewerking van door
hem in dienst genomen en betaald personeel en wanneer de uitvoering van de overeenkomst
door deze medewerking leidt tot de exploitatie van een eigen onderneming, de overeenkomst
tot het verrichten van arbeid geen arbeidsovereenko~st is".
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filiaalhoudster(44)

agent van een
bank(45)

ventaris te Iaten opstellen en controleren
- krijgt regelmatig bezoeken van inspecteurs en moet hun verslagen ondertekenen
- baat winkel uit voor rekening van
een p.v.b.a.
- wijst
op
feit
dat
later
aangetrokken filiaalhoudsters wei
werden ingeschreven bij de R.S.Z.

- wordt met commissieloon vergoed
- mag geen parallelle zaken voeren
met derden
- is onderworpen aan bepaling dat
de bank steeds de activiteiten anders
kan omschrijven
- moet richtlijnen van de bank naleven en diens toezicht ondergaan

gerechtelijk
deskundige(46)

opiniepeiler(47)

- is verplicht binnen een zekere tijdspanne een minimum aantal interviews af te nemen

geneesheer,
verantwoordelijk voor laboratorium(48)

- wordt betaald met forfaitair
maandloon
- werkt met materiaal van laboratorium

- heeft een overeenkomst afgesloten die uitdmkkelijk een mandaatsovereenkomst werd genoemd
- heeft vakantiegeld noch bijdragebons ontvangen
- is niet ingeschreven bij de
R.S.Z.
- heeft een overeenkomst afgesloten die uitdrukkelijk een mandaatsovereenkomst werd genoemd
- is niet ingeschreven bij de
R.S.Z.

- is vrij de opdracht die hem
wordt toevertrouwd te aanvaarden of te verwerpen
- is niet onderworpen aan gezag, Ieiding of toezicht van de magistraat die hem heeft aangesteld
- is slechts geboiiden door algemene richtlijnen
- is gebonden aan nauwkeurige
richtlijnen wat de te stellen vragen, de op te zoeken personen
e.d.m. betreft, doch zulks vloeit
voort uit de aard van de activiteit
(opinieonderzoek)
- kiest zelf dagen waarop interviews worden afgenomen
- loon is tegenprestatie voor medische handelingen in vrijheid gesteld
- onderzoekt geen patienten en
verricht geen analyses, maar oefent toezicht uit op de verrichtingen door anderen

(44) Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 9 november 1976, T.S.R., 1977, 280 (over de mime
aandacht van dit arrest voor de wilsautonomie van de partijen, zie boger, nr. 16).
(45) Arbh. Luik, 22 juni 1983, T.S.R., 1983, 413 (over de mime aandacht van het arrest voor
de wilsautonomie van de partijen, zie boger, nr. 16); zie zeker ook: BLANPAIN, R., ,Het
juridisch statuut van de ,agenten" van het Gemeentekrediet van Belgie", T.S.R., 1976, 193.
(46) Arbrb. Namen, 30 maart 1977, J.T.T., 1978, 357.
(47) Arbh. Bmssel, 14 december 1978, onuitg., A.R. nr. 7675.
(48) Arbh. Bmssel, 30 oktober 1979, T.S.R., 1980, 39.
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- is slechts onderworpen aan
richtlijnen hem gegeven met het
oog op de goede werking van het
ziekenhuis
- is niet gebonden door een uurrooster
- verricht bepaalde onderzoekingen bij hem thuis
- voert correspondentie met de
ziekenhuisdirecteur waarin hij deze ,op voet van gelijkheid behandelt"
- Ievert ook bij hem thuis prestaties ten voordele van het ziekengeneesheer in
dienst
van
P.M.S.-centrum(49)

- moet werk verrichten in aangeduide lokalen
- is gebonden aan bepaalde openingsuren
- wordt forfaitair vergoed volgens
de wet op het medisch schooltoezicht

commissionair-verkoper
die boeken verspreidt voor
een
uitgever(50)

- krijgt een sector toegewezen binnen dewelke hij contact moet houden
met het clienteel
- heeft zich te houden aan zekere
richtlijnen

toiletvrouw in
grootwarenhuis(51)

- oefent activiteit uit op een permanente wijze tijdens openingsdagen en
-uren van grootwarenhuis
- wordt bezoldigd met fooien en/ of
vast maandelijks bedrag
- krijgt benodigdheden gratis van
opdrachtgever
- staat onder ,beperkt" gezag en
toezicht
- ontvangt van opdrachtgever benodigdheden voor verrichten van werk

schoonmaakster van klaslokalen
(kuisvrouw)(52)
(49)
(50)
(51)
(52)

- is niet ingeschreven bij de
R.S.Z.
- heeft eigen prive-praktijk die
te cumuleren is met praktijk in
P .M.S.-centrum
- stelt zelf planning op voor het
verrichten van de geneeskundige
onderzoeken
- kan zich voor de vermelde onderzoeken Iaten vervangen
- koopt zeker aantal tijdschriften van de uitgever, verkoopt die
door en wordt vergoed door de
aldus evt. gerealiseerde winst
- organiseert volledig vrij zijn
werk en is geen verantwoording
verschuldigd
- kan zich steeds Iaten vervangen
- krijgt van de uitgever geen onderrichtingen wat de organisatie
van zijn werk betreft
- heeft haar overeenkomst als
een aannemingscontract ondertekend en oefent haar werk als aanneemster uit

- is niet gebonden aan bepaalde
werkuren
- ontvangt geen vast loon
- is in het bezit van sleutel van

Arbrb. Kortrijk, 6 september 1977, T.S.R., 1977, 387.
Arbh. Antwerpen, 26 mei 1978, onuitg., A.R. nr. 92/75.
Cass., 11 september 1978, J.T.T., 1979, 200 en T.S.R., 1979, 53.
Arbrb. Turnhout, 8 november 1973, T.S.R., 1974, 223.
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reisgids(53)

- wordt forfaitair vergoed
- is gehouden aan een reisschema
d.i. een werkschema

leerkracht in
instelling van
prive-onderwijs(54)

- moet les geven in schoollokalen of
ten huize van de leerlingen
- is ertoe gehouden les te geven
,aan de door de school aangewezen
leerlingen onder haar gezag"

uitbater van
dagbladkiosk(55)

- mag slechts tijdschriften verkopen
die hem door de opdrachtgever worden geleverd
- wordt vergoed ten belope van een
bepaald percentage van verkoopcijfers
- is gehouden aan verkoopprijzen
opgelegd door de opdrachtgever

de school en beslist zelf wanneer
en voor hoelang zij arbeid presteert
- oefent volgens de overeenkomst zijn taak ,zelfstandig naar
eigen inzicht'' uit
- kan tot kort v66r het vertrek
van een toegezegde reis afzien
- moet geen rekenschap geven
van zijn tijdsgebruik
- blijft vrij de hem voorgestelde
prestaties a! dan niet te aanvaarden
- kan de overeenkomst vrij opzeggen
- geniet schommelende bezoldigingen
- beschouwde zijn situatie
steeds als die van een zelfstandige
- er is geen juridische ondergeschiktheid

f. Proeve tot opstelling van een typologie
22. Het beperkt gehouden(56) rechtspraakoverzicht hierboven toont
aan dat een arbeidsverhouding vaak tegelijk elementen bevat die op
een ondergeschiktheid wijzen en andere die een zelfstandigheid doen
veronderstellen. Deze tegengestelde gegevens moeten dan tegen elkaar worden afgewogen. Hoger is gezegd dat zulks gebeurt op een
haast mathematisch aandoende wijze, onder het meervoudig voorbehoud evenwei dat in nr. 18 is aangegeven. In feite komt het erop aan,
midden tegenstrijdige elementen, het doorslaggevende criterium te
ontdekken.
Pogen wij thans tot een soort schaal, een typologie te komen die moet
toelaten de feitelijke elementen van een concreet geschil enigszins te
systematiseren. Deze oefening wordt gemaakt aan de hand van de
gegevens uit ons overzicht van rechtspraak, aangevuld met bevindin-

(53) Arbh. Brussel, 29 maart 1979, onuitg., A.R. nr. 8774.
(54) Cass., 2 april 1979, Arr. Cass., 1978-79, 906.
(55) Arbrb. Charleroi, 7 november 1974, T.S.R., 1975, 110.
(56) Men raadplege voor een zeer omstandig en genuanceerd overzicht: VANACHTER, 0., ,S
1111-Arbeid in ondergeschikt verband", in Rechtsgids, DILLEMANS, R. (ed.), Gent, 1986
(losbladig), dee! S.
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gen uit recente rechtsleer(57). Herinneren wij eraan dat de reeks
feitelijke omstandigheden, aldus gesystematiseerd, elk op hun eigen
niet doorslaggevend zijn maar, samengebundeld, een aanwijzing
voor het bestaan van de ene of de andere overeenkomst kunnen
scheppen.
WERKNEMER

ZELFSTANDIGE
CONTRACTVORMING

1. de werknemer is de werkaanbieder en is
daarbij veelal ,de meest gerede partij"
2. de werknemer sluit een overeenkomst met
een of met een beperkt aantal werkgevers
3. de werknemer verbindt zich tot een reeks
opeenvolgende dienstprestaties de zich uitstrekken over een Iangere periode

1. de zelfstandige is genoodzaakt publiciteit
te voeren en wordt door de klant opgezocht
2. de zelfstandige sluit overeenkomsten met
een groot aantal vaak wisselende klanten
3. de zelfstandige Ievert een enkele of een
beperkte reeks dienstprestaties

LOONVORMING
4. de werknemer haalt zijn inkomen rechtstreeks uit zijn werkprestaties zelf
5. de werknemer wordt op vaste tijdstippen
beta aid
6. de bezoldiging van de werknemer wordt
op forfaitaire wijze berekend, vaak in functie
van vaste loonschalen

4. voor de zelfstandige vloeit het inkomen
eerder voort uit het bekomen resultaat van de
werkprestaties
5. de zelfstandige bekomt betaling na aflevering van een factuur
6. de zelfstandige stelt zelf de prijs van zijn
werk vast, zij het vaak in functie van elementen waarop hij geen greep heeft

RISICOLAST
7. de werknemer werkt voor rekening van
een werkgever, die het risico van de onderneming draagt
8. ten voordele van de werknemer zijn door
de werkgever een of meerdere verzekeringen
afgesloten (arbeidsongevallen, aansprakelijkheid)

7. de zelfstandige werkt voor eigen rekening
en draagt zelf het risico
8. de zelfstandige beslist zelf of hij zich zal
verzekeren tegen bepaalde risico's

VERHOUDING T.O.V. DERDEN
9. de werknemer is intuitu personae aangeworven en is niet gerechtigd zijn werk te
delegeren aan derden
10. de werknemer is gehouden door een concurrentiebeding en mag geen parallelle bedrijvigheden uitoefenen voor derden

9. de zelfstandige mag zich meestallaten vervangen en mag in elk geval personeel in dienst
nemen om zich te Iaten bijstaan
10. de zelfstandige werkt eventueel voor
meerdere opdrachtgevers

GEREEDSCHAP EN GRONDSTOFFEN
11. de werknemer bekomt zijn gereedschap
van een werkgever (of wordt voor de aankoop
ervan vergoed)
12. de werknemer ontvangt van een werkgever de grondstoffen of de te verkopen produkten

11. de zelfstandige gebruikt zijn eigen gereedschap
12. de zelfstandige hoeft zelf in te staan voor
aankoop van de grondstoffen

(57) DELHUVENNE, M., ,Algemene problematiek van de individuele arbeidsovereenkomst",
in Arbeidsrecht, BLANPAIN, R. (ed.), 1978, 11-1, 158 en 159.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
13. de werknemer staat onder de Ieiding van
een werkgever wat zijn arbeidsverrichtingen
betreft
14. de werknemer is gebonden aan een bepaalde uurregeling en verricht zijn arbeid op
aangeduide plaatsen

13. de zelfstandige organiseert vrij zijn arbeidsverrichtingen
14. de zelfstandige kiest vrij plaats en tijdstip
van zijn arbeidsverrichtingen

g. Bewijslast

23. Dat het onderscheid werknemer-zelfstandige in randgevallen
weinig duidelijk is, maakt de vraag belangrijk wie bij betwisting bij voorbeeld voor een rechtbank - de bewijslast heeft te dragen.
In beginsel is dit, naargelang het geval, de R.S.Z.(58) of de sociale
verzekeringskas voor zelfstandigen (ofhet R.S.V.Z.), zulks overeenkomstig de artikelen 1315 B.W. en 870 Ger. W. In de praktijk
bevinden de inningsorganismen voor de zelfstandigen zich, op dit
punt, nochtans in een gunstiger positie aangezien vaak de bewijslast
wegens het voorhanden zijn van een fiscaal element, wordt omgedraaid - waarover straks meer.
24. Nemen wij eerst de R.S.Z. onder ogen: deze moet het bestaan
van een arbeidsovereenkornst of van een onderwerping wegens gelijkaardigheid (zie nr. 34) bewijzen. De beweerde werknemer kan
daar bepaalde elementen tegenover stellen die op een zelfstandigheid
wijzen. Dan mag men niet zover gaan van de R.S.Z. te eisen dat hij
bewijst dat de aldus aangevoerde toestand onverenigbaar is met enige
andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst(59).
Soms komt de Arbeidsovereenkomstenwet de R.S.Z. ter hulp, zoals
in het geval van een handelsvertegenwoordiger. Artike14 bepaalt dat
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de tussenpersoon, welke
ook de benaming zij, wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst
voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het tegendeel wordt bewezen(60). De R.S.Z. kan zich dus op onderwerping beroepen door aan
te tonen dat de voorwaarden van artikel 4 zijn vervuld, en het komt
de beweerde handelsvertegenwoordiger toe het tegenbewijs te leveren(61).
(58) VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht van rechtspraak: R.S.Z.-toepassingssfeer en bijdrageregeling (1974-1976)", B. T.S.Z., 1978, 169-170.
(59) Cass., 26 september 1983, T.S.R., 1983, 488 (verkeerde datering) en J.T.T., 1984, 57.
(60) Commentaar: BLANPAIN, R., ,Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers:
begrip en bewijs", in Juridisch statuut van de handelsvertegenwoordiger, Antwerpen, 1980,
10.
(61) Toepassing: Arbrb. Namen, 8 mei 1974, J.T.T., 1975, 124.

110

_ _ _ _!_l_

25. In de regeling voor zelfstandigen is het beginsel gelijkaardig als

in die voor werknemers: het inningsorganisme draagt de last het
bestaan van een zelfstandige beroepsbezigheid te bewijzen. In de
praktijk wordt het organisme echter geholpen door het zogenaamde
fiscaal criterium van het tweede lid van artikel 3, § 1 K.B. nr. 38:
,,wordt geacht, tot bewijs van het tegendeel, zich in de( ... ) bedoelde
voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon die in
Belgie een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren
bedoeld in artikel 20, 1, 2b of c of 3 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen' ' (62).
Het fiscaal criterium geldt zoals men vaststelt slechts iuris tantum.
Het moet desgevallend wijken indien het , ,sociolog1sch cntenum
- zoals dit meestal wordt aangeduid - uit het eerste lid van artikel
3, § 1 K.B. nr. 38 een andere toedracht aan het Iicht brengt(63): dat
er wordt gewerkt in ondergeschikt verband of in het kader van een
statuut, dater aan de fiscaal aangegeven inkomsten geen ,beroepsbezigheid" beantwoordt, dat de beroepsactiviteiten zijn gestaakt...
Ook eventuele fiscale spitsvondigheden kunnen worden ontmaskerd(64). Al deze facetten van een mogelijk tegenbewijs moeten dan
door de betrokkene worden aangetoond. Voor de praktijk is belangrijk dat, eens het fiscaal criterium speelt, twijfel in het voordeel van
het inningsorganisme werkt. Maar wanneer het fiscaal vermoeden
door de betrokkenen is weerlegd, hoort het opnieuw aan het inningsorganisme het voorhanden zijn van een beroepsbezigheid - het
sociologisch element dus- te bewijzen. Toepassingsgeval: wanneer
het fiscaal vermoeden speelt voor een aantal j aren (in casu 1967, 1968

(62) Bedoeld worden:
,1° winst van welke nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven ook;
2° de verschillende bezoldigingen:

a. (... )
b. van beheerders, commissarissen, vereffenaars of andere personen die een soortgelijke
opdracht of taak vervullen in een Belgische of buitenlandse vennootschap op aandelen of in
enige andere rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht welke voor de toepassing van
de vennootschapsbelasting met een vennootschap op aandelen is gelijkgesteld of ermede zou
zijn gelijkgesteld indien de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van
bestuur of beheer ervan in Belgie zou zijn gelegen;
c. van werkende vennoten in een Belgische handelsvennootschap die geen vennootschap op
aandelen is en niet heeft gekozen voor de aanslag van haar winst in de personenbelasting, dan
wei in een vennootschap of andere rechtpersoon naar buitenlands recht waarvan de rechtsvorm
kan worden gelijkgesteld met de rechtsvorm van de hierboven vermelde Belgische handelsvennootschap;
3° baten, onder welke naam ook, van vrije beroepen, ambten of posten, en van elke
winstgevende bezigheid die niet bedoeld is in 1o en 2°".
(63) Arbrb. Antwerpen, 6 december 1979, T.S.R., 1980, 22; Arbh. Brussel, 13 februari 1981,
T.S.R., 1981, 222; Arbrb. Doornik, 22 december 1981, Soc. Kron., 1982, 106.
(64) Voorbeeld: Arbrb. Hoei, 25 januari 1974, T.S.R., 1974, 293.
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en 1969), mag het R.S.V.Z. niet zonder meer aannemen dater ook
tij dens de daaropvolgende j aren (in casu 1970 en 1971) een zelfstandige beroepsbezigheid is geweest. Het bewijs omtrent de niet door het
vermoeden bestreken jaren moet door het R.S.V.Z. worden geleverd(65).
B. EXTERNE AFBAKENING: BEROEPSBEZIGHEID EN ARBEIDSPRESTATIES
§ 1. Sociaal statuut zelfstandigen: de notie , , beroeps-

bezigheid''
26. Negatief wordt de zelfstandigheid dus gedefinieerd door de
afwezigheid van een arbeidsovereenkomst of een statuut. Positief
moet er sprake zijn van de uitoefening van een beroepsbezigheid:
,(zelfstandige is) ieder natuurlijk persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent", aldus artikel 3, § 1 van het K.B. nr. 38. Zo
komt de vraag aan de orde naar de definitie van de notie beroepsbezigheid.
Het antwoord op deze vraag wordt bemoeilijkt door het feit dat de
sociale zekerheidswetgeving in de diverse sectoren allerlei aanverwante termen gebruikt: bedrijvigheid(66), werkzaamheid(67), beroepsarbeid(68), bezigheid(69), arbeid(70), tewerkstelling(71). De op
te zoeken definitie moet er dus een zijn die aangepast is aan de sector
die hier ter sprake komt, dus de onderwerping en bijdrageregeling
der zelfstandigen.
Een studie van de rechtspraak - die hierna volgt - zal ons leren
dat het begrip beroepsbezigheid in deze context drie elementen bevat:
het moet gaan om (a) een activiteit, (b) die herhaalde malen wordt
verricht en (c) zulks met een winstoogmerk. Stellen wij nog, alvorens
deze elementen beurtelings te ontleden, dat deze ene term rekbaar
genoeg moet zijn om de diversiteit van activiteiten te omvatten die
het gevolg is van de in 1967 genomen optie, aile zelfstandigen- vrije
(65) Cass., 23 aprill975, Arr. Cass., 1975, 933; R. W., 1975-76, 1181 en T.S.R., 1976, 23.
(66) Art. 3, 1 R.S.Z.-Wet.
(67) Art. 56 Wet 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
(68) Art. 10 Pensioenwet werknemers.
(69) Art. 64 K.B. 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
(70) Art. 128 R.V.A.-Besluit.
(71) Art. 34 Arbeidsongevallenwet.
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beroepen, handelaars, landbouwers, ... - onder eenzelfde sociaal
statuut te verzamelen. Deze eenvormigheid maakt een particulariteit
uit van de Belgische sociale zekerheid voor zelfstandigen(72).

a. Het element ,,activiteit"
27. Een beroepsbezigheid vergt allereerst een actief optreden. De
rechtspraak heeft dit beginsel vooral moeten preciseren n.a.v. gevallen waar inkomsten werden gehaald - en vaak ook fiscaal aangegeven- uit het !outer beheer van verzekeringsportefeuilles, van onroerende goederen, van handelszaken, ...
Zo is geoordeeld dat het !outer passief beheer van een verzekeringsportefeuille geen geviseerde beroepsbezigheid uitmaakt, in een geval
waar de beweerde verzekeringstussenpersoon geen contacten meer
onderhield met zijn clienteel, geen nieuwe polissen meer zocht af te
sluiten en geen premies meer in de, maar enkel nog een commissieloon
trok uit verrichtingen die vroeger waren afgesloten(73). In andere
gevallen werden weduwen die een portefeuille hadden geerfd toch
aan de verzekering onderworpen, hetzij omdat zij nalieten het bewijs
te leveren dat hun beheer beperkt bleef tot het innen van de premies(74), hetzij omdat zij zich daags na het overlijden van haar man
hadden laten inschrijven in het handelsregister en een erkenning als
makelaarster hadden aangevraagd(7 5).
De bedrijvigheid van een voltijds tewerkgesteld bediende, die voortdurend onroerende goederen aan- en verkocht (resp. tien aankopen
in vijf jaar en twintig verkopen in zes jaar) werd als een (niet
verzekeringsplichtig) speculatief vermogensbeheer bestempeld, ook
al omdat de betrokkene geen eigen kantoor bezat noch publiciteit
voerde en de verrichtingen liet geschieden door een notaris(76).
Een verhuurder van studentenkamers slaagde er niet in te bewijzen
dat de verhuur niet gepaard ging met diensten (wassen lakens,
onderhouden van de kamers, verzorgen van maaltijden) en dat de
activiteit enkel betrekking had op het innen van de huurgelden, en
werd door het Hof veroordeeld tot bijdragebetaling. De beweerde
(72) BERGER, J., Le droit social du travail independant, Brussel, 1973, 90; VANDER VoRST,
P ., ,Le non-droit dans l'assujettissemeilt des travailleurs independants a leur statut social",
J.T.T., 1975, 97.
(73) Arbh. Brussel, 28 juni 1979, onuitg., A.R. m. 8364; -in dezelfde zin: Arbh. Brussel,
10 juni 1983, T.S.R., 1983, 462.
(74) Arbrb. Luik, 23 november 1978, onuitg., gecit. in Comm. R.S.V.Z., Tw. makelaar/1.
(75) Arbh. Luik, 9 juni 1981, onuitg., gecit. in Comm. R.S.V.Z., Tw. makelaar/3.
(76) Arbh. Gent, 14 oktober 1975, T.S.R., 1976, 41.

113

feitelijke laksheid van het R.S.V.Z. wat kamerverhuur met bijkomende diensten betrof, werd als argument ten voordele van de
verhuurder niet aanvaard(77).
Ben apotheek bleef in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere
erfgenamen, en werd uitgebaat door een apotheker-revisor; het
Arbeidshof overwoog dat de partiele inkomsten die de erfgenamen
genoten enkel de vrucht waren van de uitoefening van het eigendomsrecht en geenszins verband hielden met activiteiten die erop waren
gericht het kapitaal te doen renderen(78). In dezelfde zin werd
geoordeeld ten voordele van een vrouw die het vruchtgebruik had van
een officina die door haar echtgenoot werd uitgebaat(79).
Ben gepensioneerde herbergierster verhuurde de haar toebehorende
kroeg en genoot, benevens de huurprijs, bepaalde bedongen ,percentages'' als commissieloon op de bierverkoop. Alhoewel dit laatste
haar een belastbaar inkomen opleverde en zij toch enige activiteit
verrichtte onder de vorm van een toezicht op de exclusieve aankoop
van bieren bij een bepaalde brouwerij, werd zij niet onder het sociaal
statuut ondergebracht. Het ,commissieloon" beantwoordde niet
aan een bepaalde activiteit, aangezien niet het toezicht maar de
bierverkoop zelf winsten kon opleveren(80).
28. Varia:
Ook al genoot een hoeveknecht enkele tienduizenden franken per
jaar, dan moet worden aangenomen dat hieraan geen activiteit
beantwoordde, vermits de betrokkene 100% fysiek en 900Jo mentaal
gehandicapt was. Hier kan hoogstens sprake zijn van een therapeutische bezigheid dank zij de generositeit van de landbouwer-eigenaar(81).
Ten aanzien van een prostituee werd overwogen dat haar bezigheid
niet uit het sociaal statuut kan worden gesloten vermits dit laatste
, ,geen onderscheid maakt of deze bezigheid aldan niet op een wettige
wijze wordt uitgeoefend of een geoorloofde oorzaak heeft"(82). In
hoger beroep werd er terecht op gewezen dat ontucht en prostitutie
niet verboden zijn (en aileen exploitatie van een ontuchthuis en
(77) Arbh. Antwerpen, 19 december 1980, onuitg., A.R. nr. 294/78 en 13 juli 1982, onuitg.,
gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. verhuring van gemeubelde kamers/2.
(78) Arbh. Gent, 9 november 1982, onuitg., A.R. nr. 80/501; in dezelfde zin: Arbh. Antwerpen, 22 november 1981, T.S.R., 1982, 144.
(79) Arbh. Bergen, 28 november 1979, onuitg., A.R. nr. 3839.
(80) Arbh. Gent, 28 juni 1977, onuitg., A.R. nr. 76/006.
(81) Arbh. Brussel, 13 februari 1981, T.S.R., 1981, 222.
(82) Arbrb. Antwerpen, 27 mei 1975, T.S.R., 1976, 297.
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aansporing tot ontucht strafrechtelijk zijn verboden), en werd het
beroep van de prostituee afgewezen(83). De rechtspraak blijkt, bij
de definitie van , ,activiteit'', ook enig belang te hechten aan de vraag
of de betrokkene zich ter beschikking hield van een clienteel. Zulks
was bij voorbeeld niet het geval voor een jonge jurist die tegen
betaling occasionele adviezen verstrekte ten voordele van zijn vaderadvocaat, maar zich voor het overige niet voor ruimere adviesverlening ter beschikking stelde(84). Anders is het gesteld met een verzekeringsagent die publiciteit voerde, ondermeer via de telefoongids(85).
De hoedanigheid van student sluit een beroepsactiviteit, in casu die
van ceramist, uit, aldus een scberp aangevallen vonnis van de At:beidsrechtbank te Dinant(86). Maar enigszins in dezelfde zin oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brugge, o.i. terecht, ten voordele van een
student-notariaat die tijdens zijn studiestage bepaalde vergoedingen
van zijn stagemeester had ontvangen: het ging immers meer om
,giften dan om wettelijk verplichte en afdwingbare vergoedingen
voor uitgevoerde werken"(87).
29. Ten aanzien van dienstbetoon onder familieleden aarzelt de
rechtspraak over ,activiteiten" te spreken. Voorop staat bier de
gedachte ,de donner un coup de main, de rendre un service, de faire
plaisir", en termen als ,simple assistance" of ,suppleance" zijn bier
meer op hun plaats dan ,activite", aldus de Arbeidsrechtbank te
Luik in het geval van een broederdienst(88). Evenmin brachten de
werkzaamheden van een schoonmoeder in de herberg van haar
schoonzoon(89) en de hulp van een oudere dame in de winkel van
haarzus(90)derechtbankentotdeovertuigingdatereenS.S.Z.-onderwerping was. Welleunt de motivering bier nauw aan bij het derde
element van de notie beroepsbezigheid: het winstoogmerk, dat in de
behandelde gevallen afwezig was. Over het specifieke geval van hulp
tussen echtgenoten wordt elders gehandeld, door VAN EECKHOUTTE.

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

Arbh. Antwerpen, 1 juni 1979, onuitg., gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. prostituee/3.
Arbh. Luik, 9 december 1975, onuitg., A.R. nr. 3253/74.
Arbrb. Hoei, 13 januari 1978, onuitg., gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. verzekeringsagent/9.
Arbrb. Dinant, 26 oktober 1977, J. T. T., 1978, 164, noot DENAEYER, A.
Arbrb. Brugge, 14 juni 1983, T. V.B.R., 1984, 46.
Arbrb. Luik, 19 december 1973, onuitg., A.R. nr. 23.280.
Arbh. Brussel, 6 april1981, T.S.R., 1981, 577.
Arbrb. Nijvel, 1 september 1980, T.S.R., 1981, 180.
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b. Het element ,,herhaling"
30. Ben tweede wezenselement van de beroepsbezigheid is het herhaald karakter van de activiteiten die met de term worden aangeduid.
Vroeger hanteerde het K.B. nr. 38 wat dit aspect betrof een arbitrair
criterium: een activiteit gaf slechts aanleiding tot onderwerping
indien deze zich over meer dan achttien dagen per jaar uitstrekte.
Deze grens was echter in de praktijk moeilijker te hanteren dan het
leek: veel verder was de rechtspraak niet gekomen dan tot de dubbele
vaststelling dat strak tijdsgebonden activiteiten werden uitgesloten
(de klassieke opsomming zou hebben geluid: ,de verkoop van maretakken met nieuwjaar, van chrysanten metAllerheiligen, van confetti
met carnaval"(91)) en dat schijnbaar beperkte activiteiten in feite
vaak voorbereidend werk vereisten dat alles tesamen genomen meer
bedroeg dan de vastgestelde grens, wat tot eindeloze controverses
aanleiding gaf(92). Daarenboven werd de achttien dagen-grens vaak
als onbillijk ervaren: hij speelde in het voordeel van personen die
belangrijke bedrijfsinkomsten haalden uit een korter durende beroepsbezigheid, maar in het nadeel van degenen die hun zelfstandige
bezigheid gedurende een langere tijd van het jaar uitoefenden met
evenveel of minder inkomsten als resultaat(93). Ben wet van 6
februari 1976 schafte dan ook de onpraktische en onbillijke dagengrens af.
Sedertdien moet de rechtspraak het herhaald karakter van de activiteiten met gezond verstand en realiteitszin beoordelen. Termen die
daarbij gehanteerd worden om tot de afwezigheid van een verzekeringsplicht te besluiten zijn: dat het gaat om alleenstaande, occasionele, episodische of toevallig geleverde prestaties(94). Wel verzekeringsplichtig zijn dan activiteiten die gewoonlijk of frequent worden
verricht, die met elkaar verband houden en een wederkerend karakter vertonen. Het Arbeidshof te Brussel haalde er voor een arrest de

(91) Aldus enigszins schertsend DECLERCQ, H., noot onder Cass., 13 mei 1985, T.S.R., 1985,
443.
(92) ... zoals in het geval van een mannequin: Arbh. Luik, 13 september 1985, J. T. T., 1985,
480; overigens was niet doorslaggevend het aantal dagen dat de betrokkene zijn activiteiten
verrichtte, maar het aantal dagen dat hij deze aan zijn clienteel aanbood: Arbrb. Luik, 4 maart
1975, onuitg., gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. duur van bezigheid/2.
(93) DEGADT, J., ,Sociaal statuut voor zelfstandigen en gezinsbijslagen voor zelfstandigen",
in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1975-1981, VAN LANGENDONCK, J. (ed.),
Antwerpen, 1981, 34.
(94) Arbrb. Brugge, 14 juni 1983, T. V.B.R., 1984, 46; Arbh. Luik, 23 apri11985, J. T. T., 1985,
481.
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dato 22 juni 1984 een woordenboek bij om te eisen: ,un minimum
de regularite et de continuite"(95).
Enig houvast biedt ook de intentie van de zelfstandige: wil hij
werkelijk zijn activiteiten ten dienste stellen van een clienteel, of zijn
de door hem bekomen bedrijfsinkomsten enkel het toevallig nevenresultaat van een hobby als kunstenaar(96) of van een wetenschappelijk onderzoek uitgeoefend in een dienstverband(97).
Het hier besproken tweede criterium raakt zelfs zo gezien enigszins
het eerste, zoals blijkt uit de overwegingen van een recent cassatiearrest (het enige vooralsnog dat de hier behandelde vraag onder~~~.wekt): vereist~~tes4Yi sont suffisammtmt fr@quen
tes et liees entre elles pour constituer une occupation continue et
habituelle et qui, excedant les limites de la gestion normale du
patrimoine prive, presentent un caractere professionnel"(98).

c. Het element, winstoogmerk"
31. Het derde criterium betreft het winstoogmerk dat bij het verrichten van de herhaalde activiteiten aanwezig moet zijn. Niet vereist is
dat er in feite ook winst wordt geboekt. Hierover mag geen misverstand bestaan: artikel3, § 1, tweede lid van het K.B. nr. 38 gewaagt
uitdrukkelijk van een beroepsbezigheid die inkomsten kan opleveren. De feitelijke vaststelling dat er geen inkomsten worden verworven neemt de verzekeringsplicht niet weg. De rechtspraak stelde zich
al vlug op dit standpunt(99) en kan zich sinds 9 mei 1983 op een
cassatie-arrest beroepen dat geen ruimte laat voor twijfel: ,overwegende dat het begrip beroepsbezigheid niet wordt bepaald door de
hoogte van het inkomen dat de activiteit oplevert; dat een activiteit
een beroepsbezigheid kan zijn ook wanneer de gemaakte kosten de
inkomsten benaderen of zelfs overtreffen"(100).
Hierbij moet onmiddellijk worden vermeld dat artikel 17 van het
K.B. nr. 38 de mogelijkheid voorziet dat een zelfstandige die zich in
(95) Arbh. Brussel, 22 juni 1984, T.S.R., 1985, 228.
(96) Arbh. Luik, 23 april1985, J. T. T., 1985, 481: het uitblijven van herhaling vloeit niet voort
uit het gemis aan succes van de kunstenaar, maar uit het feit dat hij bewust geen stappen
onderneemt om hogere inkomsten te halen uit een grotere verkoop.
(97) Aldus in het geval van een universiteitsassistent die 4 a 5 adviezen aan buitenstaanders
had verstrekt: deze adviezen ,zijn het gevolg van een bepaalde wetenschappelijke arbeid en
niet doelbewust het herhaald gevolg van een zelfstandige winstgevende beroepsbezigheid"
(Arbrb. Brugge, 14 juni 1983, T. V.B.R., 1984, 46).
(98) Cass., 17 mei 1985, T.S.R., 1985, 443.
(99) Arbh. Brussel, 10 januari 1974, onuitg., A.R. nr. 1604; Arbh. Bergen, 12 december 1979,
onuitg., A.R. nr. 3404.
(100) Cass., 9 mei 1983, Arr. Cass., 1982-83, 1118.

117

een staat van behoefte bevindt of in een toestand die deze staat
benadert, een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen kan
aanvragen bij een daartoe opgerichte bijzondere commissie.
Eveneens verzekeringsplichtig is de zelfstandige die inkomsten heeft
gehaald uit een activiteit maar daarop niet wordt belast omwille van
vrijstellingen die hij geniet of omwille van aftrekken die op fiscaal
gebied worden toegepast(101).
§ 2. Sociale

zekerheid
, ,arbeidsprestaties''

werknemers:

de

no tie

32. De R.S.Z.-regeling is enkel van toepassing voor zover er effectief
arbeid wordt verricht. Het element ,arbeid" maakt immers deel uit
van de wezenselementen van de arbeidsovereenkomst waarnaar in
artikel1, § 1 van de R.S.Z.-wet wordt verwezen; overigens spreekt
ook artikel2, § 1 over arbeidsprestaties. Welnu, een zeldzame keer
had de rechtspraak zich uit te spreken over de vraag of bepaalde
verrichtingen als arbeidsprestaties wan!n te beschouwen:
werkzaamheden verricht door een minderjarige die onder het
toezicht van de J eugdrechtbank stond en door deze in een gezin
was geplaatst waar hij of zij bepaalde gezinstaken op zich nam,
maken geen arbeidsprestaties uit in de zin van de R.S.Z.-wet, ook
al omdat er geen vrijelijk aangaan van een overeenkomst is
geweest(l02); de oplossing zou evenwel anders luiden wanneer de
beslissing van de Jeugdrechtbank niet meer was dan een bekrachtiging van een eerder afgesloten arbeidsovereenkomst(103);
er is onderwerping aan de R.S.Z. ook als de aard van de werkzaamheden strafbaar is - in casu betrof het beteugelde vormen
van ontucht bedreven door een ,dienster" - en de arbeidsovereenkomst dientengevolge nietig is; deze rechtspraak past consequent artikel 4 van de R.S.Z.-wet toe(104);
betwist is of ,au pair" meisjes die in een vreemd gezin logeren
om er de taal te leren en als wederdienst bepaalde lichte taken
vervullen, in hoofdzaak of uitsluitend bestaande in het bezighouden van kinderen, aan de R.S.Z.-regeling onderworpen zijn;
betwist wordt ondermeer of er door het pleeggezin gezag wordt
(101) 0SLET, R., ,Le statut et Ia programmation sociale en faveur des travailleurs independants", J.T.T., 1971, 87, nr. 10.
(102) Arbrb. Charleroi, 26 januari 1978, onuitg., A.R. nr. 34.451A; anders: Arbrb. Antwerpen, 3 februari 1975, onuitg., A.R. nr 30.858.
(103) Arbh. Brussel, 30 januari 1975, onuitg., A.R. nr. 3886.
(104) Cass., 3 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 626.
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uitgeoefend, te onderscheiden van de ouderlijke of daarmee
gelij kgestelde macht(l 05);
In het geval van een jongere die in afwachting van zijn legerdienst
een ,stage" volbracht in een onderneming, werd aangenomen
dat de arbeidsprestaties die hij zogezegd verrichtte niet moeten
worden beschouwd als een doel maar als een middel tot het
bereiken van de uiteindelijke doelstelling van de overeenkomst,
de betrokkene ~en praktijkervaring te laten genieten, en dat er
bijgevolg geen R.S.Z.-verzekeringsplicht is(106);
de problematiek van echtgenoten die met elkaar door een arbeidsovereenkom£t z:ijn gebonden, en waar de arbeidsprestaties soms
moeilijk te onderscheiden zijn van het eenvoudig naleven in
natura van de huwelijksplicht tot het verstrekken van hulp en
bijdrage in de lasten van de huishouding, maakt het voorwerp uit
van een afzonderlijke behandeling(107).
C. BIJZONDERE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN
§ 1. In de regeling voor werknemers

a. Algemeen
33. De R.S.Z.-wet kent aan de Koning grote - volgens sommigen
te verregaande(108)- bevoegdheden toe om de toepassing van de
werknemersregeling( 109):
uit te breiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het
gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
te beperken tot een of meer sectoren, voor de categorieen die Hij
aanduidt:
ongedaan te maken (uitsluitingen) in gevallen waar de arbeid voor
(105) Geen verzekeringsplicht: Arbrb. Nijvel, 20 april 1984, Soc. Kron., 1984, 295; J. T. T.,
1984, 433, met noot PERL, G.; wei verzekeringsplicht: Arbrb. Brussel, 29 maart 1984, Soc.
Kron., 1984, 291; J.T.T., 1984, 434.
(106) Cass., 17 mei 1982, V.S.S. W., 1983/14, 5.
(107) Zie verder, bijdrage in dit nummer van VAN EECKHOUTTE, W.
(108) LEEN, W., Sociale zekerheid. Voor een herziening van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, Leuven, 1974, 5.
(109) Art. 2, § 1, 1°-4°.
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de betrokkenen een bijkomstige betrekking is of wezenlijk van
korte duur is.
Hieronder worden dan ook achtereenvolgens de bijzondere categorieen overlopen ten overstaan van dewelke maatregelen tot uitbreiding (b), tot beperking (c) en tot uitsluiting (d) werden getroffen.
Tenslotte komt de bijzondere categorie der geneesheren aan de orde,
die door de R.S.Z.-wet zelf met een specifiek statuut is bedacht.

b. Categorieen, voorwerp van een uitbreiding
34. De belangrijkste knelpunten bleken verband te houden met de
uitbreiding tot personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Reeds de besluitwet
van 28 december 1944 had gesteld dat het toepassingsgebied door een
K.B. kon worden verruimd buiten de kring van de ,werkgevers en
werknemers verbonden door een contract van dienstverhuring", en
zulks ten aanzien van ,bepaalde categorieen" zonder verdere specificatie. Men moest vaststellen dat in de periode 1945-1946 een bescheiden verruiming plaatsvond (tot landbouwarbeiders, thuisarbeiders,
met fooien bezoldigde werknemers en werknemers tewerkgesteld in
de zeevisserij en de binnenscheepvaart), maar dat de beweging in
1947 een einde nam(110). Pas in de jaren zestig werden weer nieuwe
categorieen onder de toepassing van de besluitwet gebracht, zij het
dan door een wet: dit gebeurde in 1961 voor dienstboden en leerlingen (wet 14 juli 1961) en in 1965 voor personen die tegen bezoldiging
hun voornaamste bedrijvigheid wijden aan het beheer en de dagelijkse leiding van verenigingen zoals ziekenfondsen, beroepsverenigingen, cooperatieven, v.z.w.'s e.d.m., zelfs- zo werd eraan toegevoegd- als ze daarbij als lasthebbers optreden (wet 15 april1965).
Dit laatste betekende een belangrijke innovatie: de sociale zekerheidsregeling voor werknemers werd uitgebreid tot gevallen waar
duidelijk geen arbeidsovereenkomst bestond maar een contract van
aanneming. Ten aanzien van de categorieen waartoe de besluitwet
voordien was verruimd kon er enkel sprake zijn van twijfel omtrent
het bestaan van een arbeidsovereenkomst, thans werd ondubbelzinnig de arbeidsovereenkomst als enig criterium verlaten.
De wet van 27 juni 1969 die de besluitwet kwam aflossen zou verder
gaan in deze richting door, zoals reeds gezegd, aan de Koning de
bevoegdheid te verlenen bet toepassingsgebied van de R.S.Z.-rege(11 0) LEEN, W., , ,Sommige aspecten van de evolutie van het toepassingsgebied van het sociaal
zekerheidsrecht", in Actuele problemen van sociaa/ recht, Antwerpen/ Lemren, 1966, 140.
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ling te verruimen tot personen die arbeid verrichten in gelijkaardige
omstandigheden als die van een arbeidsovereenkomst- en dus, bij
definitie, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst. In toepassing van deze bepaling breidt artikel3 van het K.B. van 28 november
1969 het toepassingsgebied van de R.S.Z.-regeling uit tot bestuurders
van bepaalde verenigingen en organisaties, schouwspelartiesten, interimarissen, thuisarbeiders, vervoerders van personen en goederen,
minder-validen gebonden door een Speciale leerovereenkomst, personen gebonden door een overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding en bepaalde studenten. Een paar categorieen die in de praktijk
moeilijkheden opleveren worden verder besproken. Berst volgen een
aantal algemene bedenkmgen biJ deze ,uitbreidingscategorieen".
35. Een eerste bedenking is dan wel dat hier op een essentieel punt,
de afbakening van de sociale zekerheid voor werknemers, een zeer
verregaande bevoegdheidsdelegatie aan de uitvoerende macht heeft
plaatsgevonden(111). (Van die bevoegdheid is trouwens met een
zekere slordigheid gebruik gemaakt: al vlug na de uitvaardiging van
het K. B. bleken aanpassingen en verbeteringen noodzakelijk.) W eliswaar was een uitbreiding niet onbeperkt mogelijk: geviseerd werden
alleen de personen die arbeid verrichten ,in gelijkaardige voorwaarden" als werknemers, verbonden door een arbeidsovereenkomst.
Toch kan niet worden geloochend dat deze eis een grote soepelheid,
een ,vrij elastische interpretatie"(112) mogelijk maakte bij de omschrijving van het toepassingsgebied. Zou men de gestelde eis zo
letterlijk opvatten, dat de gelijkaardigheid betrekking had op elk van
de drie constitutieve elementen van de arbeidsovereenkomst; dan zou
de uitbreidingsbevoegdheid wellicht niet de draagwijdte hebben gehad die men vermoedde en zou alleen in randgevallen meer duidelijkheid worden gebracht. Of zou men aannemen dat aan de eis van
gelijkaardigheid reeds was voldaan zodra twee van de drie elementen
aanwezig waren? Of nog, moet het uitvoeringsbesluit afstand nemen
van !outer juridische criteria en een beroep doen op sociaal-economische elementen?
Het uitvoeringsbesluit en de wijzigingen die daaraan sinds 1969
werden aangebracht, suggereren een dubbel antwoord.
36. Vooreerst blijkt dat de globale sociaal-economische toestand van
(111) LEEN, W., Sociale zekerheid... , 5.
(112) LEEN, W., ,De nieuwe wet op de sociale zekerheid der werknerners", in De ontwikkeling
van de Belgische wetgeving van sociale zekerheid 1965-1970, Leuven, 1971, 32.
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de betrokken categorieen inderdaad van meer belang is geweest dan
enkel maar juridische beschouwingen. De vraag was welke niet-werknemers (zelfstandigen?) onder de sociale zekerheid voor werknemers
moesten worden gebracht. Het antwoord is blijkbaar geweest: die
beroepsgroepen die strikt genomen niet juridisch ondergeschikt waren ten overstaan van een bepaalde opdrachtgever, maar die wel
economisch van hem afhankelijk waren. Zij waren dus voor hun
bestaanszekerheid aangewezen op een derde, ook al oefende deze
over hen geen gezag uit in de zin van het arbeidsrecht. Zij opereerden
niet rechtstreeks op de markt, zij verschenen er niet zelf maar via een
opdrachtgever, die voor het grootste deel zelf het economisch risico
droeg. Zo gezien bevonden zij zich tegenover hun opdrachtgever in
een gelijke economische afhankelijkheidspositie. Bepaalde auteurs
wijzen erop dat ook binnen het arbeidsrecht een evolutie merkbaar
is om bij het beoordelen van het al dan niet bestaan van een
gezagsverhouding rekening te houden met de economische afhankelijkheidsgraad die tussen de contractspartijen bestaat; met name voor
thuisarbeiders zou deze vaststelling dicht aansluiten bij de
werkelijkheid(113). Het is niet aan ons deze vraag naar het toepassingsgebied van het arbeidsrecht te behandelen, maar het is mogelijk
dat ook hier een wisselwerking tussen arbeids- en sociale zekerheidsrecht plaatsvindt.
37. Tweedens blijkt dat de gestelde vraag opgevat werd als een
beleidsvraag en een antwoord kreeg in de lijn van de verzuchtingen
van de betrokken beroepsgroepen. Opportuniteitsoverwegingen
haalden het op, nog maar eens, louter juridische beschouwingen
omtrent de vereiste gelijkaardigheid. Was dit aanvankelijk- in 1969
- nog niet helemaal duidelijk, dan leerden de wijzigingen die een
jaar later aan het vermelde artikel 3 werden aangebracht dat de
revindicaties van de geviseerde beroepscategorieen gehoor vonden bij
de overheid. Deze revindicaties gingen daarbij in tegengestelde richtingen.
Nu eens werd onder druk de aanvankelijke omschrijving ingeperkt
op vraag van de betrokkenen zelf die zich steeds als zelfstandigen
hadden gedragen en niet konden instemmen met een overheveling
naar de werknemersregeling(114). Dan weer ging de politieke druk
(113) LENAERTS, H., lnleiding tot het sociaa/ recht, Brussel, 1984, 25; VAN STEENBERGE, J .,
,Ret stelsel van de maatschappelijke zekerheid voor werknemers", in De ontwikkeling van
de Belgische wetgeving van sociale zekerheid 1970-1976, Brussel, 1977, 18.
(114) Bij voorbeeld de thuisarbeiders: zie verder, nr. 41.
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de tegenovergestelde richting uit en werd de oorspronkelijke defintie
opengetrokken naar bepaalde categorieen van gegadigden die eerst
uit de boot dreigden te vallen(115). Van een systematisch beleid dat
blijk zou geven van een vlugger of minder vlug aanwezig achten van
de vereiste gelijkaardigheid is bij gevolg geen sprake: de aangebrachte wijzigingen gingen aile richtingen uit.
38. Tot slot nog deze opmerking. De eis van gelijkaardigheid is een
eis gesteld aan de Koning, waarmee deze rekening moet houden bij
het uitvaardigen van uitvoeringsbesluiten. Eens van die uitbreidingsbevoegdheid gebruik is gemaakt ten aanzien van een bepaalde beroepscategone, moet bmnen d1e categone met voor eike betrokkene
afzonderlijk de vraag worden gesteld of er in concreto door hem
gewerkt wordt in omstandigheden gelijkaardig aan die van een
arbeidsovereenkomst (behalvevoor thuisarbeiders waar dievoorwaarde wei is gesteld voor elk individueel geval). Een voorbeeld kan dit
verduidelijken. Landbouwers halen bij wijze van nevenactiviteit
melk op bij beroepsgenoten en bezorgen die volgens overeenkomst
aan een bepaalde kaasfabriek. Deze ophaalronden gebeuren met
voertuigen die hun door de fabriek ter beschikking worden gesteld,
zodat zij vallen onder de uitbreidingscategorie , ,vervoerders van
goederen": deze betreft ,de personen die vervoer van goederen
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door
middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de
aankoop gefinancierd wordt (... )door de ondernemer". De betrokken landbouwers vallen dan ook onder de R.S.Z.-regeling, hoe
zelfstandig zij bij het verrichten van de ophaalronden ook mogen
optreden (zelf dag en uur van deze bezigheid bepalen, eventueel op
ieder ogenblik aan de kaasfabriek mogen melden dat zij van een
gesignaleerde ronde afzien zonder opgave van reden, ... ). De gelijkaardigheid is ten overstaan van de betrokkenen door de Koning in
globo vastgesteld en moet niet meer in elk geval afzonderlijk worden
nagegaan(l16). Deze regel is duidelijk, al zal ze door de betroffen
individuen soms als onbillijk of in strijd met de werkelijke toedracht
worden aangevoeld.
39. Thans wordt aandacht besteed aan drie uitbreidingscategorieen
die tot een omvangrijke rechtspraak aanleiding geven en dus blijkbaar voor de praktijk knelpunten opleveren.
(115) Bij voorbeeld de vervoerders van personen: zie verder, nr. 55.
(116) Doet zulks wei, o.i. ten onrechte (in het analoog geval van een variete-artiest): Arbh.
Gent, afd. Brugge, 13 november 1979, onuitg., Comm. R.S.V.Z., Tw. variete-artiest/4.
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b.J. Thuisarbeiders

40. Alhoewel artikel 3, 4° van het K.B. van 28 november 1969 de
term thuisarbeiders niet gebruikt, wordt algemeen aangenomen dat
de aldaar beschreven uitbreidingscategorie verwant is met de beroepsgroep die in het arbeidsrecht met de benaming thuisarbeiders
wordt aangeduid. ,Verwant is" schreven wij, aangezien een cruciale
vraag juist zal blijken te zijn, in hoeverre deze uitbreidingscategorie
met de arbeidsrechtelijk erkende groep thuisarbeiders samenvalt
en/ of verder gaat.
De bedoelde personen moeten om onder de R.S.Z.-regeling te ressorteren aan de vier volgende voorwaarden voldoen:
het moet gaan om personen die grondstoffen of gedeeltelijk
afgewerkte produkten bewerken die hun door een of meerdere
handelaars zijn ter beschikking gesteld,
zij doen zulks op een door henzelf gekozen plaats,
zij werken alleen of met hoogstens vier helpers,
een en ander gebeurt ,in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst".
41. Deze laatste voorwaarde kan verrassen. Wij staan hier voor een
uitbreidingscategorie, dus een groep tot dewelke de Koning de toepassing van de R.S.Z.-regeling heeft uitgebreid omdat hij oordeelde
dat de arbeid die door die beroepscategorie werd verricht onder
gelijkaardige voorwaarden geschiedde als die van een arbeidsovereenkomst. En nu wordt in het artikel 3, 4° van het K.B. nog eens
extra gevergd, ditmaal ten aanzien van de individuen die tot de groep
behoren, dat zij in concreto werken volgens dezelfde gelijkaardigheid. Om het scherp uit te drukken: dezelfde formule die in de
R.S.Z.-wet wordt gebruikt om het toepassingsveld uit te breiden,
wordt hier in het uitvoeringsbesluit aangewend om het aldus verruimde veld weer ... in te per ken.
De verklaring van deze onlogische formulering is eens te meer van
historische aard. De vermelde vierde voorwaarde kwam niet voor in
de eerste redactie van artikel 3, 4°, zoals dit artikel oorspronkelijk
in 1969 werd uitgevaardigd. Zulks had tot gevolg dat grote categorieen die aan de eerste drie voorwaarden voldeden en die zich tot dan
toe steeds als zelfstandigen hadden gedragen, plots voor de sociale
zekerheid als werknemers werden behandeld. Zulks leidde in de
betrokken milieus tot hevige reacties, die pas wegebden toen een jaar
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later (door een K.B. van 15 juni 1970) de magische formule van de
gelijkaardigheid als bijkomende vereiste in artikel 3, 4° werd ingelast(117). Deze wellicht gegronde maar alleszins weinig keurig geformuleerde tegemoetkoming aan de betrokken middenstandsmilieus
moest wei tot juridische interpretatieproblemen leiden, waarvan de
rechtspraak tot op heden de sporen blijkt te dragen.
42. De problematiek wordt nog ingewikkelder door het feit dat de
thuisarbeiders ook in het arbeidsrecht een onduidelijke groep vormen, ten aanzien van dewelke bij voorbeeld de vraag wordt gesteld
of de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en andere algemene
wetten van toepassing zijn(118). Maar de categorie van de thuisarbeiders is er alvast wettelijk erkend (wet 10 februari 1934) en over de
definitie lijkt er eenstemmigheid te zijn bereikt sedert een cassatiearrest van 26 september 1973(119): ,ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor thuisarbeiders zijn het gezag van de werkgever en
derhalve diens leiding en toezicht beperkt maar niet uitgesloten,
doordat de thuisarbeider zijn arbeid verricht op een plaats die niet
door de werkgever is aangewezen".
Of nog: de werkgever oefent ten aanzien van de thuisarbeider zijn
toezicht niet uit wat de geleverde arbeidsprestaties maar wat het
uiteindelijk resultaat betreft(120).

43. In het sociale zekerheidsrecht is de gewenste duidelijkheid nog
niet bereikt. De stelling, ooit door het Arbeidshof te Antwerpen
ingenomen(121), dat de gelijkaardigheid aanwezig moet zijn ten
aanzien van elk van de drie constitutieve elementen van de arbeidsovereenkomst, werd door het Hof van Cassatie op 9 april 1979 van
de hand gewezen(122): het arrest a quo had een gelijklopendheid
vastgesteld wat de bestanddelen loon en verrichten van arbeid betrof,
maar niet wat de gezagsverhouding aanging. Het Hof van Cassatie
(117) VAN STEENBERGE, J., ,Ret stelsel van de maatschappelijke zekerheid voor werknemers", in De ontwikkeling van de Belgische wetgeving van sociale zekerheid 1970-1976,
Brussel, I977, 17.
(118) Vgl.: Arbh. Gent, 9 mei I984, Soc. Kron., I985, 116; met: Arbh. Gent, I oktober I984,
Soc. Kron., I985, 117; zie ook: JACQMAIN, J., ,Le travail a domicile: un malentendu
juridique?", Soc. Kron., 1985, 99.
(119) T.S.R., I974, IOO en J.T.T., I974, II.
(I20) VAN STEENBERGE, J., Het ste/se/ van de ... , I8.
(I2I) Arrest van4 juli I979, R. W., I977-78, 1372; in dezelfdezin: Arbrb. Brussel, IO augustus
1972, T.S.R., I973, 33; voor een voorbeeld waar wei een gelijkaardigheid werd vastgesteld:
Arbrb. Brussel, 10 september I982, Soc. Kron., I982, 4I5.
(I22) Arr. Cass., I978-79, 944 en T.S.R., I979, 240.
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stelde dat het arrest a quo aldus vereiste dat de gezagsverhouding,
noodzakelijk voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, ook
moest bestaan wanneer het ging om arbeid verricht in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, wat indruist tegen
de zin van artikel 3, 4°. Men moet inderdaad vaststellen dat vergen
dat er een gelijkaardigheid bestaat wat de gezagsuitoefening betreft,
erop neerkomt te eisen dat er een desnoods zeer ,beperkt gezag"
bestaat. Maar dit strookt precies met de hoger aangegeven definitie
uit het arbeidsrecht, op grond waarvan thuisarbeiders als werknemers worden beschouwd. Zo zouden zij onder de sociale zekerheid
vallen op grond van de algemene regel van artikel1 van de R.S.Z.-wet
en was het uitbreidingsbesluit van alle betekenis ontdaan.
44. Ben alternatieve stelling houdt voor dat de gelijkaardigheid niet
strikt juridisch moet worden opgevat, maar eerder dient te worden
gezocht op het sociaal-economisch vlak: de gelijkenis ligt hierin dat
de thuisarbeider net zoals de werknemer voor zijn bestaanszekerheid
is aangewezen op de opdrachtgever. Deze redenering verdient toch
wel nader onderzoek en wordt o.i. niet afdoend weerlegd door het
Arbeidshof te Brussel in een arrest van 22 augustus 1973(123) (,tant
il est vrai que la plupart des citoyens sinon tous sont en dependance
economique les uns des autres"). Maar wellicht is hij in tegenspraak
met een cassatie-arrest van 10 oktober 1983 dat stelde dat om te
beslissen of er een gelijkaardigheid is de rechter vrij mag oordelen,
zonder echter rekening te mogen houden met gegevens die niets te
maken hebben met de voorwaarden en de omstandigheden waarin
de arbeid wordt verricht(124) (en het Hof bestempelde reeds als
dergelijke irrelevante gegevens: de vaststelling door de feitenrechter
dat de betrokkene een handelsregister en een B.T.W.-nummer bezat
en aangesloten was bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).
45. Voorlopig ontbreken dus vaste criteria om vier categorieen van
,thuiswerkenden" te onderscheiden: degenen die als gewone werknemers onder de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 vallen(125), degenen die binnen het arbeidsrecht het speciaal statuut van
thuisarbeiders bezitten (wegens een ,beperkt gezag"), degenen die
geen werknemers zijn maar tot wie de R.S.Z.-wet is uitgebreid en
(123) T.S.R., 1974, 204.
(124) Arr. Cass., 1983-84, 157; R. W., 1983-84, 2165 en Soc. Kron., 1983, 490.
(125) Voorbeeld: Arbh. Luik, 11 oktober 1982, T.S.R., 1983, 118.
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tenslotte degenen die als zelfstandigen aan deze laatste wet ontsnappen.

b.2. Schouwspelartiesten
46. Het integreren van kunstbeoefenaars in ons rechtsbestel, dat op
steeds meer domeinen zijn invloed laat gelden, werd altijd al met
enige schroom bekeken. Deze ,unnatural coupling of beauty and a
beast"(126) werd dan ook zo lang mogelijk uitgesteld, temeer daar
het om de rechtstak gaat die de burgers (sociale) zekerheid beoogt
te geven. De onaangepastheid van het klassieke sociaal recht aan de
bijzondere omstandigheden waarin schouwspelartiesten doorgaans
hun werk uitoefenen vormde hierbij een supplementaire handicap,
en dit alles heeft ertoe geleid dat pas op het einde van de golden sixties
een ,oplossing" werd uitgedokterd, waarbij het voortaan de
schouwspelartiesten werden die niet langer aangepast zijn aan het
sociaal recht.. .(127).
De problemen die zich v66r deze datum aandienden hadden in regel
betrekking op de vraag in welke mate artistieke prestaties het voorwerp konden uitmaken van een arbeidsovereenkomst. De daartoe
vereiste band van ondergeschiktheid werd hierbij lange tijd onverzoenbaar geacht met de artistieke vrijheid, die immers een grote mate
van technische onafhankelijkheid impliceert. In 1963 besliste het Hof
van Cassatie echter - op eensluidende conclusie van advocaat-generaal MAHAUX - dat het behoud van een zekere vrijheid op artistiek
vlak het bestaan van een gezagsrelatie niet noodzakelijk in de weg
staat. Het was derhalve mogelijk dat een circusartiest, die door het
toenmalige N .I.R. werd aangesproken voor een televisieoptreden,
reeds van bij de repetities onder haar gezag kwam te staan, en dus
ook voor de toepassing van de sociale zekerheid (in casu de arbeidsongevallenwetgeving) een werknemer was(128).
ELST achtte door dit arrest de sociaalrechtelijke positie van de
schouwspelartiest echter , ,nog niet volledig in het reine gebracht"(129), en teneinde de toepassing van de sociale zekerheid
voor werknemers effectief uit te breiden tot soortgelijke ,marginale
werknemers", die er wegens een enkel theoretische onafhankelijk(126) WEIL, S., ,Art and law", Law Library Journal, 1977, 1.
(127) PERSYN, C., ,Woord vooraf" bij het Voorstel van sociaal statuut voor de Belgische
musici, uitgewerkt door de v.z.w. HUBEMU, Brussel, 1983.
(128) Cass., 4 april 1963, Pas., 1963, I, 847, cone!. MAHAUX, P.
(129) ELST, R., ,Ret bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden en de verzekeringsplicht t.o.v. de sociale zekerheid in marginale gevallen", R. W., 1968-69, 965.
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heid aan onttrokken waren, introduceerde de wetgever ter gelegenheid van de herziening van de oude besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers de categorie ,personen die
arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst' ' (130).
47. Het is in uitvoering van deze bepaling dat artikel 3, 2° van het
K.B. van 28 november 1969 de toepassing van de sociale zekerheid
voor werknemers uitbreidt tot ,de schouwspelartiesten zoals de
dramatische, lyrische, choreografische en varieteartiesten, alsmede
de musici, de orkestleiders, de balletmeesters, de aanvullingsartiesten
die tegen betaling van een loon aangeworven worden om op te treden
tijdens voorstellingen, repetities, radio- en televisieuitzendigen,
film-, plaat- of bandopnamen, alsook tot de personen die deze
artiesten aanwerven''. Het algemeen karakter van deze omschrijving
wordt nog versterkt door ook de schouwspelartiesten met eerder
beperkte prestaties te viseren, dit in tegenstelling tot de doorsnee
werknemer die gewoonlijk minder dan twee uur per dag werkt(l31).
De ratio legis hiervoor zou liggen in het feit dat de tijd gedurende
dewelke wordt opgetreden slechts een fractie vertegenwoordigt van
de werkelijke arbeidsduur, die grotendeels bestaat uit voorbereidingen, waarop het sociaal recht doorgaans geen vat heeft(l32), maar
ongetwijfeld heeft hierbij ook de bezorgdheid van de Nationale
Arbeidsraad de belangen van de beroepsartiesten te beschermen
tegen de mededinging van amateurs met eerder toevallige prestaties,
een rol gespeeld(l33).
48. Hoewel de toegang tot de R.S.Z.-regeling via een arbeidsover-

eenkomst ook voor schouwspelartiesten mogelijk blijft, klinkt de
teneur van de rechtspraak sinds de genoemde uitbreiding enkele
tonen lager, en kunnen wij ons beperken tot een overzicht van
uitspraken m.b.t. dit artikel3, 2°. Van opsommingen ontdaan zegt
dit artikel dat de toepassing van de R.S.Z.-wet wordt verruimd tot
de schouwspelartiesten die tegen betaling van een loon aangeworven
worden om op te treden, alsook tot de personen die deze artiesten
aanwerven. Enkel wanneer de artiest optreedt ter gelegenheid van
familiegebeurtenissen vindt deze bepaling geen toepassing. De vier
(130) Art. 2, § 1, 1° R.S.Z.-wet; cfr. Part. St., Senaat, 1968-69, nr. 18, 3.
(131) Art. 16 K.B. 28 november 1969.
(132) LUTTUN, J., noot onder Cass., 1 december 1976, B.T.S.Z., 1977, 804.
(133) N.A.R., Advies nr. 309 van 18 september 1969, 12; zie ook Part. St., Kamer, 1966-67,
nr. 390/1, 16.

128

------_l

_T~---_-_

---

-:-

-----=~c=J

-

r~:

-------------

constitutieve bestanddelen van deze omschrijving vormen de leidraad
van onze bespreking, die eindigt met de vraag naar het impact van
deze uitbreiding en, ermee samenhangend, de evaluatie ervan.
49. Wat het begrip schouwspelartiestbetreft, biedt artikel3, 2° geen
definitie, doch enkel een exemplatieve (,zoals") opsomming(134),
die evenwel vrij ruim blijkt te zijn. Omdat het echter dient te gaan
om artiesten die ,optreden" (cfr. infra) kan de regisseur van een
schouwspel zich niet op de uitbreiding beroepen, en zal ook het
technisch personeel enkel via een arbeidsovereenkomst binnen de
toepassingssfeer van de R.S.Z.-regeling kunnen vallen(135).
Heel wat dehcater wordt het wanneer de vraag gesteld wordt naar
het artistiek karakter van een bepaalde activiteit, die ontegensprekelijk te vatten is onder de noemer ,schouwspel" en die erin bestaat
,zich voor een publiek geleidelijk uit te kleden, al dan niet op de
tonen van aangepaste muziek"(136). Aileen de Arbeidsrechtbank te
Gent was van oordeel dat degelijke bezigheid als ,stripteuse" niets
gemeen heeft met kunst, zodat de beoefenaar van onderwerping aan
de sociale zekerheid via artikel 3, 2° verstoken bleef(137). Het
Arbeidshof te Gent corrigeerde deze zienswijze(138), en werd daarin
gevolgd door het gros van de rechtspraak, dat hiertoe voornamelijk
refereert naar de reeds genoemde bedoeling van de wetgever(139).
Een hiermee verwant kwalificatieprobleem doet zich voor bij een
eveneens veelal door dames uitgeoefende activiteit, die althans feitelijk pendant is aan de vorige. Wij doelen hiermee op de mannequins,
maar Huisman voegt er ook ,les modeles" aan toe(140). Terecht
pleit deze auteur ook hier voor een brede interpretatie van de notie
schouwspelartiest(141), hoewel zijn tweede argument hiertoe (ontbreken van een regeling voor betaalde arbeidsbemiddeling) sinds de
totstandkoming van een wetgeving op de uitzendarbeid o.i. is komen
(134) ... die we ook aantreffen in art. 4 K.B. 28 november 1975 (B.S. 22 januari 1976) op de
impresario's en theaterbureaus; art. 44, 8° B.T.W.-wetboek geeft dan weer een andere
opsomming.
(135) Ten onrechte anders: SrLANCE, L., ,Les travailleurs du film et de Ia television'', J. T. T.,
1973, 133 (nr. 15 in fine).
(136) Arbh. Gent, 16 december 1974, J.T.T., 1975, 157.
(137) Arbrb. Gent, 16 februari 1974, J. T. T., 1974, 137.
(138) Arbh. Gent, 16 december 1974, J.T.T., 1975, 157.
(139) Arbh. Antwerpen, 4 juni 1978, onuitg., bevestigd door Cass., 12 februari 1979, Arr.
Cass., 1978-79, 678 en J. T.T., 1980, 44; Arbh. Brussel, 12 december 1980, T.S.R., 1981, 572.
(140) HuiSMAN, F., ,Les impresarios et agents artistiques en Belgique", J.T. T., 1976, 183.
(141) Zie evenwel Arbh. Brussel, 13 september 1985, J.T.T., 1985, 480, waarin dit middel
evenwel niet werd ingeroepen.
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te vervallen. Ook een disc-jockey kan onder deze noemer gebracht
worden, vermits hij een rol speelt bij het animeren van een dansavond
en als dusdanig een echt schouwspel brengt(142).
Juridisch technisch subtieler tenslotte is de vraag of musici wel
schouwspelartiesten zijn, nu artikel3, 2° spreekt van ,schouwspelartiesten zoals ... , alsmede de musici ... ''. Deze nuance mag dan zonder
belang zijn voor de toepassing van artikel 3, 2° zelf, in artikel 16,
tweede lid van het K.B. van 28 november 1969 worden enkel de
schouwspelartiesten onttrokken aan de vrijstelling van onderwerping
bij prestaties die gewoonlijk minder dan twee uur per dag belopen.
Terecht werd deze stelling echter verworpen door de rechtspraak, die
zowel in de tekst als in de ratio van artikel 3, 2° geen basis vond om
een onderscheid te maken tussen schouwspelartiesten en musici wat
detoepassingvanartikel16, tweedelid van hetK.B. van28november
1969 betreft(l43).
50. Een tweede factor die bij de toepassing van artikel 3, 2° aanleiding blijkt te geven tot discussie, is de vereiste aangeworven te
worden tegen de betaling van een loon, wat in casu gelet op artikel
14, § 2 van de R.S.Z.-wet een eerder ongelukkig gekozen term lijkt.
Genoemde wet verwijst voor de bepaling van het loonbegrip immers
naar artikel 2 van de Loonbeschermingswet, waarin telkens gerefereerd wordt naar de dienstbetrekking waardoor de werknemer recht
krijgt op loon' in geld, fooien en in geld waardeerbare voordelen. Nu
is er in de hypothese van artikel 3, 2° precies geen sprake van een
ware arbeidsovereenkomst, zodat een strikte interpretatie van het
begrip loon hier zou leiden tot een vicieuze redenering, die de
beoogde uitbreiding zinloos zou maken. Met ELST(144) is de rechtspraak dan ook terecht van oordeel dat het begrip loon hier ruim
moet worden opgevat en derhalve elke vergoeding omvat als tegenprestatie voor het optreden, ongeacht de benaming ervan(145).
De vorm van de betaling mag evenmin een probleem zijn om deze
als loon te beschouwen: betaling op factuur voor onderaanneming,
met fooien door het publiek of verdeling van de opbrengst van het
(142) Arbh. Luik, 27 september 1983, J.T.T., 1984, 245, noot; Jur. Liege, 1984, 254 en
T.S.R., 1984, 303.
(143) Arbrb. Brussel, 7 september 1977, onuitg., inzake R.S.Z./Westvlaams Orkest v.z.w.;
Arbrb. Leuven, 24 november 1980, R. W., 1980-81, 151.
(144) ELST, R., ,Verzekeringsplicht t.o.v. de R.S.Z. in marginale gevallen", B. T.S.Z., 1981,
784-785 en 789-790.
(145) Zo o.m. Arbh. Antwerpen, 14 maart 1984, R. W., 1985-86, 738; Arbh. Antwerpen, 19
februari 1982, Limb. Rechtsl., 1982, 140; Arbh. Gent, 16 december 1974, J. T. T., 1975, 158;
Arbrb. Antwerpen, 4 oktober 1976, J. T. T., 1977, 257.

130

entreegeld tot een zeker percentage behoort dus tot de mogelijkheden(146). Sommige rechtspraak heeft het evenwel moeilijk met de
situatie waarin een organisator een globaal, forfaitair bedrag uitbetaalt aan een optredende groep, en grijpt dit gebrek aan individualisering aan om de artiesten als zelfstandigen te beschouwen(147). De
Arbeidsrechtbank te Antwerpen zag hierin zelfs een reden om de
orkestleider, die deze som ontving, als werkgever tot het betalen van
de sociale bijdragen te veroordelen(148), maar deze zienswijze werd
in hoger beroep terecht gecorrigeerd(l49). Artikel 3, 2° vereist immers niet dat de schouwspelartiest intuitu personae werd aangeworven, noch dat hij een gei:ndividualiseerd loon ontvangt(150).
Dezelfde opmerkmg kan gemaakt worden omtrent de omvang van
de betaalde vergoeding: het gering bedrag ervan is evenmin als de
toevallige en beperkte aard van de prestaties een overweging die de
toepassing van artikel 3, 2° mag in de weg staan(151).
51. Over de derde component, de noodzaak op te treden, kunnen
we kort zijn: ook hier is artikel3, 2° zeer ruim, en beoogt het zowel
live-voorstellingen als ,optredens" die door middel van spontane
acties indirect tot een publiek gericht zijn.
52. Als laatste constitutief bestanddeel blij ft er tenslotte de zinssnede

,alsmede tot de personen die hen aanwerven", waarmee vrij vaag
aangeduid wordt wie dient in te staan voor het vervullen van de
werkgeversverplichtingen tegenover de R.S.Z.(152). Hoewel een verdere verfijning zou kunnen doorgevoerd worden, blijken in de praktijk hiertoe vooral twee categorieen personen aangesproken te worden: de orkestleiders of orkestleidende rechtspersonen enerzijds, de
schouwspelorganisatoren anderzijds.
Het kan eigenaardig lijken de orkestleider, die luidens de opsomming
van artikel 3, 2° zelf een schouwspelartiest is, althans wat het
vervullen van de verplichtingen tegenover de R.S.Z. betreft, als
(146) ELST, R., o.c., B.T.S,Z., 1981, 785.
(147) Arbh. Gent, 13 november 1979, R. W., 1979-80, 2592 en T.S.R., 1980, 106, met strijdig
advies O.M.; Arbrb. Leuven, 24 november 1980, R. W., 1980-81, 2692; J.T.T., 1981, 149.
(148) Arbrb. Antwerpen, 8 oktober 1979, onuitg., A.R. nr. 69.806.
(149) Arbh. Antwerpen, 13 oktober 1982, onuitg., A.R. nr. 762/79.
(150) Cass., 22 maart 1982, R. W., 1982-83, 980, noot DECLERCQ, H.; T.S.R., 1982, 461 en
Pas., 1982, I, 856.
(151) Cass., 9 november 1981,Arr. Cass., 1981-82, 357; R. W., 1982-83,979, nootDE CLERCQ
en Soc. Kron., 1981, 242.
(152) Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1979-80, 5 december 1979, 919 (Vr. nr. 59, FLAMANT).
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werkgever te beschouwen. Toch werd dit standpunt herhaaldelijk
verdedigd door de R.S.Z., die in de figuur van de orkestleider
wellicht een betrekkelijk constante factor ontdekte binnen het artistieke wereldje vol variabelen. In het reeds geciteerde arrest van 13
oktober 1982 weerlegt het Arbeidshof te Antwerpen op uitvoerig
gemotiveerde wijze deze visie, en oordeelt het dat het voorwerp van
de aanwerving het orkest in globo vormt, met inbegrip van de
orkestleider, zodat enkel de inrichter van het schouwspel als ,aanwervende partij'' kan aangesproken worden. Samenstelling en bierarchie binnen het orkest spelen daarbij geen rol, omdat niet deze
samenstelling aanleiding geeft tot de onderwerping aan de R.S.Z.regeling, maar de activiteit waartoe aangeworven wordt(153).
De problematiek ligt iets anders wanneer het orkest de vorm aanneemt van een rechtspersoon, die zich uiteraard zelf niet kan beroepen op de uitbreiding van artikel3, 2°. Aldus kon de R.S.Z. terecht
de p.v.b.a. Orkest Ferry Hill(l54) en de v.z.w. Westvlaams Orkest(155) aanspreken voor het betalen van sociale bijdragen voor hun
muzikanten.
Het gros van de rechtspraak meent evenwel de , ,aanwervende partij''
terug te vinden in de persoon die het schouwspel organiseert en
daartoe een artiest of een groep artiesten aanspreekt. Tal van hypothesen vallen onder deze noemer, gaande van de uitbater van een
brasserie die regelmatig een muzikant laat optreden(156), over een
brouwerij die een orkest inhuurt(157) en een platenstudio die van tijd
tot tijd een free lance drummer engageert(158), tot en met de vereniging die het Festival van Vlaanderen organiseert(159). Uiteindelijk
blijft de aanwijzing van de persoon die de artiest aanwerft een
feitenkwestie, die de arbeidsgerechten evenwel dienen op te lossen
zonder verder te gaan dan de hierboven geanalyseerde tekst van
artikel 3, 2°{160).
(153) Vgl. Arbh. Antwerpen, 18 juni 1976, onuitg., A.R. nr. 712175.
(154) Arbrb. Leuven, 24 november 1980, R. W., 1980-81, 2692 en J.T.T., 1981, 149, dat
evenwei ten onrechte meent dat zulks niet meer kan wanneer de muzikanten vennoten worden.
(155) Arbh. Gent, 11 januari 1979, onuitg., verbroken door Cass., 9 november 1981, zie
voetnoot (151).
(156) Arbrb. Antwerpen, 25 oktober 1976, onuitg., A.R. nr. 45.481.
(157) Arbh. Antwerpen, 18 juni 1976, onuitg., A.R. nr. 712175.
(158) Arbrb. Brussel, 19 mei 1981, onuitg., A.R. nr. 45.712/80.
(159) Part. Vr. en Antw., Kamer, 11 september 1981, 4.973 (vr. nr. 445, VALKENIERS).
(160) Cass., 30 april1984, J. T. T., 1985, 86, noot; Cass., 5 november 1984, Soc. Kron., 1985,
11; in beide gevallen wordt een arrest verbroken van het Arbeidshof te Antwerpen waarin
geweigerd werd een orkestleider als werkgever te beschouwen, doch telkens op overwegingen
dat er geen arbeidsovereenkomst of daarmee gelijkaardige voorwaarden bewezen werden.
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53. En hiermee komen we trouwens tot de slotvraag die wij dienen
te behandelen aangaande de onderwerping van schouwspelartiesten
aan de R.S.Z.-regeling: is met artikel 3, 2° de kous af, of blijft er
nog plaats voor zeljstandige schouwspelartiesten? Een deel van de
rechtspraak was van oordeel dat alvorens een artiest zich kan beroepen op artikel 3, 2° moet nagegaan worden of hij wel werkt in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Is
dit niet het geval, dan is de artiest onderworpen aan het sociaal
statuut der zelfstandigen(161). Dit standpunt werd trouwens gedeeld
door de (toenmalige) Minister van sociale voorzorg(l62).
Terecht heeft het Hofvan Cassatie in haar arrest van 12 februari 1979
deze zienswijze verworpen: de beoordelmg van de onderwerpmg aan
de R.S.Z.-regeling op basis van artikel 3, 2° moet puur stoelen op
de in dit artikel zelf genoemde elementen(163). Artikel2, § 1, 1° van
de R.S.Z.-wet geeft de Koning immers formeel de opdracht onder
de voorwaarden die Hi} bepaalt de toepassing van deze wet uit te
breiden tot de personen die werken in gelijkaardige voorwaarden als
die van een arbeidsovereenkomst. Vermits de in casu bepaalde voorwaarden erin bestaan als schouwspel~rtiest aangeworven te worden
om op te treden tegen betaling van een loon, is er geen enkele reden
om supplementair nate gaan of de artiest wel werkt in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst(164). De Koning
heeft dan ook duidelijk de perken van de opdrachtwet niet overschreden(165), en ons rechtsbestellaat geen ruimte voor een grondwettelijkheidstoetsing van deze laatste wet.
Juridisch technisch blijft er derhalve weinig of geen ruimte voor
zelfstandige schouwspelartiesten, hoewel wij hen in de praktijk wel
terugvinden, doorgaans in die gevallen waar zij zelf opteren voor
onderwerping aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. De onderwerping aan de R.S.Z.-regeling blijft immers in veel gevallen dode
letter, gezien de uiterst kortstondige arbeidsrelaties die hier voorkomen. Waar zulks voor amateurs, die zich reeds in een andere hoedanigheid sociaal verzekerd weten, een voordeel is, brengt een dergelij-

(161) Zie b.v. Arbh. Gent, 13 november 1979, R. W., 1979-80,2592 en T.S.R., 1980, 106, met
strijdig advies O.M.; Arbh. Brussel, 5 mei 1980, R. W., 1980-81, 2701.
(162) Part. Vr. en Antw., Kamer, 1979-80, 28 september 1979, 1917 (vr. nr. 139, BERTOUILLE).
(163) Cass., 12 februari 1979, Arr. Cass., 1979, 678 en J.T.T., 1980, 44; deze stellingname
werd sindsdien herhaaldelijk bevestigd; zie o.m. de arresten geciteerd in voetnoot (160).
(164) Vgl. ELST, R., o.c., B.T.S.Z., 1981, 784-786.
(165) Cass., 22 maart 1982, zie voetnoot (150).
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ke toestand de professionals in een sociaalrechtelijk vacuum, wat hen
doet teruggrijpen naar het zelfstandigenstatuut. Een frappant voorbeeld hiervan vinden we in het arrest van het Arbeidshof te Brussel
in de zaak Van het Groenewoud/R.S.V.Z.: een zanger beweert tot
en met 1976 op basis van artikel 3, 2° aan de R.S.Z.-regeling
onderworpen te zijn, en erkent vanaf dan ,op te treden als de
ondernemer van zijn eigen schouwspel", zodat hij bijdrageplichtig
wordt binnen het sociaal statuut der zelfstandigen. Het Arbeidshof
volgt deze stelling, erop wijzend dat het geschil zich beperkt tot de
periode v66r 1977(166).
Ook hier blijkt binnen zekere marges de , vrije keuze" van sociaal
statuut dus getolereerd te worden(l67), hoewel wij ons met GYSEN
de vraag stellen of het R.S.V.Z. uiteindelijk niet zal geneigd zijn zich
op artikel 3, 2° te beroepen wanneer het erop aan komt uitkeringen
te betalen aan schouwspelartiesten(168).
54. Samenvattend kan de uitbreiding tot de schouwspelartiesten dan
ook omschreven worden als theoretisch zeer verstrekkend, doch
praktisch weinig werkzaam, tenzij in negatieve zin om elke bijdrageplicht te weren. Bind 1981 verzocht de Minister van sociale voorzorg
de Nationale Arbeidsraad dan ook om een advies tot het wijzigen van
artikel3, 2°. De Raad bleef verdeeld: de werknemersvertegenwoordigers hielden liever alles bij het oude, de vertegenwoordigers van de
werkgevers traden het voorstel bij van het Beheerscomite van de
R.S.Z. om in de bestaande tekst de woorden ,in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst'' in te lassen, dit
naar analogie met wat in 1970 gebeurde voor de thuisarbeiders(169).
Deze laatste suggestie gaat o.i. evenwel voorbij aan de evolutie van
de rechtspraak inzake de thuisarbeiders, hoewel ook het behoud van
de bestaande toestand tal van bezwaren oproept. V eeleer dan een
vergeefse poging de klok terug te draaien moet dan wellicht ook
gedacht worden aan middelen om artikel 3, 2° effectief te maken,
bijvoorbeeld door het oprichten van een centraal organisme dat -

(166) Arbh. Brussel, 2 maart 1981, onuitg., A.R. nr. 11.138.
(167) Vgl. Cass., 11 november 1978, J.T.T., 1979, 200; VANSTEENBERGE, J., ,Toepassingsgebied en bijdrageregeling R.S.Z.-regeling'', in Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1975-1981, VAN LANGENDONCK, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1981, 10.
(168) GYSEN, S., ,De kunstenaar in de sociale zekerheid", in RIMANQUE, K., Kunst en recht,
Antwerpen, Kluwer, 1985, 257.
(169) N.A.R., Advies nr. 712 van 22 december 1981.
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zoals nu reeds gebeurt voor de auteursrechten - instaat voor inning
en verdeling van bijdragen(l70).

b.3. Vervoerders
55. Een andere ,uitbreidingscategorie" wordt gevormd door de
vervoerders van personen en goederen die dit vervoer verrichten in
opdracht van een onderneming, door middel van voertuigen waarvan
zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de
financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer(171). Vervoerders van personen zijn ook nog in een ander geval verzekeringsplich~~ti~~~l'-Ui~~~~~e4~ml~~~~~~

verleent in verband met het hun opgedragen vervoer. Dit laatste
geval, dat in de oorspronkelijke versie niet voorkwam, is er later aan
toegevoegd op uitdrukkelijke vraag van de taxichauffeurs die aanvoerden dat zij, ook wanneer zij eigenaar waren van hun eigen auto,
aangewezen waren op bepaalde voorzieningen (standplaats, telefoontoestel, ... ) die hun door de ,ondernemer" ter beschikking
werden gesteld, zodat zij minstens economisch van hem afhankelijk
war en. Het is een merkwaardige vaststelling dat de verzuchtingen van
de taxichauffeurs om onder de R.S.Z.-wet te worden gebracht,
helemaal tegengesteld waren aan die der thuisarbeiders die juist druk
uitoefenden om aan dezelfde wet te ontsnappen. Aan beide tegenstrijdige verlangens werd tegemoet gekomen.

b.4. Mandatarissen in verenigingen en vennootschappen
Zie verder nr. 75 en volgende.

c. Categorieen, voorwerp van een beperking
56. De R.S.Z.-wet verleent de Koning ondermeer de bevoegdheid de
toepassing van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers ten
aanzien van bepaalde categorieen van werknemers die Hij bepaalt,
te beperken tot een of meer sectoren. Van deze bevoegdheid is
gebruik gemaakt in de artikelen 4 tot en met 8 van het K.B. van 28
november 1969, waarnaar wij mogen verwijzen. Hieronder worden
enkel een aantal recente wijzigingen besproken die aan de genoemde
(170) Vgl. HUBEMU, Voorstel van sociaal statuut voor de Belgische musici, Brussel, 1983.
(171) Er was een cassatie-arrest nodig om uit te maken of er een verzekeringsplicht was in een
geval waar het vervoer gebeurde met een trekker waarvan de vervoerder de eigenaar was maar
met een oplegger die aan de onderneming toebehoorde: het Hof besloot tot de afwezigheid
van een verzekeringsplicht (al had men kunnen argumenterep dat de vervoerder , ,economisch"
van de ondernemer afhankelijk was); arrest van 21 december 1981, R. W., 1982-83, 632.
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artikelen zijn aangebracht. Wijzen wij er evenwel eerst nog op dat
de wetgevingen op de arbeidsongevallen en beroepsziekten van toepassing zijn op eenieder die ook maar gedeeltelijk onder de R.S.Z.regeling valt(172).
57. De beperking tot de regeling betreffende de jaarlijkse vakantie
die traditioneel gold voor de leerlingen te werk gesteld in het kader
van de reglementering betreffende de voortdurende vorming van de
middenstand, is thans ook van toepassing op de leerlingen van wie
de leerovereenkomst valt onder het toepassingsgebied van de wet van
19 juli 1983 op het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door
arbeiders in loondienst (het zogenaamd ,industrieel leercontract")(173). Hierbij valt op te merken dat de leerlingen in de zin van
de vermelde wet van 19 juli 1983, zonder zelf bijdrageplichtig te zijn
en zonder dat een werkgever-patroon voor hen bijdragen verschuldigd is, toch rechtstreekse gerechtigden zijn voor de beide takken van
de ziekteverzekering (dus zonder voor de tak gezondheidszorgen
afgeleide rechten te bezitten in de hoedanigheid van personen ten
laste) en voor de regeling der gezinsbijslagen (waar zij dus kunnen
optreden als gerechtigden, maar niet meer doorgaan als rechtgevenden)(174). De wettelijke grondslag voor dit geval van asymmetrie
tussen het toepassingsgebied qua bijdrageplicht en dat qua gerechtigheid was gelegd in artikel44 van de herstelwet van 31 juli 1984(175).
58. Bijzondere bepalingen zijn ook getroffen ten aanzien van deeltijdse leerplichtigen die, om aan de wet van 29 juni 1983 betreffende
de leerplicht te voldoen, deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming
volgen; in de praktijk betreft het jongeren tussen de leeftijd van
15/16 en 17/18 jaar. Indien zij gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of door een stageovereenkomst in de zin van het K.B. nr.
230 van 21 december 1963 betreffende de stage en de inschakeling
van jongeren in het arbeidsproces, zijn zij onderworpen aan aile
sectoren van de sociale zekerheid voor werknemers, behalve de
pensioensector(176). (Zijn zij werkloos en genieten zij om die reden
de overbruggingsuitkeringen, dan worden zij wat hun toestand op
(172) Zie resp. art. 1 Arbeidsongevallenwet en art. 2, § 1, 1° Beroepsziektewet.
(173) Nieuw art. 4 K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door art. 1 K.B. 13 augustus 1984
tot uitvoering van art. 44 van de herstelwet van 31 juli 1984 (B.S., 28 augustus 1984).
(174) Resp. art. 3-6 en art. 8 geciteerd K.B. 13 augustus 1986.
(175) B.S., 10 augustus 1984.
(176) Nieuw art. 5 bis K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door art. 2 geciteerd K.B. 13
augustus 1986.
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sociale zekerheidsgebied betreft gelijkgesteld met werklozen gerechtigd op werkloosheidsuitkeringen)(177).
59. Op te merken valt dat de regelingen beschreven in de twee
voorafgaande nummers een tijdelijk karakter hebben(178).
60. De ongelijkbehandeling die inzake de toepassing van de sociale
zekerheid bestond tussen religieuse en lekenleerkrachten van het vrij
gesubsidieerd onderwijs, werd opgeheven. Wat betreft de personeelsleden van instellingen voor niet-universitair onderwijs, waarvoor
deze laatste een weddetoelage ten laste van het Rij k of van een andere
publiekrechtelfjke persoon ontvangen, geRitdeR.KZ.-regehng voor
de volgende sectoren: Z.I.V., pensioenen en werkloosheid(179).
61. Voor de dienstboden die van oudsher enkel onder de sectoren
ziekteverzekering, pensioenen en jaarlijkse vakantie vielen is de
bescherming vrij onlangs uitgebreid tot de sector werkloosheid(180).
Het toenemend aantal werkzoekende dienstboden is aan deze verruiming zeker niet vreemd.
62. De R.S.Z.-regeling is eveneens beperkt ten aanzien van betaalde
sportbeoefenaars in de zin van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars(181) en
ten aanzien van de sportbeoefenaars die niet onder de vermelde wet
vallen maar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst: zij zijn
enkel onderworpen aan de sectoren ziekteverzekering-tak gezondheidszorgen, pensioenen en gezinsbijslagen(182). Aldus is de regeling
(177) Art. 10 K.B. 7 augustus 1984 betreffende de toekenning van overbruggingsuitkeringen
aan jongeren die aan de deeltijdse leerplicht voldoen door het volgen van deeltijds onderwijs
of van een deeltijdse vorming, B.S., 28 augustus 1984.
(178) Berst tot 30 juni 1986, thans verlengd tot 30 juni 1987.
(179) Nieuw art. 7 K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door K.B. 9 juli 1984 tot wijziging
van artikel 7 van het K.B. van 28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S., 21 juli 1984.
(180) Nieuw art. 5 K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door K.B. 8 maart 1983 tot
wijziging van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, B.S., 26 maart 1986.
(181) Onder de vermelde wet van 24 februari 1978 valt de sportbeoefenaar wiens jaarloon
gelijk is aan twaalf maal het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld in de C.A.O.
nr. 23 (K.B. 12 februari 1976 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men
moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S., 28 februari
1986).
(182) Nieuw art. 6 K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door art. 1 K.B. 12 augustus 1985
tot uitvoering van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor
betaalde sportbeoefenaars, B.S., 23 augustus 1985.

137

die voorheen enkel gold voor de beroepsvoetbalspelers van toepassing verklaard op andere categorieen sportbeoefenaars. Ten aanzien
van degenen onder hen die zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst en die voorheen als gewone werknemers onder het toepassingsgebied van aile sectoren ressorteerden, betekent deze wijziging
een gevoelige inkrimping van de sociale bescherming die zij tot dan
toe genoten.
Voor een categorie van sportbeoefenaars staan meer sectoren open:
de beroepsrenners die ook vallen onder de Z.I.V.-tak uitkeringen en
onder de werkloosheidsreglementering- zulks in uitvoering van een
reeds lang gedane toezegging(183).

d. Categorieen, voorwerp van een uitsluiting
63. Worden aan de toepassing van de R.S.Z.-wet onttrokken, de
werknemers die gewoonlijk niet Ianger dan twee uren per dag arbeid
in hun dienstbetrekking verrichten(184). Het feit dater over deze in
se moeilijk te hanteren regel - wat dient te worden verstaan onder
de term ,gewoonlijk"? - weinig of geen rechtspraak voorhanden
is(185), lijkt erop te wijzen dat de administratieve onderrichtingen
uitgaande van de R.S.Z. strikt worden nageleefd: men moet volgens
deze onderrichtingen rekening houden met de dagelijkse duur van de
prestaties en niet met een gemiddelde op week-, maand- of jaarbasis
waarbij het totaal aantal arbeidsuren zou worden gedeeld door het
aantal dagen begrepen in de referteperiode(186). De dagen waarop
minder dan twee uur arbeid werd verricht moeten duidelijk in de
meerderheid zijn t.o.v. de dagen met ruimere werkprestaties.
Aan de traditionele lijst van uitzonderingen op wie de twee-urengrens
niet van toepassing is en die dus steeds onderworpen zijn - thuisarbeiders, schouwspelartiesten, onderwijzend personeel(187), bedienaars van de eredienst - zijn onlangs twee categorieen toegevoegd:
(183) Nieuw art. 6 bis K.B. 28 november 1969, zoals gewijzigd door art. 2 geciteerd K.B. 12
augustus 1985.
(184) Art. 16 K.B. 28 november 1969.
(185) DENIS, P., Droit de la securite sociale, Brussel, 1983, 69.
(186) ,(Men) is verzekeringsplichtig indien de prestaties van meer dan twee uren zich bij min
of meer regelmatige tussenpozen herhalen, zelfs indien deze minder in aantal zijn dan de
prestaties die minder dan twee uren bedragen" (Algemene onderrichtingen ten behoeve van
de werkgevers, uitgave R.S.Z., s.l., 1976, 21). Treedt deze berekeningswijze bij: Arbh. Brussel,
19 december 1974, onuitg., gecit. door VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht van rechtspraak:
R.S.Z.-toepassingssfeer en bijdrageregeling (1974-1976)", B. T.S.Z., 1978, 171.
(187) Het Hof van Cassatie moest (op 1 december 1976) uitmaken dat een instructeur van een
autorijschool niet tot het ,onderwijzend personeel" behoort (Arr. Cass., 1977, 376; B. T.S.Z.,
1977, 802, n. LUTTUN; R. W., 1976-77, 2359; T.S.R., 1977, 141 en Pas., 1977, I, 372).
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de sportbeoefenaars (verbonden door een arbeidsovereenkomst of
onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, m.i.v. de beroepsrenners) en de werknemers tewerkgesteld als schoonmakers(188).
Bijzondere regels gelden voor dienstboden(189), studenten(190), bepaalde person en in dienst van het Rijk of van deB .R. T. en monitoren
van vakantiekolonies( 191).

e. Bepaalde geneesheren
~~6,~~epaaitie4fel6~:rd:en~eesheret't>tew~,~-~~~~

steld in verplegingsinstellingen, P .M.S.-centra, diensten voor medisch schooltoezicht, ... onttrokken aan de sociale zekerheid voor
werknemers, terwijl de algemene regel toch hun onderwerping zou
zijn geweest, ongeacht dan nog of deze instellingen behoren tot de
private of de publieke sector. Artikel1, § 3 van de R.S.Z.-wet wijkt
echter van deze regel af en sluit de geneesheren uit zijn toepassingsgebied indien deze aan de volgende twee voorwaarden voldoen:
zij moeten tevens de geneeskunde uitoefenen buiten de genoemde
instellingen, concreet dus in het kader van een prive-praktijk, en
wel zo dat zij verzekeringsplichtig zijn in de regeling voor zelfstandigen;
zij dienen voor de beroepsactiviteit binnen de genoemde instellingen anders vergoed te worden dan , ,met een vast loon''.
Deze regeling heeft voor gevolg dat de overgrote meerderheid der
geneesheren met een dubbele praktijk buiten het bereik van de
R.S.Z.-wet worden gehouden. Zulks ontmoette in de rechtsleer enige
kritiek(192). Gaat de geschetste regel niet in tegen een duidelijke
tendens in de rechtspraak om in de verhouding tussen geneesheer en
(188) Art. 16, tweede lid K.B. 28 november 1969 werd in hetzelfde nummer van bet B.S. (d. d.
23 augustus 1985) tweemaal gewijzigd! Zie (m.b.t. de sportbeoefenaars) art. 3 K.B. 12 augustus
1985 tot uitvoering van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor
betaalde sportbeoefenaars, alsmede (m.b.t. de schoonmakers) art. 1 K.B. 2 augustus 1985 tot
wijziging van artikel16 van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
(189) Zij zijn onttrokken voorzover zij niet bij hun werkgever inwonen en geen vier uren daags
bij eenzelfde werkgever noch vierentwintig uren per week bij een of meer werkgevers zijn
tewerkgesteld (art. 18 K.B. 28 november 1969).
(190) Zie art. 17 bis K.B. 28 november 1969.
(191) Zie art. 17 K.B. 28 november 1969.
(192) DE GRAEVE, M. en ToRNEY, S., ,De toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op
ziekenhuisgeneesheren. Enkele bedenkingen bij artikel106 van de programmawet 1975-1976",
J.T.T., 1976, 117-121 (art. 1, § 3 R.S.Z.-Wet werd door het vermelde artikel106 ingelast).
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instelling de elementen van een arbeidsovereenkomst te zien? Kan de
wijze van berekening van het loon, die door het arbeidsrecht aan de
vrije wil van de partijen wordt overgelaten, een criterium uitmaken
voor onderwerping aan de R.S.Z.-regeling? Waarom moet voor een
bepaalde beroepsgroep de dubbele verzekeringsplicht (werknemersen zelfstandigenregeling) worden uitgesloten, waar voor de andere
beroepsgroepen de cumulatie van de beide hoedanigheden eventueel
wel mogelijk is? Deze en andere juridische beschouwingen moesten
blijkbaar terecht often onrechte wijken voor politieke overwegingen.
§ 2. In de regeling voor zelfstandigen

a. Helpers
65. Het sociaal statuut der zelfstandigen behelst, naast de zelfstandigen sensu stricto, ook de helpers. Het onderscheid tussen beide
categorieen is slechts op een aantal punten van belang; artikel9 van
het K.B. nr. 38 bepaalt trouwens dat waar in de wetgeving het
onderscheid niet uitdrukkelijk wordt gemaakt, met het woord ,zelfstandige" zowel de zelfstandige als de helper wordt bedoeld. In feite
speelt het verschil tussen beide categorieen slechts op twee vlakken:
bij begin van activiteit is de helper (zoals ook de advocaat-stagiair
en de weduwnaar/weduwe) een lagere voorlopige bijdrage verschuldigd( 193);
in een aantal gevallen worden helpers vrijgesteld van onderwerping aan het sociaal statuut(194).
Voor de afbakening van de categorie der helpers wordt geen fiscaal
maar enkel een ,sociologisch" criterium gehanteerd(195): helper is
iedere persoon die in Belgie een zelfstandige in de uitoefening van
zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een
arbeidsovereenkomst te zijn verbonden(196). Uit deze definitie volgt
dat de categorie van de helpers moet worden afgelijnd ten overstaan
van twee andere categorieen: aan de ene kant die der zelfstandigen
sensu stricto, aan de andere kant die der werknemers verbonden door
een arbeidsovereenkomst.
(193) Art. 40, § 1, 1, a K.B. 19 december 1967.
(194) Art. 7 K.B. nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.
(195) OsLET, R., ,Le statut social et Ia programmation sociale en faveur des travailleurs
independants", J.T.T., 1973, 87, nr. 15.
(196) Art. 6 K.B. nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.
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66. De eerste demarcatielijn moet dus worden getrokken tussen de
personen die zelfstandig optreden (zelfstandigen sensu stricto) en
degenen die optreden met het oog op het verlenen van bijstand aan
zelfstandigen of te hunner vervanging (helpers). Rechtspraak hieromtrent is opvallend schaars. Geoordeeld werd:
- dat een geneesheer die een tijdlang huisartsen vervangt als helper
te beschouwen is en niet als zelfstandige. Is het juist dat de
betrokkene theoretisch gesproken een eigen beroep uitoefent
zonder richtlijnen te krijgen of te kunnen krijgen, dan weegt ·
hiertegen op dat op het praktische vlak het bezochte clienteel dat
van de vervangen geneesheer is en dat de patienten worden
behandeld volgens de gegevens vermeld op de medische steekkaarten die door de vervangen geneesheer werden opgesteld(197);
dat een minderjarige die optreedt als werkend vennoot in een
door zijn vader uitgebaat bedrijf als helper moet worden beschouwd en niet als zelfstandige. Argumenten zijn: dat de betrokkene niet ontvoogd is en evenmin gemachtigd werd om handel te
drijven, over geen B.T.W.-nummer beschikt en geen inschrijving
in het handelsregister heeft genomen- uit welke elementen blijkt
dat zijn activiteit niet autonoom wordt uitgeoefend maar op
bijstand neerkomt(198).
67. Het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst blijkt een
moeilijker vraag te zijn, en men begrijpt waarom: een bijstands- of
vervangingsrelatie houdt enigszins een element van ondergeschiktheid in. Voegen zich daarbij nog andere elementen die in dezelfde
richting wijzen, dan kan het zijn dat het domein van de arbeidsovereenkomst niet enkel wordt benaderd maar zelfs wordt betreden.
Opvallend is dat de rechtspraak, voor het probleem geplaatst, afstand neemt van het al dan niet ingeschreven staan van de betrokkene
bij de R.S.Z.-regeling voor werknemers: de afwezigheid van een
dergelijke inschrijving mag niet automatisch tot de conclusie leiden,
dat de betrokkene dan maar als helper moet worden beschouwd,
evenmin als de aanwezigheid van een dergelijke inschrijving de
hoedanigheid van helper uitsluit( 199). De rechtspraak houdt dus

(197) Arbh. Gent, 4 mei 1984, onuitg., gecit. door Comm. R.S.V.Z., Tw. helper-algemeenheden/5.
(198) Arbh. Bergen, afd. La Louviere, 20 maart 1981, onuitg., gecit. door Comm. R.S.V.Z.,
Tw. belastingscriterium/ I.
(199) Arbrb. Nijvel, 1 september 1980, T.S.R., 1981, 180; - Arbh. Brussel, 18 november
1983, T.S.R., 1984,275.

141

strak de hand aan de autonomie van de zelfstandigenregeling tegenover die voor de werknemers. Zij waakt evenzeer over de onafhankelijkheid van de sociale wetgeving ten overstaan van de fiscale(200):
taxatie als loontrekkende is niet onverenigbaar met een bezigheid als
helper. Dit laatste is begrijpelijk, vermits voor de definitie van het
helper-zijn door het K.B. nr. 38 geen fiscaal criterium wordt gehanteerd, zelfs niet om een weerlegbaar vermoeden te vestigen. De
samenvattingen van onuitgegeven vonnissen en arresten die ons ter
beschikking staan zijn te summier om hier tot meer commentaar te
leiden dan het signaleren van deze dubbele autonomie; voor het
overige lijkt het ultieme criterium, zeer terecht, gelegen te zijn in het
aldan niet aanwezig zijn van (andere) elementen van ondergeschiktheid.
68. Vermelden wij dat in het geval van een stagiair-notaris en in dat
van een stagiair-gerechtsdeurwaarder door de rechtspraak zowel
besloten werd tot de afwezigheid van een werknemersstatuut (er werd
immers geen bezoldiging uitbetaald) als tot de afwezigheid van een
helpersstatuut (het is aan de beroepen van notaris en gerechtsdeurwaarder eigen dat men zich niet kan laten bijstaan en vervangen,
zeker niet door een stagiair)(201).
69. Helpers zijn in een aantal gevallen niet verzekeringsplichtig, zo
is hoger reeds gezegd. Dit geldt met name voor(202):
- de echtgenoot van een zelfstandige; dit facet wordt elders behandeld(203);
helpers in de periode v66r 1 januari van het jaar in de loop
waarvan zij de leeftijd van twintig jaar bereiken, tenzij zij gehuwd
zijn v66r deze datum;
- personen die slechts toevallig een bedrijvigheid als helper uitoefenen.
Deze laatste uitsluiting is door de Koning als volgt gepreciseerd(204);
een bezigheid als helper wordt beschouwd als toevallig indien zij
(200) Arbrb. Antwerpen, 23 mei 1977, onuitg., gecit. door Comm. R.S.V.Z., Tw. helperloon/1;- Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 4 juni 1984, onuitg., gecit. door Comm. R.S. V.Z., Tw.
helper met toevallige activiteit/6.
(201) Arbh. Brussel, 14 maart 1980, onuitg., gecit. door Comm. R.S.V.Z., Tw. gerechtsdeurwaarder/8; - Arbrb. Brugge, 15 juni 1983, T. V.B.R., 1984, 46.
(202) Art. 7 K.B. nr. 38, 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.
(203) Zie de bijdrage van VAN EECKHOUTTE, W., in het kader van deze cyclus.
(204) Art. 5 K.B. 19 december 1967.
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uitgeoefend wordt door studenten die recht geven op kinderbijsiag
of indien zij niet regeimatig van aard is en niet over ten minste
negentig dagen per jaar Ioopt(205). Deze tweede voorwaarde gaftoch
wei aanieiding tot enige rechtspraak. Zo moest het Hof van Cassatie
orde op zaken stellen door te verkiaren dat de regeimatigheidsnorm
en de negentig dagen-grens cumuiatieve voorwaarden uitmaken(206). Teikens had het arrest a quo er zich mee vergenoegd, vast
te stellen dat een bepaaide activiteit (huip in een horecabedrijf tijdens
de maanden juli en augustus, medewerking aan het tekenen van
stripverhaien in de Kerst- en Paasperiode) geen negentig dagen per
jaar had geduurd, zonder in aanmerking te nemen dat die activiteit
telkenjare werd verricht en dus wei een regeimatig karakter vertoonde(207). Het Hof van Cassatie corrigeerde dit standpunt door te
stellen dat ais ,een regeimatige bezigheid moet worden aangemerkt
eenzeifde bezigheid die gedurende verscheidene jaren tijdens een of
meer dezelfde perioden van bet jaar wordt uitgeoefend".

b. Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten
70. Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten zijn niet onderworpen aan bet K.B. nr. 38 indien zij
reeds, in weike hoedanigheid ook, genieten van een sociaai statuut
dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door bet genoemd
besiuit wordt ingericht.
Het begrip auteursrechten is door bet Hof van Cassatie scherp gesteid
in een arrest van 19 november 1984: ,overwegende dat de bedoeide
auteursrechten de patrimonieie rechten van de auteur zijn, die verbonden zijn aan de expioitatie van zijn werk door derden; overwegende dat de beeidende kunstenaar, ais eigenaar van de materialiteit
van zijn kunstwerk, uiteraard inkomsten kan verwerven door zijn
kunstwerk te verkopen; dat deze inkomsten evenwei geen auteursrechten zijn in de zin van artikei 5"(208).

(205) Leidt uit het abnormaallaag inkomen af dat de dagengrens niet is overschreden: Arbh.
Luik, 9december 1975, onuitg., gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. helpermettoevalligeactiviteit/3.
(206) Cass., 22 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1231; - Cass., 19 maart 1984, R. W.,
1984-85; 1868 en J.T.T., 1985, 310.
(207) In die zin ook Arbrb. Charleroi, 7 mei 1980, onuitg., gecit. door Comm. R.S.V.Z., Tw.
helper met toevallige activiteit/3: jaarlijks een zelfstandige vervangen gedurende een zeer korte
periode mag volgens de rechtbank niet tot een verzekeringsplicht leiden.
(208) J. T. T., 1985, 290 en Soc. Kron., 1985, 89 (samenvatting).
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c. Minderjarigen
71. De vraag of een minderjarige verzekeringsplichtig kan zijn in het
kader van het sociaal statuut kreeg een paar jaren geleden, op 8 mei
1982, een bevestigend antwoord vanwege het Hofvan Cassatie(209).
Dit cassatie-arrest staat wellicht toch bloot aan enige kritiek: het is
niet aileen zeer summier gemotiveerd, het haalt daarenboven een
argument aan dat toch wei kwetsbaar lijkt. Het Hof komt tot de
aangegeven conclusie op grond van een enkele overweging, die luidt
als volgt: ,overwegende dat uit geen enkele wetsbepaling volgt dat
een minderjarige die een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefent,
niet onder de toepassing van het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 kan
vallen en dat hem, op grond van dit K.B., geen rechten kunnen
worden toegekend en geen verplichtingen opgelegd''. De bijzondere
kwetsbaarheid is nu hierin gelegen dater juist wei een wetsbepaling
bestaat die de handelingsonbekwaamheid van de minderjarigen vastlegt, nl. artikel 389 B.W., en dat die algemene wetsbepaling uit het
gemeen recht door het K.B. nr. 38 nergens wordt tegengesproken,
althans niet uitdrukkelijk.
72. Welke zijn dan de argumenten voor en tegen een verzekeringsplicht voor minderjarigen? (Het spreekt vanzelf dat de vraag niet rijst
ten aanzien van ontvoogde minderjarigen die daarenboven de machtiging hebben ontvangen om een eigen handel te drijven.)
Een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Leuven d. d. 19 oktober 1979
lijkt aan te nemen dat de gestelde vraag eerder de rechts- dan de
handelsbekwaamheid betreft zodat minderjarigen zonder enige discussie onderworpen zijn(210). De toepasbaarheid van het K.B. nr.
38, zo luidt de redenering, is niet afhankelijk van een overeenkomst
die tussen de zelfstandige en zijn sociaal verzekeringsfonds zou zijn
afgesloten. Het betreft rechten en plichten die, zonder rekening te
houden met een eventuele spontane aansluiting, rechtstreeks voortvloeien uit de wet en gelden zodra een persoon, ongeacht zijn leeftijd,
een beroepsbezigheid uitoefent die volgens de vigerende wetsbepalingen zijn verzekering tot gevolg heeft. De techniek van de ambtshalve
aansluiting van een persoon die zelf niet het nodige doet(211) kan
hier als argument worden ingeroepen.
Toch situeert de problematiek zich o.i. wei degelijk op het vlak van
(209) Arr. Cass., 1981-82, 845 en T.S.R., 1983, 374 (met noot H. DECLERCQ) en 533.
(210) Onuitg., gecit. Comm. R.S.V.Z., Tw. aansluiting minderjarige/1.
(211) Art. 9 K.B. 19 december 1967.
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de handelingsbekwaamheid. Aansiuiting, zeifs ambtshaive, impliceert dat men zijn rechten en plichten kan uitoefenen: dat men
aanspraak kan maken, eventueeiiangs gerechtelijke weg, op sociaie
uitkeringen, dat men in rechte kan worden aangesproken bepaaide
bijdragen te betaien, ... Nu zijn ons twee uitspraken bekend van v66r
het geciteerde cassatie-arrest, die steiden dat minderjarigen niet
verzekeringsplichtig zijn. Het Arbeidshof te Gent motiveerde zuiks
op 18 januari 1980 op zeer summiere wijze, door het gemeen recht
en met name het artikei 389 B.W. toe te passen en de betrokkene
derhaive handelingsonbekwaam te verkiaren en dus oak onbekwaam
zich bij een sociaal verzekeringsfonds aan te siuiten(212). Van artikei
389 B.W. wordt immers, aidus het Hof, door de wetgeving inzake
zeifstandigen niet afgeweken. De Arbeidsrechtbank te Dinant ging
op 26 oktober 1977 dieper op de kwestie in en verkiaarde een tot
stand gekomen aansiuiting nietig wegens benadeling(213). Deze benadeling blijkt zich voigens de redenering van de Rechtbank op een
dubbei niveau te situeren: enerzijds bestond er een beiangrijk onevenwicht tussen de gevorderde bijdragen (die op het minimum waren
berekend) en de reeie inkomsten van de betrokkene, en anderzijds
ligt een andere vorm van benadeling hierin dat een jongere in ruil
voor zijn bijdragen geen eigen uitkeringen kan ontvangen, of juister
niet meer uitkeringen dan hij als persoon ten laste van zijn vader
reeds genoot; dat de sociale zekerheidswetgeving t.o.v. minderjarigen een ,beschermend" karakter zou hebben die in overeenstemming te brengen is met hun handelingsonbekwaamheid, wordt zodoende door het vonnis ten stelligste weerlegd. In een noot wordt
deze argumentatie met kiem van de hand gewezen(214): het eerstgenoemde onevenwicht is eigen aan het sociaai statuut in het algemeen,
en de minderjarige heeft wei degelijk een beiang bij zijn onderwerping (recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, opbouw
van een pensioenioopbaan ook v66r zijn twintigste verjaardag, eventueei recht op kinderbijsiag voor eigen kinderen).
73. Zo gezien was de summiere motivering van het Arbeidshof te
Gent tach wei overtuigender: het B. W. bevat het gemeen recht en dat
houdt o.m. de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen in. Nu
houden twee beiangrijke sociaie wetten wei een uitzondering in op
(212) Onuitg., A.R. nr. 444/78.
(213) J.T.T., 1978, 164.
(214) Noot NAYER, A., J.T.T., 1978, 165;- zie ook noot DECLERCQ, H., T.S.R., 1982,
376.
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deze onbekwaamheid: de R.S.Z.-wet in zijn artikel 44, § 1, 2° en de
Arbeidsovereenkomstenwet in zijn artikelen 43 tot 46. A contrario
zou dan moeten worden gesteld dat aangezien de wetgeving op de
zelfstandigen terzake niets bepaalt, de handelingsonbekwaamheid
dus de regel blijft. Is het echter juist dat de laatstgenoemde wetgeving
terzake volledig stom blijft? In artikel 7, 2 van het K.B. nr. 38 staat
te lezen dat helpers niet onderworpen zijn v66r 1 januari van het jaar
waarin zij de leeftijd van twintig jaar bereiken. A contrario kan
hieruit niet aileen worden afgeleid dat een beperkte groep helpers wei
onderworpen zijn (tussen hun twintigste en hun eenentwintigste
verjaardag), maar ook en vooral dat het K.B. nr. 38 blijkbaar van
de algemene regel uitgaat dat minderjarigen als zelfstandigen of
helpers wei degelijk onderworpen zijn; anders was de uitzonderingsbepaling van artikel 7, 2 niet nodig geweest. Is het trouwens niet de
vraag in hoeverre het ,gemeen recht" niet binnen het domein van
het sociaal recht moet worden gezocht - waar zoals gezegd een
aantal bepalingen de minderjarige als handelingsbekwaam beschouwen - in plaats van in het verder afgelegen burgerlijk recht? Het
Hof van Cassatie was wellicht beter op grond van een soortgelijke
motivering tot zijn stelling gekomen, die voor het overige zeker kan
worden bijgetreden.
§ 3. In de regelingen voor werknemers en zelfstandi-

gen: mandatarissen van vennootschappen, verenigingen' en organisaties

a. Algemeen
74. In toenemende mate wordt op onze dagen arbeid verricht in het
kader van een vennootschap of vereniging. Voor een sociale zekerheidsrecht dat zijn bescherming verbindt aan het professioneel statuut van de burgers, rijst dan ook de vraag of die arbeid leidt tot
onderwerping en zo ja, of het dan een verzekeringsplicht in het kader
van de werknemers- dan wel van de zelfstandigenregeling zal zijn.
Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, en wei om meerdere
redenen. Men onderscheidt vele naar hun doel en structuur grondig
van elkaar afwijkende vormen van vennootschap en vereniging. Er
moet verder een niet steeds duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen de inkomsten die een vennoot geniet als tegenprestatie voor
zijn kapitaalsinbreng en de inkomsten die hij haalt uit een activiteit
in vennootschapsverband. Binnen deze laatste activiteiten dient er
verder te worden onderscheiden tussen degene die men verricht als
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lastgevers van een vennootschap (de eigenlijke bestuurstaken) en de
andere activiteiten die eerder van administratieve, technische of
commerciele aard zijn en die verricht worden in ondergeschikt verband. Men zal vaststellen dat het sociale zekerheidsrecht, geplaatst
tegenover deze veelheid van problemen, nogal vlug ter oplossing
grijpt naar gelijkstellingen en vermoedens, op een wijze die arbitrair
kan aandoen, en die toch niet bij machte was te verhinderen dat zich
over de problematiek een vrij indrukwekkende rechtspraak en rechtsleer heeft ontwikkeld(215).

b. Mandatarissen verzekeringsplichtig in de regeling voor werknemers
75. Hoger in onze bijdrage is gehandeld over de uitbreiding van de
R.S.Z.-regeling tot personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Belangrijk is thans dat
een van de , ,uitbreidingscategorieen'' betrekking heeft op de lasthebbers van bepaalde verenigingen. Bedoeld worden, krachtens artikel
3, 1 van het K.B. van 28 november 1969, de personen die, in de
hoedanigheid van lasthebbers en tegen een loon (dat niet bestaat in
kost en inwoning) hun voornaamste bedrijvigheid wijden aan het
dagelijks bestuur of de dagelijkse Ieiding van verenigingen en organisaties die geen industriele of handelsverrichtingen uitvoeren en die
er niet naar streven hun leden een materieel voordeel te verschaffen.
Worden inzonderheid als dusdanig beschouwd: ziekenfondsen, organisaties van werkgevers, van werknemers en van zelfstandigen, erkende cooperatieven en v .z. w. 's(216). Zoals uit de bewoordingen van
het geciteerde artikel blijkt gaat het wei degelijk om personen die met
hun vereniging of organisatie zijn verbonden door een contract van
lastgeving, hetgeen juist zelfstandigheid en geen ondergeschikt verband veronderstelt. Als zij hier dan toch uitdrukkelijk onder de
R.S.Z.-regeling voor werknemers worden gebracht, gebeurt zulks
(215) Zie vooral: DuBOIS, B., ,De toestand der beheerders en zaakvoerders van handelsvennootschappen tegenover de sociale wetgeving", T.P.R., 1969, 657-679; - Id., ,Le gerant de
la S.P .R.L. et la legislation sociale", Rev. Prat. Soc., 1969, 147-154;- Id., ,Het sociaalrechtelijk statuut van vennootschappelijke mandatarissen en van enkele andere categorieen van
lasthebbers", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, Brussel, 1979,
151-189; - RAEMDONCK-VAN MEGRODE, J., ,Enkele problemen met betrekking tot de
onderwerping van de mandatarissen van vennootschappen aan het sociaal statuut van de
zelfstandigen'', Orient., 1977, 12-21;- VANAVERBEKE, L., ,Het sociaal statuut van bestuurders van een naamloze vennootschap", Orient., 1986, 25-30.
(216) DUBOIS, B., ,Ret sociaalrechtelijk ... ", o.c., 153, nr. 2;- zienochtans wat Cooperatieve Vennootschappen en Verenigingen zonder Winstoogmerk betreft: ibid., 164 en 166, nr. 13
en 17.
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krachtens een uitbreiding van deze regeling buiten de gevallen van
een w7rkgever/werknemer verhouding.
Vermelden wij verder dat de toepassing van de R.S.Z.-regeling ook
wordt verruimd - zij het niet noodzakelijk voor alle sectoren - tot
de personen die als lasthebber en tegeri loon, hun voornaamste
activiteit wijden aan het dagelijks bestuur en de dagelijkse lei ding van
instellingen van openbaar nut voor zover op hen geen statutaire
pensioenregeling van toepassing is(217).
76. Straks zal worden gezegd dat lasthebbers van andere rechtspersonen dan weer uitdrukkelijk als zelfstandigen worden beschouwd.
Lastgevingsovereenkomsten dienen bij gevolg juist te worden gesitueerd in functie van de rechtspersonen of organisaties c.q. verenigingen waarmee deze overeenkomsten tot stand komen(218): de aard
van de rechtspersoon zal bepalend zijn voor de verzekeringsplicht in
het ene of in het andere stelsel. Daarentegen is de kwalificatie van
de overeenkomst als lastgevingscontract dan wel als arbeidsovereenkomst van minder belang.
Het spreekt vanzelf dat personen die niet in de hoedanigheid van
lasthebbers maar in het kader van een arbeidsovereenkomst werk
verrichten ten behoeve van rechtspersonen, of die nu behoren tot de
hierboven aangegeven verenigingen of niet, krachtens de algemene
regel van artikel 1 van de R.S.Z.-wet onderworpen zullen zijn aan
de sociale zekerheidsbepalingen voor werknemers. Een modaliteit
hiervan, nl. het geval waarbij iemand werknemer is van een rechtspersoon en tegelijk lasthebber, wordt verder behandeld(219).

c. Mandatarissen verzekeringsplichtig in de regeling voor zelfstandigen
77. De wetgeving op het sociaal statuut der zelfstandigen gebruikt,
in artike12 van het K.B. van 19 december 1967, om zijn toepassingsgebied af te bakenen ten aanzien van mandatarissen van vennootschappen en verenigingen, een gelijkaardige techniek als de R.S.Z.regeling dit deed voor de werknemers: hij doet een beroep op het
instellen van een vermoeden. Ditmaal speelt het vermoeden ten
opzichte van verenigingen of vennootschappen naar rechte of in feite
,die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende
(217) Art. 11, § 2, 1ste lid K.B. 28 november 1969.
(218) DuBOis, B., ,Het sociaalrechtelijk ... ", o.c., 153, nr. 2.
(219) Zie verder, nr. 82.
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aard bezighouden"; personen die in een dergelijk verband een mandaat uitoefenen worden vermoed verzekeringsplichtig te zijn in de
regeling voor zelfstandigen. Anders dan in het werknemersstelsel
betreft het hier een weerlegbaar vermoeden: het kan met name
worden tegengesproken door het bewijs te leveren van de kosteloosheid van het mandaat.
De aard van de vereniging, organisatie of vennootschap bepaalt dus
de verzekeringsplicht in de ene of in de andere regeling, niet de aard
van de uitgeoefende functie: in beide gevallen gaat het om de uitvoering van een mandaat- of lastgevingsovereenkomst.
Voor een goed begrip wordt best een dubbel ouder!icheid gemaak~t.~~~~~
78. Het onderscheid tussen leidingstaken (bestuurstaken) en uitvoeringstaken.
Onder de functies die worden uitgeoefend in het kader van een
vereniging of vennootschap kan een onderscheid worden gemaakt
tussen de activiteiten die het bestuur en de Ieiding van de rechtspersoon betreffen enerzijds en de eerder uitvoerende taken die gewoonlijk door een bediende worden uitgeoefend anderzijds (administratieve, technische, commerciele, boekhoudkundige, personeelstechnische, ... opdrachten)(220). Dit onderscheid is klaar verwoord in een
arrest van het Arbeidshof te Brussel van 16 december 1983: waar de
bestuurder optreedt als de vertegenwoordiger van de aandeelhouders
en een toezicht uitoefent op de goede evolutie van het vennootschappelijk kapitaal als economische entiteit, waakt de bediende (b.v. als
directeur) over het beste rendement van de onderneming als technische entiteit(221).
Vooral wat het , ,dagelijks bestuur'' betreft vall en beide taken moei~
lijk te onderscheiden. Zo bepaalt artikel63 van de Vennootschapswet
dat het dagelijks bestuur van de N. V. en de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dit bestuur aangaat, mogen worden opgedragen
,aan een of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al
dan niet vennoten". In dit artikel wordt een ruime taakverdeling
mogelijk gemaakt: het dagelijks bestuur kan worden waargenomen
door beheerders vennoten die optreden als lasthebbers, door hogere

(220) DUBOIS, B., ,De toestand ... ", o.c., 659.
(221) Arbh. Brussel, 16 december 1983, T.S.R., 1984, 82.
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bedienden werkzaam in de vennootschap of door personen vreemd
aan de vennootschap(222).
De eigenlijke leiding van de vennootschappen berust bij de bestuurders/zaakvoerders die met de vennootschap zijn verbonden door een
contract dat algemeen - en ondanks zekere bezwaren van theoretische en praktische aard(223) - als een lastgevingsovereenkomst of
,mandaat" wordt aangeduid. Deze lastgeving heeft betrekking op
alle daden van beheer, zoals omschreven en eventueel ingeperkt door
de statuten, de akte van oprichting of latere akten.
Het vermeld artikel 2 van het K.B. van 19 december 1967 verwijst
duidelijk naar beroepsactiviteiten in de aldus omschreven uitoefening van een mandaat: het gaat bij gevolg om een lastgeving die
zelfstandig wordt uitgeoefend, weliswaar onder controle van de
lastgever (vereniging of vennootschap). Alsdan treedt de lasthebber
of mandataris op als een orgaan van de rechtspersoon (of vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid), en zijn handelingen worden voor
zover zij in overeenstemming blijven met het specialiteitsprincipe en
binnen de grenzen blijven van de hem toevertrouwde opdracht,
geacht de eigen handelingen van de vereniging of vennootschap te
zijn.
Ben juiste interpretatie van artikel 2 van het K.B. van 19 december
1967 veronderstelt bij gevolg dat een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen activiteiten uitgeoefend in het kader van een lastgevings- en van een arbeidsovereenkomst(224). Nu is dit onderscheid
wellicht theoretisch gemakkelijk te maken. Anders dan bij de werknemer die zijn arbeidsprestaties tegen betaling van een loon verricht
in ondergeschikt verband,
is het optreden van de lasthebber gekenmerkt door een hoge
graad van zelfstandigheid die zijn grondslag vindt in het vertrouwen door de lastgever in de lasthebber gesteld om in zijn naam
handelingen te stellen,
neemt deze activiteit de vorm aan van het stellen van rechtshandelingen ten behoeve van de rechtspersoon,
en gebeurt zulks in beginsel onbezoldigd.
In de maatschappelijke realiteit van het ondernemingsleven is het
(222) Het fiscaal criterium biedt evenmin een stevig houvast: art. 27 W.I.B. bepaalt: ,aile
bezoldigingen die een bestuurder ontvangt ten welke titel ook worden (door de fiscus, n.v.d.
auteur) beschouwd als bezoldigingen van bestuurders van vennootschappen op aandelen zoals
bepaald in artikel20, 2°, b van het W.I.B.".
(223) DUBOIS, B., ,De toestand ... ", I. c., 657.
(224) Miskent o.i. het belang van dit onderscheid: VANAVERBEKE, L., I.e., 26, nr. 3.
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onderscheid echter grotendeels vervaagd(225). Zoals de werknemer
oefent de mandataris zijn taak steeds meer uit tegen betaling van een
bezoldiging, zodat kan worden gezegd dat artikel 2 blijk geeft van
realiteitszin waar het uitgaat van de hypothese van een bezoldiging
en het bewijs van het tegendeel op de betrokkene legt. Dat die
bezoldiging op zeer uiteenlopende wijzen kan worden berekend en
toegekend is geen element dat bijdraagt tot een klaarder onderscheid,
nu ook in het arbeidsrecht de berekeningswijze van de loonsbestanddelen in een ruime mate aan de contractspartijen wordt overgelaten.
Het onderscheid wordt derhalve in zijn voile gewicht geschraagd
door het element ondergeschiktheid, maar ook bier valt de lijn
moeilijk te trekken. Hogere kaderleden van wie het bediendenstatuut
ondubbelzinnig vaststaat hebben vaak ruime bevoegdheden om de
onderneming door het stellen van rechtshandelingen verregaand te
verbinden, terwijl de bestuurders en zaakvoerders dikwijls aan nauwe instructies zijn gebonden (zoals vanwege de zaakvoerdersraad in
het geval van een p.v.b.a.)(226).
Toch blijft het onderscheid tussen lastgevings- en arbeidsovereenkomsten de hoeksteen voor de omschrijving van het toepassingsgebied van het sociaal statuut der zelfstandigen. Personen werkzaam
in het kader van de laatstgenoemde overeenkomst zijn als het ware
op een dubbele wijze onttrokken aan dit statuut. Niet aileen oefenen
zij geen ,mandaat" uit in de zin van artikel 2, daarenboven vallen
zij door het feit van het bestaan van een arbeidsovereenkomst onder
de R.S.Z.-regeling en komen zij dus niet in aanmerking voor het
zelfstandigenstatuut dat zoals bekend residuair is omschreven.
Op dit laatste punt moet nochtans onmiddellijk een belangrijk voorbehoud worden gemaakt. Het is mogelijk dat een persoon twee
onderscheiden functies uitoefent ten behoeve van de rechtspersoon,
de ene als mandataris en de andere als werknemer. Hij zal dan geheel
logisch aan beide sociale zekerheidsregelingen onderworpen zijn.
Deze problematiek wordt verder behandeld(227).
79. Het onderscheid tussen stille en werkende vennoten (of tussen
kapitaalsinbreng en beroepsbezigheid)
Als vennoten, algemeen omschreven, worden beschouwd: de personen die kapitaal ter beschikking van een vennootschap stellen. Dit
kapitaal is nodig voor de werking van de vennootschap. Aile venno(225) DuBOIS, B., ,Het sociaalrechtelijk statuut ... ", o.c., 169 en 170.
(226) Zie b.v. Arbrb. Brussel, 16 april 1976, J.T.T., 1977, 224.
(227) Zie verder, nr. 82.
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ten verwachten tevens een vergoeding voor deze inbreng. Nu is het
een essentieel punt dat de loutere vergoeding voor de aldus belegde
kapitalen in geen geval als bedrijfsinkomen in aanmerking komt voor
een bijdrageheffing in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen. Vennoten die enkel de rol van kapitaalaanbrengers vervullen en
wier enige bedoeling erin bestaat het rendement van hun belegging
op te nemen, worden bestempeld als stille vennoten die noch als
mandatarissen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen, noch als
bedienden aan die voor werknemers verzekeringsplichtig zijn(228).
Een vergoeding voor loutere kapitaalsinbreng is nooit bijdrageplichtig.
Anders is bet gesteld met de werkende vennoten, die zicb werkelijk
en regelmatig bezighouden met de Ieiding en het bestuur van de
vennootschap teneinde het kapitaal te doen renderen. Zij zullen in
de hoedanigheid van mandatarissen als zelfstandigen worden beschouwd. In die zin preciseerde onlangs nog het Hof van Cassatie:
,Overwegende dat, om de boedanigheid van werkend vennoot in een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bebben,
het niet volstaat dat men deelbewijzen van de vennootscbap bezit,
een activiteit erin uitoefent en een deel van de winsten ontvangt; dat
vereist is dat die activiteit wordt uitgeoefend om het kapitaal te doen
renderen en het winstaandeel derbalve om die · reden wordt
toegekend"(229). Om in de hoedanigheid van werkend vennoot als
zelfstandige te worden bescbouwd, is - volgens een ander
cassatie-arrest - niet vereist dat de ingeroepen activiteit het karakter
beeft van een beheer met de bevoegdbeid de vennootschap te verbinden(230). Dit standpunt kan verbazen: is bet niet eigen aan de figuur
van bet mandaat waarvan sprake in artikel 2 van bet K.B. van 19
december 1967, dat men door bet stellen van rechtshandelingen voor
rekening van de lastgever, deze laatste verbindt? Een nadere lezing
van bet betrokken arrest brengt opheldering: in casu werd niet de
bijzondere bepaling van artikel 2 ingeroepen, maar de algemene
omschrijving van het toepassingsgebied uit artikel 3 van het K. B. nr.
38.

(228) Arbrb. Brussel, 24 december 1974, onuitg., Comm. R.S.V.Z., Tw. feitelijke vennootschap/1.
(229) Cass., 2 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 625 en R. W., 1981-82, 2751.
(230) Cass., 15 september 1980, Arr. Cass., 1980-81, 44.
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Varia (rechtspraak):
Het feit dat een vennootschap op fiscaal gebied voor de optievennootschap koos - zodat de aanslag gebeurde in het regime van de
personenbelasting - leidt ertoe dat een onderscheid wordt gemaakt
tussen de inkomsten uit een zelfstandige bezigheid en de opbrengst
van de kapitaalsinzet. Dat iemand alsdan voor belastingsdoeleinden
als werkend vennoot is beschouwd, verhindert niet dat de betrokkene
het tegenbewijs kan leveren en met name kan aanvoeren dat geen
beroepsbezigheid is verricht(231).
Het komt het R.S. V .Z. toe te bewijzen dat de eenmalige toekenning
vanwege de vennootschap van-e-en bedrag (van 218:UOO fr.) meer IS
dan de terugbetaling van kosten en intresten aan een stille vennoot,
en een bezoldiging uitmaakt voor een beroepsbezigheid uitgeoefend
als werkend vennoot(232).
De pensioenwetgeving bepaalt dat geen enkele periode van ziekte of
invaliditeit met een periode van beroepsbezigheid kan worden gelijkgesteld, wanneer de betrokkene in de loop van de periode van ziekte
of invaliditeit een beroepsbezigheid heeft uitgeoefend. Voor de weigering van een gelijkstelling volstaat het vermoeden van uitoefening
van een mandaat in een vennootschap en is de effectieve uitoefening
van een beroepsbezigheid niet vereist(233).
80. Het tegenbewijs van de kosteloosheid van het mandaat.
Het vermoeden dat de uitoefening van een mandaat in een vereniging
of vennootschap die winst nastreeft leidt tot onderwerping aan het
sociaal statuut der zelfstandigen, is weerlegbaar. Het wordt met
name weerlegd indien de kosteloosheid van het mandaat door de
betrokkene wordt bewezen (behalve wanneer op fiscaal gebied bedrijfsinkomsten zijn weerhouden uit hoofde van de uitoefening van
zijn mandaat: geen weerlegging mogelijk). Het bedoelde tegenbewijs
kan door elk rechtsmiddel worden geleverd, uitgezonderd de getuige-

(231) Arbrb. Hasselt, 5 februari 1982, T.S.R., 1983, 160.
(232) Arbrb. Mechelen, 17 april 1981, onuitg., Cornrn. R.S.V.Z., Tw. verzekeringsplichtbewijs/7.
(233) Cass., 24 december 1979, T.S.R., 1980, 95;- Cass., 21 rnaart 1983, T.S.R., 1983, 349,
noot DECLERCQ, H.
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nis, aldus het tweede lid van artikel2 van het K.B. van 19 december
1967(234) (235).
Tot voor kort gold wat dit tegenbewijs betreft een veel strakkere
regel: het bewijs kon slechts worden aangenomen indien de kosteloosheid bleek uit de statuten, wanneer deze daarover bepalingen
bevatten, of, wanneer deze hierover niets voorschreven, uit een
beraadslaging van het orgaan dat bevoegd is om de vergoedingen van
de mandatarissen vast te stellen. In de rechtspraak had men een
tendens vastgesteld om steeds strengere eisen te stellen met betrekking tot dit bewijs. Deze tendens werd ingeleid door een cassatiearrest van 2 juni 1980 dat stelde, in een geval waar de statuten niets
bepaalden, dat de kosteloosheid slechts kon worden afgeleid uit de
beslissing van het bevoegde orgaan het mandaat niet te vergoeden en
niet uit het eenvoudige feit dat nooit werd beslist een vergoeding toe
te kennen(236). Deze stelling kan o.i. nog worden bijgetreden: hij
houdt verband met een van de grondregels inzake het sociaal statuut,
dat het volstaat dat een beroepsbezigheid inkomsten kan opleveren(237). Minder aanvaardbaar lijkt ons de volgende stap die door
het Arbeidshof te Antwerpen op 16 januari 1981 was gezet(238):
zodra in de statuten een vergoedingsmogelijkheid wordt opengelaten, kan een beslissing van de algemene vergadering tot kosteloosheid
van het mandaat niet meer als tegenbewijs worden aanvaard; elke
mogelijkheid van inkomstentoekenning moest uitgesloten zijn. Het
Hof van Cassatie weigerde op 26 september 1983 deze redenering bij
te treden(239) ... zes dagen nadat het tweede lid van artikel2 van het
K.B. van 19 december 1967 was gewijzigd in die zin, dat elk bewijsmiddel kon worden aangewend.
Meteen is teruggekeerd naar de regeling die v66r 1 juli 1972 in voege
(234) Nieuwe redactie van artikel2, tweede lid, door K.B. 20 september 1983 (B.S., 8 oktober
1983), met inwerkingtreding op 1 juli 1983 (geen terugwerkende kracht: Arbh. Brussel, 26 april
1985, J.T.T., 1985, 311).
(235) Comm.: DEScHEPPER, H., ,L'assujettissement des mandataires de societe ala securite
sociale des travailleurs independants: la fin de l'insecurite sociale", J. T. T., 1983, 393-397; VAN REGENMORTEL, A., ,Bewijs van kosteloosheid van het mandaat: een wetgevende
oplossing", R. W., 1983-84, 2758.
(236) R. W., 1980-81, 2206.
(237) Zie ook: Arbrb. Nijvel, 6 oktober 1980, J. T. T., 1981, 193;- Arbrb. Mechelen, 19 juni
1981, J. T. T., 1982, 78.
(238) T.S.R., 1981, 295; -later in dezelfde zin: Arbh. Antwerpen, 7 mei 1982, onuitg., A.R.
nr. 507/81;- contra: Arbrb. Antwerpen, 31 januari 1983, J.T.T., 1983, 145.
(239) Arr. Cass., 1983-84, 74; J. T. T., 1984, 189 en R. W., 1983-84, 2757; - zie nochtans ook
Cass., 4 november 1985, J.T.T., 1985, 480: een statuutbepaling dat de mandaten kosteloos
zijn en de raad van beheer aan zijn leden vergoedingen of tantiemes kan toekennen, volstaat
niet op zichzelf als bewijs dat het mandaat van bestuur kosteloos is (dit arrest paste nog de
oude regel toe).
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was: ook toen werden geen vaste richtlijnen opgelegd wat het te
leveren tegenbewijs betrof. Aldus herwint de oudere rechtspraak bier
zijn betekenis. En die had bij voorbeeld uitgemaakt dat de omstandigheid dat een mandaat in feite kosteloos werd uitgeoefend niet
voldoende was om aan het sociaal statuut te worden onttrokken(240). De rechtspraak paste bier het algemeen beginsel toe dat
boger is toegelicht: een beroepsbezigheid leidt tot verzekeringsplicht
indien hij gericht is op het verwerven van bedrijfsinkomsten ook
indien er in feite geen inkomsten worden verworven. Bij gevolg gold
onder de oudere rechtspraak dat de beheerder die het tegenbewijs
wilde leveren, moest aantonen dat de statuten of een beslissing van
het bevoegd orgaan van de vennootschap verhinderden dat het
mandaat zou worden vergoed(241). Onder de nieuwe redactie zal in
deze omstandigheden- wanneer een vergoeding aldus wordt verhinderd - zeker tot de kosteloosheid moeten worden besloten. Het
moet de mandataris o.i. echter mogelijk blijven ook door andere
bewijsmiddelen (behalve getuigenis, die uitdrukkelijk door artikel2
wordt uitgesloten) aan te tonen - bij voorbeeld door te verwijzen
naar analoge situaties - dat de regel in zijn geval de kosteloosheid
van het mandaat was. Om bewijsmoeilijkheden te voorkomen zal het
echter aangewezen zijn, als de statuten niets bepalen op dit punt, een
beslissing van de algemene vergadering of van een ander terzake
bevoegd orgaan uit te Iokken. Het is immers moeilijk nu reeds te
voorspellen welke de houding zal zijn die de rechtspraak zal aannemen, bij voorbeeld in gevallen waar de statuten voorzien dat de
algemene vergadering de bezoldiging moet vaststellen, en deze zich
niet uitspreekt.
De nieuwe libellering van artikel 2 kan interpretatiemoeilijkheden
opleveren wat het tegenbewijs van de kosteloosheid betreft(242).
Zoals bekend is dit tegenbewijs niet mogelijk wanneer de Administratie der Directe Belastingen bedrijfsinkomsten heeft weerhouden
uit hoofde van de uitoefening, door de betrokkene, van het mandaat.
Nu is het zo dat op fiscaal domein aile bezoldigingen van een
bestuurder uit welke titel hij die ook mag ontvangen als ,bezoldigingen van bestuurder" worden gekwalificeerd(243). Strikt genomen
zou het tegenbewijs dus niet kunnen worden aanvaard van een
(240) Arbrb. Luik, 8 maart 1972, onuitg., A.R. nr. 2827.
(241) Cass., 2 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1223; R. W., 1980-81, 2206; J.T.T., 1982, 76;
- contra: Arbh. Brussel, afd. Antwerpen, 3 mei 1974, onuitg., A.R. nr. 1517 (stelt zich
tevreden met getuigschrift van de belastingsdiensten, dat geen bezoldiging is uitgekeerd).
(242) VANAVERBEKE, L., I.e., 28, nr. 11 in fine.
(243) Art. 20, 2, b en art. 27 W.I.B.
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persoon die in het kader van een arbeidsovereenkomst bestuurstaken
uitoefent. Artikel 2 mag o.i. niet in die zin worden gelnterpreteerd,
maar op een meer restrictieve wijze. Aileen wanneer de Administratie
der Directe Belastingen heeft vastgesteld dat het mandaat zelf inkomen heeft opgeleverd (tantiemes, voordelen van ailerlei aard, ... ),
mag het bewijs van de kosteloosheid niet meer worden aangebracht.
In die zin luidde onlangs ook het antwoord op een parlementaire
vraag(244).
81. Personen belast met de Ieiding en het bestuur van een vereniging,
organisatie of vennootschap zijn verzekeringsplichtig binnen het
sociaal statuut der zelfstandigen, behalve in de volgende gevailen:
er is onderwerping aan de R.S.Z.-regeling voor werknemers
indien de contractuele relatie met de rechtspersoon niet wijst op
een lastgevings- maar op een arbeidsovereenkomst;
een wettelijke uitsluiting geldt voor personen met een mandaat
in een openbare functie bij een openbare administratie of als
vertegenwoordiger van een professionele bond, van het Rijk,
Provincie of Gemeente(245);
eveneens uitgesloten zijn sommige mandatarissen werkzaam in
een niet-industriele of handelsvennootschap, alsmede aile mandatarissen in verenigingen of organisaties die geen handels- of
industriele verrichtingen uitvoeren en die er niet naar streven hun
leden een materieel voordeel te bezorgen;
verder zijn eveneens uitgesloten de mandatarissen van industrieleof handelsvennootschappen die hun mandaat onbezoldigd uitoefenen en zulks kunnen bewijzen.

d. De ,dubbele junctie" in vennootschapsverband
82. Kan eenzelfde persoon tegelijk als mandataris van een vennootschap onder het sociaal statuut der zelfstandigen ressorteren en als
bediende in dienst van dezelfde vennootschap verzekeringsplichtig
zijn in de regeling voor werknemers? De principiele mogelijkheid van
een dergelijke ,dubbele functie" wordt thans algemeen aanvaard(246), zij het dan onder twee welbepaalde voorwaarden.
(244) Part. Vr. en Antw., Kamer, 1984-85, 10 september 1985, 4746 (vr. nr. 42); - ook
L., I.e.
(245) Art. 5 bis K.B. nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.
(246) Zie b.v. onlangs: Cass., 28 mei 1984, R. W., 1984-85, 333; - DUBOIS, B., ,Het
sociaalrechtelijk ... ", o.c., 167.
VANAVERBEKE,
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83. Eerste voorwaarde. De activiteiten als bestuurder en die als
bediende moeten duidelijk onderscheiden zijn. De eerstgenoemde
hebben betrekking op de Ieiding, waarbij de betrokkene optreedt als
de vertegenwoordiger van de aandeelhouders en een toezicht uitoefent op de goede evolutie van het vennootschappelijk kapitaal als
economische entiteit. De tweede functie - van bediende - behelst
eerder administratieve, technische, commerciele, boekhoudkundige
en personeels-technische opdrachten en is gericht op het beste rendement van de onderneming als technische entiteit(247). De beide
functies mogen elkaar niet opslorpen en het mag niet blijken dat de
technische bevoegdheden een louter accesorium zijn bij de functie als
bestumde1 (dit zou lrrjvouroeeld wet het geval Z1Jn als het verhes van
de ene functie automatisch het verlies van de andere veroorzaakt)(248). De arbeidsovereenkomst en het mandaat moeten dus een
verschillend voorwerp hebben(249).
84. Tweede voorwaarde. Er moet wat de activiteiten betreft waarvan
wordt aangevoerd dat zij in de hoedanigheid van bediende worden
uitgevoerd, een gezagsuitoefening door een orgaan van de vennootschap mogelijk zijn. De beweerde bediendenfunctie moet dus in een
ondergeschikt verband worden gepresteerd(250). De mogelijkheid
van een patronaal gezag vanwege de rechtspersoon moet effectief en
niet louter fictief zijn(251). Er moet een ,ondergeschiktheid aan
iemand anders dan zichzelf" zijn(252); een indicatie in dit verband
wordt gegeven door het aantal aandelen dat de betrokkene bezit te
vergelijken met het totale aandelenpakket. Zijn volgens de rechtspraak elementen die wijzen op een ondergeschiktheid: het feit dat
de bevoegdheden van de betrokkene om kaderpersoneel aan te
werven en te ontslaan worden beperkt, de omstandigheid dat hij
slechts over een relatief gering aantal aandelen beschikt(253), de
vaststelling dat de raad van bestuur te zijnen opzichte gezag uitoefent, richtlijnen formuleert, toezicht uitoefent(254), ... Maar is vol-

(247) Arbh. Brussel, 16 december 1983, T.S.R., 1984, 82;- Arbh. Bergen, 20 december 1984,
J.T.T., 1985, 286;- zie hager, nr. 78.
(248) Arb h. Luik, 28 oktober 1982, J. T. T., 1984; 59.
(249) Arbh. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 1984, 389.
(250) Arbh. Bergen, 20 december 1984, J. T. T., 1985, 286.
(251) Arbh. Bergen, 27 februari 1984, J. T. T., 1984, 389.
(252) Arbrb. Dinant, 12 april 1983, J.T.T., 1984, 64.
(253) Arbh. Brussel, 16 december 1983, T.S.R., 1984, 82.
(254) Arbh. Brussel, 2 september 1983, T.S.R., 1984, 76.
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gens de rechtspraak dan weer niet voldoende om tot een ondergeschiktheid te besluiten: dat voor het stellen van een aantal rechtshandelingen de goedkeuring van de algemene vergadering is vereist; deze
goedkeuring maakt een modaliteit uit opdat de bedoelde rechtshandelingen geldig door de raad van bestuur zouden kunnen worden
gesteld volgens de algemene regels van het vennootschapsrecht(255).
85. Maatschappelijke ontwikkelingen bevorderen de uitoefening
van een dergelijke ,dubbele functie". Waar de werkgever aanvankelijk meestal een zelfstandige was die duidelijk Ieiding, gezag en
toezicht uitoefende, is hij op onze dagen vaak zelf onder het gezag
gaan staan van bepaalde toezichts- en/ of bestuursorganen in een
vennootschappelijk verband(256).

86. Welke zijn d€:! gevolgen van de dubbele onderwerping?
De persoon die onder de beide regelingen valt is principieel bijdragen
verschuldigd in elk van de twee. Hij kan niet inroepen dat het
gelijkheidsbeginsel is geschonden door het feit dat aan zijn verzekeringsplicht in beide regelingen niet steeds dubbele rechten beantwoorden (zie verder); dat hij bijdrageplichtig is voor een bepaalde sector
zonder gerechtigd te zijn op de prestaties verleend door die sector,
houdt verband met de solidariteitsgedachte die aan de sociale zekerheid ten gronde ligt en die soms afwijkt van de loutere toepassing
van het verzekeringsbeginsel. Wei is het mogelijk dat de zelfstandige
activiteit, wanneer deze bedrijfsinkomsten oplevert beneden een
bepaald bedrag, als bijberoep wordt beschouwd (ten aanzien van het
hoofdberoep als werknemer) en tot vrijstelling of reductie van de
bijdragen leidt(257); maar ook dan zijn aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds en betaling van de voorlopige bijdragen bij het
begin van de activiteit verplicht.
Wat het recht op sociale zekerheidsprestaties betreft, stellen er zich
in de gevallen van ,dubbele onderwerping" weinig problemen inzake
de kostendekkende prestaties (Z.I. V .-tak gezondheidszorgen en gezinsbijslagen). De regel is dat voor de kosten slechts eenmaal wordt
tussengekomen, en wei door de gunstigste regeling, d.i. die voor
(255) Arbh. Brussel, 24 mei 1983, R. W., 1983-84, 253.
(256) Zie hierover (met cijfergegevens): DE CLERCQ, H., ,Onderweg naar de zelfstandige
werknemer", T.S.R., 1980, 75.
(257) De vrijstelling wegens bijberoep geldt wanneer de bedrijfsinkomsten per jaar beneden
het bedrag van 32.724 fr. (ge!ndexeerd, op 1 januari 1986: 61.680 fr.) blijven; verminderde
bijdragen zijn verschuldigd indien de inkomsten zich tussen het genoemd bedrag en 154.000
fr. (gelndexeerd, op 1 januari 1986: 290.267 fr .) situeren (art. 12, § 2 K.B. nr. 38).
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werknemers(258): de kinderbijslagen zijn er (zeker voor het eerste
kind) hethoogst en door de Z.I.V. wordenook de zogenaamde kleine
risico's ten laste genomen. Voor de inkomensvervangende uitkeringen liggen de zaken iets moeilijker. Werkloosheidsuitkeringen kunnen slechts in de hoedanigheid van werknemer worden genoten,
hetgeen zelfstandige mandatarissen van een vennootschap die in
financiele moeilijkheden verkeert en waarvan het faillissement nakende is, ertoe kan aanzetten nag vlug een bediendenfunctie binnen
de onderneming op zich te nemen - die dan niet fictief mag zijn teneinde bij stopzetting van het bedrijf tach nag over enige middelen
van bestaan te beschikken(259). Z.I. V.-uitkeringen wegens arbeidsongeschik:theid kunnen maat worden verstrek:t indre-rrten-gevolge van
de letsels of functionele stoornissen aan beide activiteiten (als mandataris en als bediende) een voorlopig of definitief einde is gesteld;
zowel in de werknemers- als in de zelfstandigenregeling houdt de
definitie van de arbeidsongeschiktheid immers (ondermeer) de voorwaarde in dat aan aile bezigheden, oak die welke verricht worden in
een andere hoedanigheid, een einde is gesteld(260). Is zulks het geval,
dan is cumulatie de facto uitgesloten door de regel die voorkomt in
de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, dat van de
aldaar toegekende (forfaitaire) bedragen de andere vergoedingen
wegens arbeidsongeschiktheid - dus die uit het werknemersstelsel
- dienen te worden afgetrokken(261). Slechts in de pensioensector
is de cumulatie onbeperkt mogelijk: de betrokkene zal zich een
loopbaan uitbouwen in de beide pensioenregimes en daar vanaf het
bereiken van de pensioenleeftijd de vruchten van plukken zonder dat
een of andere vermindering wordt toegepast(262).

(258) Art. 29 K.B. 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de
zelfstandigen.
(259) Zie VANACHTER, 0., , ,Sociale zekerheid en arbeidsrecht. Naar een andere interpretatie
·van elementen uit het arbeidsrecht onder invloed van het sociale zekerheidsrecht?", in
Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, deel I, Brussel, 1979, 231.
(260) Art. 56, § 1 Z.I.V.-Wet (werknemers) en art. 19 en 20 K.B. 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.
(261) Art. 29, § 1 geciteerd K.B. 20 juli 1971.
(262) Zie MASYN, R., , , Cumulatie van pensioenen'', in Cumulatie van sociale zekerheidsprestaties, Antwerpen, 1980, 34.
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