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I. Naamloze vennootschappen worden geleid door voor een be
paalde tijd benoemde, loontrekkende of onbezoldigde beheerders (1). 
T enzij statutair anders bepaald, hebben ze de macht om alle daden 
van beheer te verrichten. 

De P.V.B.A. wordt beheerd door een of meerdere zaakvoerders 
wier bevoegdheden worden vastgesteld bij de akte van oprichting en 
bij latere akten (2). Deze zaakvoerders wordt het beheer der zaken 
van hun vennootschap alsook haar vertegenwoordiging opgedragen (3). 

Tussen deze personen en de handelsvennootschap bestaat een 
rechtsverhouding die van contractuele aard is; door de belgische ven
nootschappenwet wordt dit contract als een lastgeV:ing bestempeld (4). 

Terecht doet de doctrine opmerken dat tegen deze kwalificatie 
als lastgeving verschillende bezwaren zowel van theoretische als van 
praktische aard bestaan (5). Zander dieper op deter staving van deze 
mening gevoerde argumentatie in te gaan, nemen we het standpunt 
in dat de overeenkomst tussen beheerders en zaakvoerders en de han
delsvennootschap als een gemengde overeenkomst moet beschouwd 
worden waarop de regelen van de lastgeving slechts analogisch kun
nen toegepast worden : we geven er dan ook de voorkeur aan deze 
overeenkomst terminologisch als een beheersovereenkomst te bestem
pelen. 

De kwalificatie als lastgeving kan echter zonder twijfel ingeroepen 

(•) Ik betuig mijn oprechte dank aan Dr. Agnes Scheere en Dr. Goethals die me 
bij het onder:toek van bepaalde praktische problemen zeer nuttige inlichtingen hebben 
verstrekt. 

(r) Art. 53 Venn. W. 
(2) Art. 13 Venn. W. 
(3) Art. 63, 129 en 130 Venn. W. 
(4) Zie RoNsE, J., Vennootschappen (Algemeen dee! van het vennootschapsrecht), Leu

ven, z.d., Dl. II, biz. 330. 
(5) Zie RoNsE, J., o.c., biz. 330 e.v. 



worden in de regeling van de beheersverantwoordelijkheid van be
heerders en zaakvoerders (r). 

Beheerders en zaakvoerders van handelsvennootschappen kunnen 
echter naast de taken die voortspruiten uit hun beheersovereenkomst 
met de vennootschap, andere functies uitoefenen welke eerder aan
leunen bij activiteiten die gewoonlijk door een bediende uitgeoefend 
worden; zo kunnen bepaalde administratieve, technische, commer
ciele, boekhoudkundige of personeelstechnische taken niet beschouwd 
worden als rechtshandelingen verricht in naam van de vennootschap; 
sommige materiele opdrachten zijn immers in tegenstelling met de 
juridische handelingen die de beheerder of de zaakvoerder qualitate 
qua stelt : de persoon die deze twee activiteiten uitoefent, vervult 
twee opdrachten die naar hun natuur verschillend zijn (2). 

Deze studie heeft als opzet de cumulatie van de uit de beheers
overeenkomst voortspruitende taken met deze van bediende in dezelf
de handelsvennootschap alsook de gevolgen hiervan op het gebied van 
het sociaal recht te bestuderen. 

Beide rechtstoestanden, die van lasthebber en die van bediende, 
verschillen grondig; hun gevolgen voor de toepassing van het sociaal 
recht zijn essentieel en maken het voorwerp uit van een specifieke 
problematiek . 
. . . __ T ~rv.rjjl_d.e 12ehet!rder of zaakvoerder als zodanig onderworpen is 

aan de sociale wetgeving op ae zelfstandigen, zullen deze personen, 
tevens bedienden, onderworpen zijn aan de regels van het arbeids
recht en de sociale zekerheid welke van toepassing zijn op de werk
nemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor bedienden. 
Het verschil in rechten en verplichtingen tussen beide sociale rege
lingen is bijzonder belangrijk en wettigt ten valle de aandacht van de 
rechtspractici : het gestelde probleem gaf, en geeft ten andere aan
leiding tot verschillende controverses in rechtspraak en doctrine. 

Na het probleem van de toelaatbaarheid van de cumulatie van 
beheerder of zaakvoerder der handelsvennootschap met de taak van 
bediende onderzocht te hebben, zal de sociale rechtspositie van de 
beheerder of zaakvoerder-bediende respectievelijk ten opzichte van 
het arbeidsrecht en de sociale zekerheid ontleed worden. 

§ I. De cumulatie van het statuut van beheerder of zaakvoer
der met een functie van bediende 

2. Alhoewel de herroepbaarheid van het mandaat van zaakvoer
der een meer genuanceerd karakter vertoont dan dit van een beheer-

(1) Zie art. 62, eerste lid, art. 63 en 132 Venn. W., aisook RoNSE, J., o.c., biz. 331 
en MARX, J. M., De la responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussei, 
1932-

(2) Zie o.a. : Brussei, 18 juni 1958, Rev. prat. soc., 1961, nr. soos, biz. 250. 



der in een N.V. (1) kunnen heiden belang hebben bij het sluiten van 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden : bijvoorbeeld zullen de 
hierbij voorziene opzeggingstermijnen van aard zijn een betere be
scherming aan hun mandaat te verlenen; doch naast de beoogde vast
heid van betrekking verleent het onderworpen zijn aan een arbeids
overeenkomst voor bedienden een ganse reeks voordelen op het ge
bied van de sociale zekerheid. Het is daarom van essentieel belang te 
onderzoeken of het sluiten van een dergelijke arbeidsovereenkomst 
niet op fictieve grondslagen berust, teneinde het absoluut beslissings
recht van de algemene vergadering der vennoten te beperken of het 
voordeel van de voor loontrekkenden voorziene sociale voordelen te 
verzekeren. Een door de rechtbank ter zake vastgesteld bedrog, wordt 
ten andere met nietigheid gesanctioneerd, terwijl de gevolgen van de 
zo afgesloten arbeidsovereenkomst worden uitgeschakeld (2). 

Aan de hand van de doctrine en de rechtspraak zal onderzocht 
worden in welke mate het statuut van beheerder of zaakvoerder van 
een handelsvennootschap kan samengaan met een functie van bedien
de in dienst van dezelfde rechtspersoon. 

Vermits werd uitgegaan van de vaststelling dat beheerders en 
zaakvoerders van handelsvennootschappen naast de door de beheers
overeenkomst opgelegde taken, andere functies kunnen uitoefenen die 
eerder aanleunen bij normale bediendenfuncties, zal een eerste essen
tiele vereiste erin bestaan dat de beheerder of zaakvoerder als bediende 
werkelijk een taak uitoefent die zich onderscheid van zijn eigenlijke 
activiteit als beheerder of zaakvoerder. Dit is een feitelijke kwestie en 
de rechter ten grande zal aan de hand van de concrete arbeidsorga
nisatie van de beheerder of de zaakvoerder de dubbele activiteit moe
ten onderscheiden (3). 

Met deze eerste vereiste gaat een tweede, even belangrijke, ge
paard. 

Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst en inzonderheid 
voor een arbeidsovereenkomst voor bedienden is dat diegene die zijn 
werkzaamheden ten dienste van een andere stelt, zich in een band 
van ondergeschiktheid bevindt. Deze band is een wezenlijk element 
van de arbeidsovereenkomst (4). Het bestaan van zulk een band van 
ondergeschiktheid is een rechtsfeit dat onder het toezicht van het hof 
van cassatie ressorteert (5). 

(I). Vgl. : art. I29 en 55 Venn. W. 
(2) Hrb. Gent, I6 oktober I935. Rev. prat. soc., I936, nr. 3568, biz. 280; - zie ook: 

art. 35 W. 27 juni I969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid. 

(3) Het niet verwezenlijken van die voorwaarden zal bv. de curator toelaten, na 
faillissement van de vennootschap, het onverschuldigd loon terug te vorderen (Brussel, 
28 maart I962, Pas., I964, II, I). 

(4) Cass., 17 november I961, Pas., I962, I, 334· 
(5) Cass., I7 maart I966, Pas., I966, I, 9I8. 



Boven werd erop gewezen dat inprincipe de taak van de beheerders 
en zaakvoerders van handelsvennootschappen door de lastgeving be
heerst wordt (art. 1984 B.W.). Het is echter een feit dat het stellen 
van bepaalde materiele daden in een vennootschap aanleiding kan 
geven tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
zonder dat dit met een beheersovereenkomst gepaard gaat en omge
keerd. Een modern bedrijf eist een nauwkeurig doorgevoerde taak
verdeling waarbij de vervulling van uitsluitend technische functies 
een belangrijke plaats inneemt. 

Beide kwaliteiten en van beheerder of zaakvoerder en van be
diende kunnen echter samenvallen. 

De wetgever was zich hiervan bewust bij de bespreking van de 
wet van 18 mei 1873 op de handelsvennootschappen (1). 

Op de vraag of beide rechtsposities (beheerder of zaakvoerder en 
bediende) in eenzelfde persoon verenigd kunnen worden, antwoordt 
de rechtsleer positief (2). 

In de rechtspraak geldt eveneens de regel dat een beheersover
eenkomst met een handelsvennootschap en de hoedanigheid van be
diende principieel niet onverenigbaar zijn (3). Dit sluit niet uit dat 
in bepaalde concrete omstandigheden er feitelijk wel onverenigbaar
heid kan zijn (4). 

Zo het principe van de cumulatie aangenomen wordt, client echter 
nag bewezen dat de beheerder ofzaakvoerder werkelijk valt onder een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden. Een lasthebber in een vennoot
schap kan er door het vervullen van materiele taken tevens bediende 
zijn, doch deze laatste rechtspositie hangt essentieel af van het bewijs 
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst; dit laatste zal steunen 
op de verhouding van ondergeschiktheid. 

Dit is essentieel (5) en de bewijslast rust op diegene die zich op 
de arbeidsovereenkomst beroept (6). 

(1) Gu1LLERY, J., Commentaire legistatif de la loi du r8 mai 1873 sur les societes com
merciales, nr. 56, biz. 127· 

(2) Zie o.a.: CoLENS, A., Le contrat d'emploi, Brussel, 1964, nr. 19 en 19bis; -
id., Le cumul de la qualite d'administrateur et d'employe d'une S.A., T.S.R., 1957, r 
e.v.; - A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst bedienden, door J., STEYAERT, nr. 62; - VER
HEUGHE, P., Het sociaal statuut van de beheerders-lasthebbers van vennootschappen, Licen
tiaatsverhandeling sociaal recht, R.U.G., 1964-65, biz. 12 e.v.; - FREDER1CQ, L., Traite 
de droit commercial, I, nr. 457 en 458, blz. 646; - VAN RYN, J., Droit commercial, I, nr. 
652; - id., Examen de jurisprudence, Societes commerciales, nr. 25, R.C.J.B., 1954, 218; 
- HoR10N, P., Nouveau precis de droit social belge, Liege, 1965, nr. 336; - LAGASSE, 
noot onder Cass., 14 juni 1957, T.S.R., 1958, 9; - RoNSE, J., Overzicht van rechtspraak 
(r961-1963), Vennootschappen, nr. 73, T.P.R., 1964, 104. · 

(3) Zie o.m. : Cass., 24 december 1964, Pas., 1965, I, 418; - R.v.St., 20 juni 1962, 
Dutoy, nr. 9463 en Moser, nr. 9464;- R.v.St., 19 november 1964, Falkenau, nr. 10890; 
Rb. Brussel, 21 juni 1962, Pas., 1962, III, 64. 

(4) Zie hierover meer onder nr. 3· 
(5) Rb. Brussel, 30 juni 1961, T.S.R., 1963, 102. 
(6) Brussel, 18 juni 1958, Rev. prat. soc., 1961, nr. 5005, biz. 250. 
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Doorgaans gaat het vervullen van technische en administratieve 
functies in een bedrijf met een ondergeschiktheidsverhouding ge
paard. Volgens de klassieke opvatting wordt deze verhouding geken
merkt door het leveren van arbeid onder gezag, Ieiding en toezicht 
van een werkgever (r). 

Het hof van cassatie heeft echter gepreciseerd dat deze verhou
ding niet vereist dat de werkgever over de activiteit van de werknemer 
een nauw en voortdurend toezicht uitoefent : het volstaat dat eerst
genoemde het recht heeft aan de tweede onderrichtingen voor het 
inrichten en het uitvoeren van het overeengekomen werk te geven (2). 
In een recent arrest heeft het hof van cassatie het begrip gezagsver
houding nag verder genuanceerd door erop te wijzen dat, welke ook 
de modaliteiten van de arbeidsovereenkomst mochten zijn, het gezag 
van de werkgever steeds beperkt is : het feit dat de werknemer een 
zekere onafhankelijkheid behoudt ten opzichte van de werkgever, 
wiens gezag daardoor beperkt wordt, sluit geenszins het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst uit : het hof aanvaardt dat de inherente 
bevoegdheid van leiding en toezicht, in zijn uitoefening wettelijk 
mogelijk zou zijn (3). 

§ 2. Bewijs van de verhouding van ondergeschiktheid 

3· Een onderzoek van de rechtspraak over het bewijs van het al 
dan niet aanwezig zijn van de gezagsverhouding wijst uit dat deze 
meestal over beheerders van een N.V. handelt. De beginselen van 
deze rechtspraak kunnen echter eveneens voor de zaakvoerders in een 
P.V.B.A. ingeroepen worden doch onder het volgende voorbehoud : 
in de rechtspraak over de beheerders-directeurs in een N.V. wordt 
telkens onderzocht of er ten opzichte van de raad van beheer een 
gezagsverhouding kan bestaan. In de P.V.B.A. zal dezelfde vraag 
gesteld worden, namelijk of een zaakvoerder-bediende aan een zoge
naamd college van zaakvoerders rekenschap kan geven. Beide organen 
zijn echter qua structuur fundamenteel verschillend : in een college 
van zaakvoerders beschikt elke zaakvoerder over een individuele be
slissingsmacht; de pluraliteit van dit college brengt op zichzelf geen 
collegialiteit mede, tenzij dit uitdrukkelijk, d.w.z. statutair, voorzien 
wordt; de beheerraad van een N.V. handelt integendeel steeds 
collegiaal. Bij analogische toepassing van de rechtspraak moet hier
mede rekening gehouden worden. 

(I) Nov., Droit Social, I, nr. J, biz. 443· 
(2) Zie o.m. : Cass., IS februari I962, Pas., I962, I, 68o; - Cass., 4 april 1963, 

Pas., I963, I, 847; - Cass., 4 maart I965, Pas., I965, I, 675; - Cass., 30 juni I966, Pas., 
I966, I, I398; - zie ook: TAQUET, M. et DENIS, P., Le bien de subordination et Ia notion 
d' autorite, ]. T., I969, 362. 

(3) Cass., 6 juni I968, R. W., I968-69, 939· 
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4· De vraag of iemand met een vennootschap tevens een beheers
overeenkomst en een arbeidsovereenkomst voor bedienden kan slui
ten, moet haar oplossing vinden in het al dan niet aanwezig zijn van 
de noodzakelijke gezagsverhouding. Bepaalde elementen zijn tekenend 
voor het aanwezig zijn van deze verhouding. Doch zoals hager aan
getoond, moet er rekening gehouden worden met de overweging dat 
de band van ondergeschiktheid geen louter materieel feit is, doch 
ontegensprekelijk een juridisch begrip waarover het hof van cassatie 
bevoegd blijft in rechte toezicht uit te oefenen (1). 

Hoewel niet noodzakelijk voor het wettelijk tot stand komen van 
de arbeidsovereenkomst, zou voor de beheerder- of zaakvoerder-be
diende der vennootschappen een geschrift zeer wenselijk zijn om dui
delijk de elementen te doen uitkomen waarop kan worden gesteund 
om de verhouding van ondergeschiktheid vast te stellen. V ermits deze 
verhouding tot de essentie van de overeenkomst behoort, client in het 
geval van leidinggevende personen in een vennootschap bijzonder 
omzichtig tewerk gegaan bij de appreciatie van de elementen dieter 
bewijsvoering van het bestaan van een arbeidsovereenkomst aange
bracht worden (2). Doch uit het ontbreken van een geschrift afleiden 
dat er geen verhouding van ondergeschiktheid kan bestaan tussen een 
afgevaardigde-beheerder en de vennootschap, is geen voldoende mo
tivering (3). Het bestaan van het geschrift houdt dus een ernstig ver
moeaeri. ill teri.-voofaele vall-a.e-l5eheerder- of zaakvoerder-bediende. 
Feitelijke omstandigheden kunnen echter, parallel met het geschrift 
leiden tot het aanvaarden (4) of het verwerpen (5) van de gezagsver
houding. 

De kwalificatie door de partijen aan het tussen hen gesloten con
tract gegeven, kan eveneens niet doorslaggevend zijn. Het enige wat 
geldt, althans voor wat de toepassing van de sociale wetgeving betreft, 
is de feitelijke in concreto te beoordelen toestand. Bijgevolg zal de 
rechter, zelfs indien hem een geschrift wordt voorgelegd, steeds moe
ten nagaan of bepaalde elementen dit geschrift niet tegenspreken. 

Zo kan tot het verwerpen van de gezagsverhouding besloten wor
den op grand van de vaststelling dat de beheerder of de zaakvoerder 
het gezag uitoefent over alle bedienden en dat hij en zijn echtgenote 
een zeer groat deel van het maatschappelijk kapitaal bezitten (6). Bij 
de beoordeling van de feitelijke elementen zal dus nauwkeurig moeten 

(1) Reeds aangehaald arrest: Cass., 17 maart 1966, Pas., 1966, I, 918. 
(2) Zie in die zin: Brussel, IS mei 1961 en Hrb. Brussel, 10 juni 1960, fur. comm. 

Brux., 1961, 344, met noot. 
(3) Zie echter in die zin: Hrb. Verviers, 9 november 1963, fur. Liege, 1963-64, 125. 
(4) Cass., II september 1959, T.S.R., 1961, 35· 
(5) R.v.St., 4 december 1962, Somers, nr. 9749; R.v.St., 19 november 1964, Fal

kenau, nr. 10890. 
(6) Zie hierboven, noot (2). 
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worden nagegaan of de gezagsverhouding niet fictief is en in werke
lijkheid mogelijk. 

Zo zal een directeur van een handelsvennootschap die samen met 
anderen door het bezit van een grote meerderheid van aandelen de 
raad van beheer controleert, de nodige elementen moeten voorbren
gen om het bestaan van een arbeidsovereenkomst te bewijzen (r). 
Een beheerder die ook de functies van directeur in een handelsven
nootschap uitoefent, is echter wel met deze laatste gebonden door een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, wanneer hij afhangt van een 
raad van beheer waar hij slechts over een stem beschikt, en aan wie 
hij een maandelijks verslag moet voorleggen. Een dergelijk contract 
is niet fictief (2). Het feit aileen dat men dee! uitmaakt van een be
heersorgaan is geen voldoende bewijs om de gezagsverhouding te 
verwerpen. Het hof van cassatie heeft duidelijk gesteld dat het be
heersorgaan, hetzij zelf, hetzij door een van zijn leden, gezag, Ieiding 
en toezicht kan uitoefenen op een ander persoon, ook al is deze zelf 
lid van het orgaan (3). Doch steeds moet duidelijk bewezen worden 
dat de betrokken persoon zijn activiteit uitoefende onder het gezag, 
het bestuur en het toezicht van de raad van beheer; het feit dat de 
raad van beheer zijn machten bepaalt, zijn bevoegdheden en bezol
diging vastlegt, en dat hij eveneens op gelijk welk ogenblik mag ont
slagen en vervangen worden, betekent nog niet dat deze persoon on
der het werkelijk gezag van deze raad van beheer stond, vooral wan
neer hij, als belangrijk aandeelhouder, controle kon uitoefenen op 
diezelfde raad van beheer (4). Om een afgevaardigde-beheerder te 
kunnen kwalificeren als bediende van de maatschappij en niet aileen 
als gebondene door een beheersovereenkomst, client bijgevolg nage
gaan of de andere !eden van de raad van beheer over hem patronaal 
gezag bezitten en, onder meer, of die afgevaardigde-beheerder aan de 
beraadslagingen betreffende zijn eigen werkzaamheden deelneemt (5). 

Wanneer een bediende tot beheerder benoemd wordt, doch zijn 
vroegere bevoegdheid en vast loon behoudt en dit volgens de uit
drukkelijke wil der partijen, vormt dit een genoegzaam bewijs van de 
verhouding van ondergeschiktheid waarin hij zich bevindt (6). Het is 
in werkelijkheid, zoals reeds gezegd, de feitenrechter die moet na
gaan of men al dan niet voor een arbeidsovereenkomst met onder
geschiktheid staat; de rechter client echter eerst de criteria waarop hij 

(1) Hoge Comm. Pens., 9 maart 1965, T.S.R., 1965, 235. 
(2) Rb. Brussel, 6 april 1961, T.S.R., 1962, 360; - vgl. : R.v.St., 3 juni 1965, 

Dutoy, nr. u.285. 
(3) Cass., 12 novembj::r 1964, Pas., 1965, I, 254 en 256; - Cass., 4 maart 1965, 

Pas., 1965, I, 675; - anders: Brussel, 23 juni 1960, T.S.R., 1961, 103. 
(4) Hoge Comm. Pens;, 9 maart 1965, T.S.R., 1965, 235· 
(5) Hoge Comm. Pens., 13 januari 1965, T.S.R., 1965, 235. 
{6) Vred. Elsene, 14 juni 1962, T.S.R., 1962, 285. 



zijn beslissing steunt, voldoende in het Iicht te stellen (1); hierbij moet 
rekening gehouden worden met de natuur en de uitoefeningsmodali
teiten van de prestaties. Zo kan de rechter beslissen dat een persoon 
die lid wordt van een maatschappij en zich verbindt in feite voor 
rekening van de maatschappij prestaties te leveren die door de een
zijdige wil van de leiders bepaald worden zonder dat hij als lid over 
enige werkelijke mogelijkheid van handelen op deze leiders beschikt, 
als bediende mag worden beschouwd (2). 

De bezoldiging is evenmin noodzakelijkerwijze een aanwijzing 
voor de ondergeschiktheid (3) : het loon is weliswaar een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst doch niet het enige. De wijze 
waarop het loon uitbetaald wordt en de vergelijking op dit punt met 
andere beheerders of zaakvoerders kunnen echter bruikbare vermoe
dens scheppen (4). 

lndien aan de zaakvoerder, tevens bediende, een !outer bestuur
lijke of technische taak wordt opgedragen, zal de aard van de functie, 
en de wilsovereenstemming der partijen hierover, een aanduiding 
uitmaken in de richting van het bestaan van een gezagsverhouding. 
Het uitoefenen van deze taak moet echter niet noodzakelijk onder het 
bestendig toezicht van de werkgever geschieden (5). 

Het aansluiten bij de R.M.Z. is evenmin een voldoend bewijs op 
zichzelf; deze aansluiting kan slechts geschieden ten gevolge van het 
werkelijk bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden; doch 
a contrario mag niet besloten worden dat een aansluiting inhoudt dat 
de arbeidsovereenkomst werkelijk bestaat (6). 

5· De verscheidene vermoedens tot bewijs van de gezagsver
houding zullen in de meeste gevallen afzonderlijk niet doorslaggevend 
zijn : de rechter zal meestal uit de samenbundeling van verschillende 
feiten en elementen het bestaan van de arbeidsovereenkomst en zijn 
constitutieve bestanddelen kunnen afleiden. 

De hogergenoemde rechtspraak wijst terecht op een bijzonder 
belangrijk element in de concrete beoordeling van het gezagselement 
namelijk of de mogelijkheid voorhanden is effectief controle uit te 
oefenen op de beheerder of zaakvoerder tevens bediende. 

Van het ogenblik dat deze mogelijkheid bestaat, client de onder
geschiktheid niet sensu stricto bezien te worden (7). 

(I) Cass., 4 maart I965, T.S.R., I965, I78. 
(2) Brussel, IS mei I962, T.S.R., I962, 255. 
(3) Cass., 7 september I950, Pas., I950, I, 846. 
(4) Zie hierover: STEYAERT, J., o.c., biz. 6I. 
(5) Zie hierover : LENAERTS, H. en DuBOIS, B., Overzicht van rechtspraak (I96I

I965), Arbeidsovereenkomsten, T.P.R., I967, so6. 
(6) Ibid., T.P.R., I967, SII; - lees verder hierover: nr. 9· 
(7) Ibid., T.P.R., I967, so6. 



Wanneer de persoon hetzij beheerder, hetzij zaakvoerder nie-I 
mand boven zich heeft, die in concreto, effectief zulk een daadwerke
lijke controle kan uitoefenen, .is de band van ondergeschiktheid on
denkbaar en kan bijgevolg de arbeidsovereenkomst voor bediende niet 
bestaan. 

Steeds client als uitgangspunt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen het mandaat (het stellen van rechtshandelingen als vertegen
woordiger der vennootschap en die haar binden alsof ze deze zelf had 
gesteld) en het werkelijk presteren van diensten als bediende, waar
door de vennootschap zich de materiele medewerking van deze per
soon verzekert en waarbij de gezagsverhouding essentieel wordt : het 
bewijs van dit element moet er zijn om tot het rechtsgeldig bestaan 
van een arbeidsovereenkomst voor bedienden te kunnen besluiten. 
Dit bewijs kan door aile middelen geleverd worden: geschreven over
eenkomsten, correspondentie, beraadslagingen in de beheerraad, fei
telijke omstandigheden : al deze elementen zullen ontegensprekelijk 
een rol spelen doch kunnen slechts als nuttige beoordelingselementen 
beschouwd worden waarop de rechter zich kan steunen om overtuigd 
te worden van het grondbewijs : de gezagsverhouding. Terecht mag 
gezegd worden dat ze er slechts toe bijdragen om het noodzakelijke 
grondbewijs duidelijk voor te leggen (r). 

Hoger werd erop gewezen dat, in principe, dezelfde redenering 
kan gevolgd worden zowel voor de beheerders als voor de zaakvoer
ders in een P.V.B.A. (2). 

De cumulatie en van zaakvoerder en van bediende in eenzelfde 
pers()on wordt aangenomen (3), doch in het geval van een P.V.B.A. 
waar een enige zaakvoerder beweert verbonden te zijn door een ar
beidsovereenkomst voor bedienden, kan het bestaan van een gezags
verhouding niet aangenomen worden, bij gebrek aan een orgaan 
(comite van zaakvoerders) dat effectief controle zou kunnen uitoefe
nen (4). Slechts bij het bestaan in de P.V.B.A. van een orgaan dat, 
qua controlefunctie, enige gelijkenis zou vertonen met de beheerraad 
der N.V., zou de dubbele rechtspositie van de zaakvoerder-bediende 
kunnen aanvaard worden (5). 

Uit de evolutie van de rechtspraak kunnen we alleszins besluiten 
dat in het sociaal recht gestreefd wordt naar een verruiming van het 
toepassingsgebied, zeker waar het de beheerders en zaakvoerders der 
handelsvennootschappen tevens bediende betreft, en dit door het aan
vaarden van een band van ondergeschiktheid onder minder strenge 
voorwaarden. 

(1) STEYAERT, J., o.c., blz. 6o; - zie eveneens zijn opsomming van nuttige beoor-
delingselementen. 

(2) Zie: Rb. Antwerpen, 28 februari 1959, Rev. prat. soc., 1963, 223. 
(3) Cass., 25 oktober 1963, Pas., 1964, I, 208. 
(4) Hrb. Brussel, 20 december 1946, Rev. prat. soc., 1948, nr. 4000, met noot. 
(5) Cass., 12 november 1964, Rev. prat. soc., 1965, 9· 
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§ 3. Gevolgen van de onderwerping aan een arbeidsovereen
komst 

Eenmaal vastgesteld of de beheerder of zaakvoerder van een 
handelsvennootschap al dan niet onderworpen is aan een arbeidsover
eenkomst voor bedienden, geldt deze vaststelling voor een ganse reeks 
gevolgen ten opzichte van het sociaal recht. 

A. ARBEIDSRECHT 

6. Ten opzichte van het arbeidsrecht zijn volgende wettelijke en 
regelmentaire beschikkingen van toepassing op de beheerder- of zaak
voerder-bediende : 

I) de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
op 20 juli 1955 sedertdien verschillende malen gewijzigd; 

2) de arbeidsreglementering, nl. de wetten houdende de be
scherming van de werknemer tijdens het werk : 
--· arbeidsreglement : wet 8 april I965; 
----: arbeidsduur : wet IS juli I964 betreffende de arbeidsduur in de 

openbare en particuliere sector van 's lands bedrijfsleven; 
- zondagsrust : wet 6 juli 1964 op de zondagsrust; 
- betaalde feestdagen : besluitwet van 25 februari I947; 
~ sluiting van de ondernemingen : wet 27 juni I96o; _ 

3) de wetten op de bescherming van de werknemer 
- bescherming van het loon : wet I2 april 1965; 
- vrouwenarbeid : K.B. nr. 40 van 27 oktober I967; 
- collectieve arbeidsverhoudingen: wet 5 december I968 betreffen-

de de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. 

Voor de toepassing van bepaalde van deze wetten, client erop 
gewezen dat de leidinggevende taak die de beheerders en zaakvoer
ders meestal in de vennootschap uitoefenen, als gevolg heeft deze 
personen in een bijzondere rechtspositie te brengen ten opzichte van 
deze wetten. 

De wet op de arbeidsduur bepaalt ondermeer dat de personen 
door de Koning aangeduid als zijnde bekleed met een leidinggevende 
functie of met een vertrouwenspost, uit de toepassingssfeer van de 
wet gesloten zijn. Dit werd geregeld bij K.B. van Io februari I965 : 
worden zo ondermeer uitgesloten : de directeurs, de onderdirecteurs, 
de personen die werkelijk gezag uitoefenen en de verantwoordelijk
heid dragen voor de gehele onderneming of een belangrijke onder
afdeling ervan. 

Hetzelfde principe geldt voor de toepassing van het K.B. nr. 40 
van 24 oktober I967 betreffende de vrouwenarbeid : in uitvoering 
hiervan heeft het K.B. van 22 december I967 dezelfde personen uit.,. 
gesloten. 
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Om als vertegenwoordiger van het personeel in de ondernemings
raden verkiesbaar te zijn, mag men eveneens geen deel uitmaken van 
het leidinggevend personeel (I). 

Bij regentsbesluit van 23 november I949 hebben dezelfde per
sonen geen kiesrecht (art. I). 

Voor de comites voor veiligheid en hygiene geldt soortgelijke 
regeling (W. IO juni I952 zoals gewijzigd bij art. I § 4, b bis W. 
I6 januari I967). 

B. ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN 

7. De wetten betreffende de vergoeding der schade voorsprui
tende uit arbeidsongevallen (W. 24 december I903, geordend bij 
K.B. 28 september 193I) en deze van 24 december I963 betreffende 
de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, zijn 
eveneens van toepassing. 

C. BEVOEGDRECHTSCOLLEGE 

8. Volgens artikel 4 b van de wet van 9 juli I926 op de werk
rechtersraden zijn bepaalde categorieen van personen aan de be
voegdheid van de werkrechtersraad onttrokken. Deze uitsluiting geldt 
ondermeer voor hen die als afgevaardigde-beheerder, zaakvoerder, 
bestuurder of onder soortgelijke titel de leiding hebben van het dage
lijks bestuur ener onderneming. Zelfs indien de afgevaardigde-be
heerder het bewijs levert dat hij door een arbeidsovereenkomst ver
bonden is, blijft de werkrechtersraad onbevoegd, vermits de wet van 
I926 deze categorie uitsluit (2). 

Dit belet echter deze personen niet de grondregels van de wet
geving op de arbeidsovereenkomsten in te roepen en ten valle van 
het statuut van bediende te genieten. 

De wet van I926 is een bevoegdheidsaanwijzende wet en is bij
gevolg niet aanwijzend voor een statuut. Het hof van cassatie besliste 
dat, alhoewel deze categorie van personen niet binnen de bevoegd
heidssfeer van de werkrechtersraden valt, dit niet betekent dat deze 
personen niet door een arbeidsovereenkomst kunnen gebonden zijn 
en bijgevolg aan diens wetgeving onderworpen zijn (3). 

Het nieuw gerechtelijk wetboek zal echter in aanzienlijke mate 
deze huidige regeling veranderen. De wet van 1926 op de werk
rechtersraden wordt opgeheven (4). Op grand van artikel578 Ger. W. 
zal de arbeidsrechtbank kennis nemen van de geschillen inzake ar-

(1) Zie art. 19 W. 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfs
leven. 

(2) GEYSEN, J., Arbeidsrechtspraak (1956-1960), biz. II?, noot onder nr. 252; -
zie ook: Brussel, 8 januari 1958, fur. comm. Brux., 1958, 96. 

(3) Cass., 20 mei 1960, Pas., 1960, I, 1084;- Cass., 25 oktober 1963, Pas., 1964, 
I, 208: dit laatste arrest betreft een zaakvoerder van een P.V.B.A. 

(4) Zie artikel 35, afdeling III, hoofdstuk II, titel II van hoofdartikel 2 van de wet 
houdende het gerechtelijk wetboek. 



beidsovereenkomsten; aan deze laatste term moet de betekenis gege
ven worden die aan het algemeen begrip gehecht is, zodat de term 
arbeidsovereenkomsten hier een algemene draagwijdte heeft. 

De eenheid van bevoegdheid werd als basis genomen voor de 
regeling van de sociale geschillen. In dit perspektief strekt de vol
strekte bevoegdheid van de arbeidsgerechten zich uit tot alle rechts
geschillen betreffende de arbeid en de sociale voorzieningen zodat in 
de toekomst alle geschillen van afgevaardigde-beheerders of zaakvoer
ders met betrekking tot het al dan niet bestaan van een arbeidsover
eenkomst, alsook alle geschillen ontstaan uit deze overeenkomsten 
onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank zullen vallen (1). 

D. SOCIALE ZEKERHEID 

9· De vraag of de beheerder- of zaakvoerder-bediende al dan 
niet onder de bepalingen van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 op de maatschappelijke ze
kerheid valt, maakt het voorwerp uit van regelmatige betwistingen 
met de R.M.Z. 

Indien de beheerder of de zaakvoerder kan bewijzen dat hij ge
bonden is door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, is hij in 
principe onderworpen aan hogergenoemde besluitwet, waarbij de 
wetgevingen op de kinderbijslag, de werkloosheid, ·en invaliditeit, de 
ziekte, het pensioen en de jaarlijkse vakantie van toepassing worden. 
Een beheerder of zaakvoerder is echter qualitate qua niet onderworpen 
aan de sociale zekerheid. Zo de werkgever nietternin ten onrechte de 
mandataris op zijn verklaring aangeeft, zal hij de verantwoordelijkheid 
ervan moeten dragen : bij ontdekking zal de R.M.Z. de opnerning 
voor de toekomst verwerpen, alsook de verworven voordelen terug
vorderen (2 ). 

10. Het standpunt van de R.M.Z. in verband met de onderwer
ping der beheerders en zaakvoerders van handelsvennootschappen 
ligt vervat in de bijzonder belangrijke richtlijnen welke deze rijks
dienst over de kwestie uitvaardigde. Onder invloed der rechtspraak, 
evolueerde het oorspronkelijk zeer strak prindpe naar een meer ge
nuanceerd standpunt. 

Volgens de eerste richtlijnen van de R.M.Z. diende nagegaan te 
worden of de beheerder of zaakvoerder werkelijk de hoedanigheid van 
bediende had. Op grand van beoordelingselementen zoals de statuten 

(I) Zie : DuBois, B. en CLAEYS, E., De hervorming der arbeidsgerechten in Belgii!, 
T.S.R., I969, 145-206. 

(2) Daarbij wordt de werkgever ingeval van bedrieglijke aangifte onverminderd de 
toepassing van art. I94-209 S.W. gestraft met boete van 25 F tot 200 F;· tevens is hij 

I verplicht aan de R.M.Z. een vergoeding, bestaande uit 3 maal het bedrag der bedrieglijk 
aangegeven bijdragen, te betalen (art. 35 W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december I944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). 
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der vennootschap, nadere bijzonderheden over de aard en de uitge
strektheid van de beheersovereenkomst e.a., dienden volgende prin
cipes vast te staan : 

a) de werkelijkheid der arbeidsprestaties verricht buiten de beheers:.. 
overeenkomst moest oribetwistbaar zijn. Hierbij kwamen drie elementen 
naar voren : de vaste of veranderlijke bezoldiging, de verplichting al 
zijn tijd aan het vervullen van zijn functie te besteden en de weder
zijdse verplichting van een opzeggingstermijn; 

b) de prestaties moesten worden verricht in dienstverband, onder 
het bestendig gezag, Ieiding en toezicht ·der· werkgever. 

Een betwisting rees bij de vraag of de beheerraad, het directie
comite, de zogenaamde raad der .zaakvoerders of de algemene verga
dering dit bestendig gezag en toezicht konden uitoefenen.· Volgens 
de (oude) richtlijn van de R.M.Z. kon dit slechts door fysische per
sonen gebeuren (1). Hetzelfde standpunt werd eveneens door de be
voegde minister beklemtoond (2). 

Indien daarbij de beheerder of de zaakvoerder. ( volgens art. 63 
of 129 Venn. W.) over de meest uitgebreide machten beschikte in 

· het dagelijks beheer der vennootschap kon de administratie niet aan
nemen dat deze personen onder een arbeidsovereenkomst voor be
dienden vielen. De rechtspraak nam echter wei aan dat de lasthebbers, 
belast met het dagelijks beheer, wel degelijk hun functies konden uit
oefenen onder het gezag en Ieiding van de raad van beheer en de al
gemene vergadering (3). 

Deze zienswijze werd. onrechtstreeks erkend door het hof van 
cassatie waardoor het principe dat het gezag en de Ieiding in het dage
lijks beheer niet noodzakelijk door fysische personen moeten uitge
oefend worden, vastgelegd werd (4). 

Een identieke redenering gold voor de P.V.B.A. : het hof van 
cassatie nam aan dat een directeur-zaakvoerder die, geen deel uit
makend van de raad van beheer (conseil de gerance) buiten een beperkte 
vennootschappelijke functie (dagelijks beheer), een technische be
diening uitoefent onder het gezag en de Ieiding van deze raad van 
beheer, wettelijk kan beschouwd worden als verbonden door een ar
beidsovereenkomst en derhalve onderworpen is aan de sociale zeker
heid (5). Het zou echter te ver strekken uit deze twee voornoemde 

(1) De R.M.Z. steunde hierbij op een interpretatie van Cass., 14 juni 1957, Pas., 
.. 1957, I, 1229. 

(2) Vr. en antw., Kamer, nr. 43, van 4 oktober 1960, biz. 1589; - Vr. en antw., 
Kamer, nr. 18, B.Z., 1961, biz. 799· 

(3) Vred. Elsene, 2 januari 1962, Mededelingen V.B.N., 10 februari 1962;- Rb. 
Brussel, 21 juni 1962, J.T., 1962, 553;- Rb. Brussel, 6 april 1961, Mededelingen V.B.N., 
10 oktober 1962. 
· (4) Cass., 29 november 1962, R. W., 1962-63, 1529; - Cass., 12 november 1964, 
R. W., 1964-65, 201 r. 

(5) Cass., 12 november 1964, R.W., 1964-65, 2013. 



arresten te besluiten dat het hof van cassatie voortaan volledig het 
principe verwerpt waarbij aangenomen werd dat een raad van beheer 
noodzakelijk optreedt door de fysische personen die er deel van uit
maken. 

Deze arresten hielden steeds rekening met de door de rechter 
vastgestelde concrete gegevens : in het voornoemde arrest van 1957 
(waarop de R.M.Z. zich destijds steunde) werd aangenomen dat de 
betrokken directeur in feite in zijn zaak alleenheerser was : het bezit 
van 345 aandelen op de 370, het voorzitterschap van de raad van be
heer, de inbreng in de N.Y. van zijn persoonlijke zaak, waren zoveel 
elementen waarop gesteund werd om het fictief karakter van de ar
beidsovereenkomst aan te tonen. In de arresten van 1962 en 1964 
werd integendeel de niet overwegende invloed van de door een be
heersovereenkomst gebonden directeur aangetoond zodat kon aan
genorn,en worden dat de raad van beheer, qualitate qua, effectief het 
nodige gezag kon uitoefenen. Uit dit alles mag besloten worden dat 
het hof van cassatie zijn standpunt niet zo drastisch wijzigde als door
gaans wordt beweerd. 

Praktisch steunt de R.M.Z. zich thans op het vermoeden dat de 
door een beheersovereenkomst gebonden beheerders of zaakvoerders 
niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard 
en de uitgestrektheid van het mandaat; doch dit vermoeden kan echter, 
op initiatiefvan cle vennootschap-(1) of-de- betrokken beheenier--of 
zaakvoerder weerlegd worden. 

Daartoe zal essentieel het bestaan van een ondergeschiktheids
verhouding tussen de vennootschap en de beheerder- of zaakvoerder
bediende moeten aangetoond worden : hiervoor zij verwezen naar het 
gedeelte van deze uiteenzetting waarin het principe en het bewijs van 
die verhouding besproken werd. Het is trouwens niet de rol van de 
R.M.Z., die slechts inningsorgaan is, de regelmatigheid van de aan
sluitingen nate gaan. In principe zou de aansluiting volgens gedane 
verklaring moeten aanvaard worden, standpunt dat momenteel door 
de R.M.Z. schijnt aangenomen te zijn (2). De geschillen over de al 
dan niet rechtmatige aansluitingen behoren eerder tot de uitbeta
lingsinstellingen. * Het is echter een feit dat in de toekomst rekening zal moeten 
gehouden worden met de tendens het toepassingsgebied van de socia
le zekerheid ruimer te maken. De recente wet houdende de herzie
ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid, voorziet dat de Koning het toepassingsveld van deze wet 
kan uitbreiden tot personen die ,zonder door een arbeidsovereen-

(1) Cass., 25 april 1963, Pas., 1963, I, 900 . 
. (2) Zie echter Cass., 29 november 1962., R. W., 1962-63, 1529,. waarbij beslist werd 

dat het betwisten van een inschrijving door de R.M.Z. niet noodzakelijk een fout in hoofde 
van de rijksdienst uitmaakt. 



komst te zijn verbonden; tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag 
van een andere persoon verrichten of die een arbeid verrichten in 
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" (1). 
In de memorie van toelichting wordt er de nadruk op gelegd dat hier 
personen wier werkelijk aantal niet aanzienlijk is, bedoeld worden en 
die wegens de aard van de door hen gesloten overeenkomst (beheers
overeenkomst bv.) juridisch niet kunnen worden beschouwd als ar
beidsprestaties verrichtend onder het gezag van een ander persoon. 
lndien uit de evolutie van de rechtspraak blijkt dat de rechtstoestand · 
van de beheerders- of zaakvoerders- bedienden in een handelsvennoot
schap verder als een randgeval beschouwd wordt, dan zou de door 
de wet van 27 juni I969 geboden mogelijkheid tot onderwerping van 
deze marginale groep aan de sociale zekerheid mits bepaalde voor
waarden, een positieve bijdrage betekenen tot het scheppen van nieuwe 
vormen van bestaanszekerheid voor deze personen. 

§ 4· De beheerders en zaakvoerders der handelsvennootschap
pen en het sociaal statuut der zelfstandigen (2) 

I I. Onder de sociale zekerheid voor zelfstandigen vallen diegenen 
die in Belgie gedurende tenminste I 8 dagen per jaar een beroepsbe
zigheid uitoefenen met uitzondering va,n diegenen die door een ar
beidsovereenkomst gebonden zijn of in overheidsdienst werken (3). 
Voor de uitoefening van een mandaat in een vennootschap of vereni
ging wordt wettelijk vermoed dat dit zich uitstrekt over tenminste 
I8 dagen per jaar; hiertegen is geen enkel bewijs toegelaten (4). 

Worden geacht zelfstandige te ztjn, ieder die in Belgie een beroep 
als hoofd-, neven- of bijberoep uitoefent, dat inkomsten kan opleveren 
die op grand van artikel 20, I., 2 , b of 3 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen zijn (5). 

Voor de toepassing van de sociale zekerheid voor zelfstandigen 
komen in geen geval in aanmerking, de werkzaamheden die reeds op 
grand van het bestaan van een arbeidsovereenkomst aanleiding geven 
tot toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers (6). Mag men 
uit voorgaande onderwerpingscriteria. besluiten dat elke beheerder of 
zaakvoerder van handelsvennootschappen, zowel bij betaald, kosteloos 

(I) Art. 2, § I, I 0 W. 27 juni 1969 (Staatsbl., 25 juli 1969). 
(2) Zie: K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut 

der zelfstandigen, alsook K.B. I9 december 1967 houdende het algemeen reglement ter 
uitvoering van K.B. nr. 38. 

(3) Art. 3, § I K.B. nr. 38 van 27 juli 1967. 
(4) Art. 2 K.B. I9 december I967 (algemeen reglement). 
(5) Presentiepenningen zijn belastbaar ingevolge art. 20, 2b van de samengescha

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zodat hun uitbetaling de onderwerping 
aan het statuut tot gevolg heeft. 

(6) Art. 1 K.B. nr. 74 van 10 november I967. 



of vrijwillig mandaat- onderworpen is aan het sociaal statuut der zelf
standigen?. Een zuivere tekstinterpretatie van de hogervernoemde ar,.. 
tikelen 3, § I van het K.B. nr. 38 en 2 van het K.B. van I9 december 
· I967 doet besluiten tot de onderwerping, zonder onderscheid tussen 
bezoldigde of niet bezoldigde mandaten; Als zodanig heeft de nieuwe 
regeling. een einde gesteld aan het binnen het kader van de wet van 
3I augustus 1963 inzake pensioenen voor zelfstandigen bestaande on-

. derscheid tussen kosteloos en bezoldigd mandaat. De administratie 

r 
neemt echter. een ander standpunt in : indien mandatarissen van 

· handelsvennootschappen hun ambt zonder bezoldiging uitoefenen, 
geeft die bedrijvigheid op zichzelf geenaanleiding tot bijdrageplicht (I). 

Het ,uitoefenen van een kosteloos mandaat mag echter niet ver
ward worden met een activiteit die in feite geen inkomen bezorgt. 
Daarom moet de kosteloosheid van het mandaat uitdrukkelijk blijken : 
ofwel uit de duidelijke bewoording van de statuten; ofwel uit een 
formele beslissing van de algemene vergadering die de statuten in 
deze zin aanvult of wijzigt. Deze beslissing van de algemene vergade
ring zal slechts uitwerking hebben vanaf de eerste dag van het kwar
taal volgend op datgene waarin de beslissing genomen werd. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de datum van publikatie in het Staats
blad indien 'het statutenwijzigingen betreft of met de datum waarop 
de beslissing door het ~evoegde orgaan genomen werd (2). 

I2. Als zelfstandige heeft de onderworpen beheerder of zaakver
der inzake sociale zekerheid een dubbele verplichting : I) hij moet 
aansluiten bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds; 2) hij 
heeft een trimestriele bijdrage-verplichting. 
De sociale verzekeringskassen hebben als eerste opdracht deze bij
dragen te innen voor de drie sectoren van het sociaal statuut der zelf
standigen namelijk het pensioen, de kinderbijslag en de ziekteverze
kering. 

A. PENSIOEN 

I3. Het stelsel van de uitkeringen inzake rust- en overlevings
pensioenen ten voordele van de zelfstandigen wordt. ingericht door 
het K.B. nr;- 72 van IO november I967. 

De beheerders of zaakvoerders der handelsvennootschappen 
wiens activiteiten inkomsten in de fiscale zin opleveren zijn door hun 
sociaal statuut als zelfstandige aan deze wetgeving onderworpen. 

(1) Zie: pari. vraag, nr. 9, 5 januari 1968 (Hougardy) en antwoord (Bull. vragen 
en antw., Sen., zitt. 1967-68, nr. 15). · 

(z) Zie : het desbetreffend ministerieel schrijven van 10 mei 1968 (ministerie van 
middenstand, ref,, -FH/MJM) alsook Mededelingen V.B.N., 10 mei 1969, rubriek sociale 
vraagstukken. Over de: vraag of de raad van. beheer zulke beslissingen -mag treffen, zie : 
pari. vraag, 4 december 1968 (Lindemans), (Bull. vragen en antw., Kam., 24 december 1968, 
blz. 204 e.v.). 



Zoals hager aangetoond werd, kunnen deze personen gebonden 
zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden en· als dusdanig 
opgenomen zijn in het stelsel der R.M.Z.; indien de werkelijkheid 
van deze arbeidsovereenkomst aangenomen wordt, zullen ze bijgevolg 
onderworpen zijn aan het K.B. nr. so van 24 oktober I967 betreffende 
het rust- en overleveringspensioen voor werknemers. 

Destijds stelde zich een probleem voor de door een beheersover
eenkomst gebonden bedienden die hun aanvraag om pensioen als be
dienden indienden doch die het al dan niet bestaan van hun arbeids-· 
overeenkomst betwist zagen. Enkele jaren terug gaf deze toestahd· · 
aanleiding tot belangrijke betwistingen voor de hoge commissie voor: . 
pensioenen welke weigerde aan verzoekers het rustpensioen voor be"'' . 
dienden toe te kennen. Dit schiep ten opzichte van deze personen 
een bran van onzekerheid vermits, zelfs na een regelmatige vervulling 
der bijdrageverplichting, de mogelijkheid hestand dat de ·pensioenkas; 
eens de pensioengerechtigde leeftijd voor de bediende aangebroken, 
de hoedanigheid van bediende zou betwisten. De wetgever heeft deze 
toestand willen regulariseren door te bepalen dat behoudens bedrieg
lijk inzicht, de door deze personen gedane stortingen aan het stelsel 
van de sociale zekerheid, geldig waren voor de periode gelegen tussen 
I januari I945 en de inwerkingtreding van onderhavige wet (I). Bij
gevolg werd deze periode in aanmerking genomen voor de toepassing 
van de wet op het rust- en overlevingspensioen voor · bedienden. 

Volgens de huidige stand der wetgeving zullen·de beheerders- of' 
zaakvoerders-bedienden duidelijk het bewijs moeten leveren dat ze 
gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden : eens 
dit bewijs vaststaat zal de opname in het stelsel der sociale zekerheid 
der werknemers huh de toepassing der pensioenregeling der bedien.;. 
den verzekeren. In het tegenovergestelde geval is de wet op de rust
en overlevingspensioenen der zelfstandigen van toepassing. 

B. KINDERBI]SLAG 

14· De beheerders of a.fgevaardigde-beheerders van een N.V. 
alsook de leden van een P.V.B.A. die als zaakvoerder-vennoot of cinder' · 
een dergelijke benaming met het beheer van die vennootschap gelast 
zijn, worden gelijkgesteld met de zelfstandigen voor de toepassing 
van de kinderbijslagwetgeving (2). De onderwerpingsvoorwaarden 
worden thans bepaald door het K.B. nr. 38 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen (3). Zoals hager reeds vermeld, 

(I) Art. 3, § I en § 2 W. I5 april I965 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidswetgeving voor werknemers op sommige ·categorieen vari personen. 

(2) Zie respect. art. 23, a (voor de N.V.) en art. 25, a (voor de P.V.B.A.) van het or"' 
ganiek K.B. 22 december I938 zoals gewijzigd door ·art. ·2 K.B. 24 juli I956 en art. I K.B: · · 
I2 januari I963. 

(3) Zie hoven, nr. 11. Dit K.B. regelt eveneens de verplichtingen van de· onder
worpen zelfstandigen. Voor het stelsel der familiale uitkeringert blijft de wet van IO juni 



wordt juris et de jute vermoed dat deze personen tenminste gedurende 
18 dagen per jaar hun beroepsbezigheden uitoefenen. Langs de sociale 
verzekeringskassen waarbij ze aansluiten en aan wie ze hun sociale 
zekerheidsbijdragen betalen, ontvangen ze hun kinderbijslag en het 
kraamgeld. 

Wat gebeurt er met de door een beheersovereenkomst gebonde11 
bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst niet betwist wordt? Zijn 
deze personen aan de beide stelsels van kinderbijslag onderworpen? 
Vermits juistwordt beweerd dat hun activiteit voortspruitend uit hun 
beheersovereenkomst en hun taak als bediende niet dezelfde zijn, zul
len deze personen in elk geval onderworpen zijn aan de kinderbijslag
wetgeving betreffende de werknemers; zelfs zo ze onderworpen zijn 
aan het sociaal statuut der zelfstandigen, zal hun de kinderbijslag 
volgens het regime der werknemers uitbetaald worden doch de bij
dragen zullen echter volgens beide stelsels worden opgelegd (I). We 
staan hier bijgevolg voor het probleem van de dubbele bijdragever
plichting waarover verder meer (2). 

C. ZIEKTEVERZEKERING 

IS. Allen die onder de sociale zekerheid voor zelfstandigen val
len, kunnen de voordelen van de ziekteverzekering genieten (3). De 
beheerder of zaakvoerder die niet gebonden is door een arbeidsover
eenkomst zal moeten aansluiten bij de verzekeringsinstelling van zijn 
keus. Hij zal, zoals alle zelfstandigen de uitkering genieten van som
mige geneeskundige verstrekkingen (4). 

De door een arbeidsovereenkomst gebonden beheerder of zaak
voerder zal, door zijn onderwerping aan de ziekteverzekering voor 
werknemers (5) zowel uitkeringen voor geneeskundige verzorging als 
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen. 

I6. Is een dubbele bijdrageverplichting mogelijk? Kan de beheer
der of zaakvoerder van een handelsvennootschap, tevens bediende, 
ertoe verplicht worden, zowel de sociale zekerheidsbijdragen der 
werknemers als deze der zelfstandigen te betalen? 

1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en niet-loontrekkenden van 
toepassing, alsook het organiek koninklijk besluit van zz december 1938. 

(1) De uitbetaling op grand van het regime der kinderbijslagwetgeving voor werk
nemers vindt zijn grcndslag in art. II4 van het K.B. van zz december 1938 (algemeen 
reglement kinderbijslag der zelfstimdigen). 

(z) Zie verder, nt. 16. 
(3) K.B. 30 juli HJ64 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de 

wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd. 

(4) Nl. de zgn. grote risico's d.w.z. de grate uitgaven voor bepaalde geneeskundige 
verzorgingen. 

(5) W. 9 augustUS 1963. 



Hoger werd aangetoond dat de cumulatie van een beheersover
eenkomst met de taak van bediende in dezelfde vennootschap aange
nomen wordt. In principe kan eenzelfde persoon enerzijds op grond 
van zijn beheersovereenkomst met de vennootschap regelmatig rechts
handelingen verrichten die eigen zijn aan het beheer en hem als zoda
nig aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderwerpen, terwijl hij 
anderzijds voor het vervullen van specifieke materiele taken aan de 
vennootschap gebonden is door een arbeidsovereenkomst die de on
derwerping aan de bijdrageverplichting der werknemers uitlokt. 

Het feit dat die persoon de hoedanigheid heeft van loontrekkende 
(met aile essentiele voorwaarden daaraan verbonden) en tevens in de 
schoot van dezelfde vennootschap een zelfstandige activiteit als man
dataris uitoefent in de zin van het hoger besproken K.B. nr. 38, kan 
echter niet tot gevolg hebben dat er geen onderwerping zou zijn aan 
de verplichtingen van dit K.B. : de betrokkene heeft immers een 
dubbele hoedanigheid die steunt op een dubbele activiteit ( enerzijds 
als bediende, anderzijds als mandataris). Argumenten die zouden steu
nen op een eventuele eenheid, samenhang van de activiteiten, hebben 
geen waarde tegenover de formele tekst (1). Bijgevolg worden de bij
dragen in beide regimes betaald, terwijl de uitkeringen volgens het 
stelsel aangeduid door de betrokken reglementering geschieden (2). 

Algemeen besluit 

17. Bij het opstellen der statuten der vennootschappen en de 
concrete uitwerking van de bezigheden der beheerders en zaakvoer
ders client rekening gehouden met de belangrijke gevolgen welke hier
uit kunnen voortvloeien op het gebied van het sociaal recht. 

Wanneer enerzijds het principe van de cumulatie van de rechts
positie van lasthebber met dit van bediende aangenomen wordt, zal 
de rechtspraak nochtans de bewijsvoering omtrent de verhouding van 
ondergeschiktheid aan bepaalde essentiele voorwaarden onderwerpen 

(I) Zie in die ziti : omzendbrief van het ministerie van middenstand met ref. 
P 60.30/68/24 van 28 augustus 1968. Evenwel zal bij het uitoefenen van een uitgesproken 
dubbele activiteit, de betrokkene slechts op het gedeelte der inkomsten dat slaat op de 
zelfstandige activiteit, bijdragen moeten betalen. Zie voor de bijdragen der kinderbijslagen 
en der pensioenen van de zelfstandigen: art. 12 § 3 van het K.B. nr. 38 en art. 35 van het 
K.B. van 19 december 1967 houdende het algemeen reglement van het sociaal statuut der 
zelfstandigen waarbij de van bijdrage vrijgestelde inkomsten als zelfstandige worden be
paald. 

(2) Zie over dit laatste punt: voor de uitkering der kinderbijslag: art. II4 van het 
K.B. van 22 december 1938 houdende de regeling van de kinderbijslag der zelfstandigen. 
Voor de uitkeringen der persioimeti: gecombineerde art. ji van het algemeen reglement 
der pensioenen der werknemers, K.B. van 21 december 1967, IS § 5 van het K.B. nr. 72 
van 10 november 1967 op het pensioen der zelfstandigen, 51 e.v. van het K.B. van 22 de
cember 1967 houdende het algemeen reglement op de pensioenen der zelfstandigen. Voor 
de geneeskundige verzorging : art. 30 van het K.B. van 30 juli 1964 houdende de uit
breiding van de wet van 9 augustus 1963 (z.i.v.) tot de zelfstandigen. 



en de feitelijke gegevens kritisch beoordelen. Naast de vereiste ge
zagsverhouding zal evel)eens het onderscheid tussen de taak als be
diende en deze . van . beheerder of zaakvoerder duidelijk moeten uit
komen. 

Uit de ontleding der rechtspraak blijkt alleszins dat het concreet 
verwezenlijken van een werkelijke gezagsverhouding tussen de orga
nen van een P.V.B.A. en diens zaakvoerder moeilijker schijnt dan bij 
de afgevaardigde-beheerders-directeurs der N. V. 

De kans dat deze noodzakelijke gezagsverhouding op :fictieve. 
grondslagen berust is groter bij de P.V.B.A. dan bij de N.V. 

Vermits de gevolgen van een nietige arbeidsovereenkomst ten 
opzichte van het arbeidsrecht doch vooral ten opzichte van de sociale 
zekerheid uiterst gewichtig zijn, client de verantwoordelijkheid van de 
vennootschap op dit gebied ernstig opgenomen te worden. 

In hun streven naar een betere sociale rechtsbescherming, zullen 
de. beheerders en de zaakvoerders van handelsvetmootschappen de 
ganse reeks voordelen verbonden aan de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden willen bekomen : zo zullen ondermeer de vastheid van 
betrekking, de bescherming op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, 
de sociale zekerheidsprestaties aan hen ruime waarborgen verschaffen 
bij hun streven naar meer bestaanszekerheid en beveiliging tegen ar
beidsongeschiktheid. 

Het sociaal statuut der zelfstandigen kan deze personen slechts 
een fragmentaire sociale bescherming verzekeren. 

Het past dan ook, bij de oprichting van een vennootschap of bij 
haar praktische. organisatie met deze overwegingen terdege rekening 
te houden. 

SOMMAIRE 

LA SITUATION DES ADMINISTRATEURS ET GERANTS DES SOCIETES 

COMMERCIALES FACE A LA LEGISLATION SOCIALE 

Le but de la presente etude consiste en un examen du cumul des obligations 
de mandataire et d'employe de Ia meme societe commerciale et de ses conse-' 
quences du point de vue du droit social : il existe une difference fondamentale 
entre le statut juridique d'un mandataire et d'tin employe; leurs consequences 
en. droit social beige sont essentidles, puisque le mandataire sera soumis a la 
legislation sociale des independants qui est plutot fragmentaire, tandis que le .. 
mandataire jouissant egalement d'un contrat d'emploi sera soumis aux regles 
tres completes du droit du travail et de la securite sociale. : 

La·. premiere.partie de. l'et~de est consacree a la possibilite de cumuler. en 
une seule et meme personne physique les fonctions de mandataire et d' employe 
d'une societe. Cette possibilite est admise par la jurisprudence et la doctrine 
belges. Toutefois en cas de cumul, il restera a prouver !'element essentiel d'un 
contrat d' emploi : 1' existence du lien de subordination qui doit exister entre 



l'employeur et !'employe. Dans le cas des mandataires de societes, il y a lieu de 
verifier s'il y a reellement po~sibilite pour Ia societe ou son organe d'excercer un 
controle effectif sur l'administrateur ou le gerant, qui est a la fois employe; s'il 
n'y a au-dessus d'eux personne qui puisse concretement et effectivement exercer 
ce controle,. le lien de subordination est impensable et il ne peut etre question 
d'un contrat d'emploi. 

Dans une seconde partie !'auteur examine les consequences de !'adhesion 
a un contrat d'emploi par un mandataire de societe. II souligne queUes disposi
tions du droit du travail et de la securite sociale sont d'application; dans cette 
derniere section !'auteur analyse tout particulierement le point de vue de l'O.N.S.S. 
(office national de la securite sociale) qui remet regulierement en question !'adhe
sion des mandataires de societes a Ia securite sociale des travailleurs salaries. 
Les arrets de la cour de cassation qui traitent la .question sont commentes. 

La. derniere partie s' etend sur la place que prend le mandataire de societes 
dans le statut social des independants. Confronte avec. celui des travailleurs sala
ries qui est infiniment plus .complet du point de vue de la protection sociale, 
on peut aisement comprendre que les mandataires. essaient de jouir en meme 
temps d'un contrat d'emploi. Le double statut conduit au probleme de la double 
obligation de cotisation, l'une comme salarie, I' autre comme independant. 

En guise de conclusion, !'auteur estime que la preuve d'un.contrat d'emploi 
entre la societe et son mandataire sera plus facile dans une s.a. que dans une s.p.r.l. 
II souligne la tendance persistante des mandataires de societes a s'assurer, par 
le biais du contrat d'emploi, les garanties de la securite d'existence des travail
leurs salaries. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE VERWALTER UND GESCHAFTSFUHRER DER HANDELS

GESELLSCHAFTEN IM SoziALRECHT 

Das Ziel der heutigen Studie, besteht in einer Untersuchung der Vereini
gung der Aufgaben des Beauftragten, und des Angestellten derselben Handels
gesellschaft, und seiner Konsequenzen hinsichtlich. des Sozialrechts · : es gibt ein 
grundlegender Unterschied zwischen dem juristischen Statut eines Beauftragten,· 
und dem eines Angestellten; die Konsequenzen hiervon im Belgischen Sozial
recht -sind wesentlich, wei! der Beauftragte der Sozialgesetzgebung der Unab
hangigen, die eher fragmentarisch ist, unterworfen ist, wahrend der Angestellte 
- dem Beschaftigungsvertrag unterstellt - den sehr vollstandigen Regeln des 
Arbeitsrechts und der sozialen Sicherheit unterworfen sein wird. 

Der erste Teil der Studie beschaftigt sich mit der Moglichkeit·die Funktio
nen des Beauftragten und des Angestellten einer Gesellschaft in einer physischen 
Person zu vereinigen. Diese Moglichkeit wird von der Belgischen Rechtsprechung 
und in der Belgischen Doktrin erlaubt. Jedenfalls, im Faile einer Vereinigung, 
wird das wesentliche Element eines Beschaftigungsvertrages zu beweisen sein : 
namlich die Existenz der Untergebenheit des Angestellten, dem Arbeitgeber 
gegeniiber. Im Faile eines Beauftragten der Gesellschaft, mul3 zuerst festgestellt 
werden, ob seitens der Gesellschaft und deren Organen die Moglichkeit, einer 
wirkliche Kontrolle auf den Verwalter oder den Geschaftsfiihrer auszui.iben, 
besteht; .wenn es Keiner gibt, der i.iber ihnen steht, und der eine tatsachliche 
Kontrolle ausiiben kann, kann von einem Beschaftigungsvertrag nicht die Rede 
sem. 



In einem zweiten Teil untersucht der Autor die Folgen der Unterwerfung 
des Beauftragten einer Gesellschaft an einem Beschaftigungsvertrag. Er unter
streicht welche Bestimmungen des Arbeitsrechts und der sozialen Sicherheit 
angewendet werden; er analysiert, und zwar besonders, den Standpunkt des 
R.M.Z. (Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid), das regelma13ig die Un
terwerfung der Beauftragten einer Gesellschaft an der sozialen Sicherheit der 
EntgeltempHinger in Frage stellt. Die Arreste des Kassationsgericht werden 
behandelt. 

Der letzte Teil behandelt die Frage, welchen Raum der Beauftragte einer 
Gesellschaft einnimmt im Sozialstatut der Unabhangigen. In Vergleich zu dem 
Statut der Entgeltempfanger, das unendlich vollstandiger ist hinsichtlich des 
sozialen Schutzes, laszt es sich Ieicht begreifen, dasz die Beauftragten versuchen 
zu gleicher Zeit eines Beschaftigungsvertrages zu genieflen. Das doppelte Statut 
ftihrt zum Problem der doppelten Beitragspflicht, einmal als Entgeltempfanger, 
und einmal als U nabhangiger. 

Als Konklusion meint der Autor, daB der Beweis eines Beschaftigungs
vertrages zwischen der Gesellschaft und ihrem Beauftragten weit Ieichter sein 
wird in der N. V. (AG) als in der P. V .B.A. (GmbH). Er unterstreicht die Tendenze 
bei den Beauttragten einer Gesellschaft sich, mittels eines Beschaftigungsver
trags, die Existenzsicherheit der Entgeltempfanger zuzusichern. 

SUMMARY 

THE POSITION OF DIRECTORS AND MANAGERS 

OF COMMERCIAL COMPANIES IN SOCIAL LAW 

The present study examines t)le cumulation of duties of director and em
ployee in the same commercial corrlpany and its results in social law : there is a 
fundamental difference between the legal position of a director and of an emplo
yee; the result of this Belgian social law is very important because the director 
comes under the somewhat fragmentary social law of the self-employed, while 
the director possessing an employment contract, comes under a much more com
plete labour legislation and social security system. 

The first part studies the possibility of combining the functions of director 
and employee of a company in one and the same person. Such a possibility is 
allowed in Belgian case law and doctrine. The essential element in such a com
bination of functions is the employment contract : the existence of such an ele
ment of subordination between employer and employee. As far as company 
directors are concerned, it would be necessary to decide whether the company, 
or one of its organs, exerted any real control over the director or manager as 
employee. If there is no one above them to exert any such actual effective control 
then there is no question of their subordination and of an employment contract. 

In the second part of this work the author examines the results of a com
pany director's possession of an employment contract. He mentions which parts 
of the labour laws and the social security regulations are applicable and examines 
the point of view of the R.M.Z. (national social security office), which remains 
doubtful about the possibility of considering such company directors as salaried 
persons. There is a commentary on the decisions of the Cour de Cassation on 
the subject. 



The last part considers the director's position in social legislation concer
ning self-employed persons. An examination of the social security enjoyed by 
salaried persons which is infinitely more complete, makes it easy to understand 
why directors attempt to participate in the advantages enjoyed by persons with 
an employment contract. Their double function raises also the problem of double 
liability contributions, one as an employee, the other as self-employed. 

In conclusions the author considers that proof of the existence of an employ
ment contract between a company and its director, would be easier in a societe 
anonyme than in a societe de personnes a responsabilite limitee. The persistant 
tendancy of company managers to obtain, by means of a contract of employment, 
the same security of subsistence as salaried employers is stressed. 


