
Indien een vennootschap werknemers detacheert dan

moet zij een substantiële activiteit uitoefenen in het

thuisland. Om dit te bepalen worden een aantal criteria

vastgelegd. U mag ervan uitgaan dat een substantiële

activiteit minstens 25% van de omzet behelst. 

Heeft de vennootschap een activiteit in haar thuisland? Welke

is dat? 

Kan de ondernemingen een erkenning voorleggen als

uitzendkantoor indien zij geen activiteit heeft of haar activiteit  

het ter beschikking stellen van werknemers is?

De werknemers die in België zullen worden tewerkgesteld,

beschikken deze over de nodige know-how en/of ervaring?

Welk uurtarief of m² prijs wordt in de overeenkomst

vooropgesteld? Weet dat de werknemers die hier komen

werken eenzelfde brutoloon dienen te ontvangen als de

werknemers die u zelf in dienst hebt. 

Checklist tewerkstelling 
buitenlandse werknemer(s)

Wat is detachering?

Indien u als Belgisch bedrijf beroep wenst te
doen op een buitenlandse onderneming, zal 
 u een aantal criteria in acht moeten nemen.

Het is van belang dat u de onderneming waarmee u in zee gaat op
voorhand screent. 

Belangrijke vragen om in het oog te houden zijn: 

Weet met welke partij u in zee gaat

Detachering houdt in dat de werknemer
gedurende een beperkte periode projecten
gaat realiseren in een andere lidstaat van de
EU. De werknemer treedt NIET in dienst van
de ondernemer in de ontvangstaat. 



alle regels inzake overuren, 
alle regels inzake minimumlonen, 
alle regels inzake vakantiegeld/feestdagen,
PDOK bijdragen (Patronale Dienst voor Organisatie en
Kontrole van de. Bestaanszekerheidstelsels) betalen,
....

Regels inzake beëindiging, concurrentiebeding,... vallen
hier niet onder.

Alle Belgische arbeidsrechtelijke regels van dwingend recht
zijn van toepassing, onder andere:

Na 12 maanden detachering dienen de gedetacheerde
werknemers evenveel te verdienen als de andere
werknemers. Bijvoorbeeld: na 12 maanden zal er ook een
gewaarborgd loon moeten betaald worden, in tegenstelling
tot de eerste periode van 12 maanden.

Forfaitaire vergoedingen die buitenlandse ondernemingen
betalen aan hun werknemers zullen niet meegerekend
worden in de begroting van het brutoloon, in zoverre deze
vergoedingen, geheel of gedeeltelijk, aangewend worden
voor het betalen van huisvestings-, maaltijd- en reiskosten.

! Pas op voor verboden terbeschikkingstelling ! U mag geen
gezag uitoefenen over de gedetacheerde werknemers (met
uitzondering van de voorschriften inzake welzijn op het
werk). Je mag enkel instructies geven die contractueel zijn
vastgesteld. 

Maak een overeenkomst waarin u een aantal
pijnpunten afdekt

Indien u als Belgisch bedrijf werkt met gedetacheerde
werknemers dan moet u er op toezien dat de arbeidsrechtelijke
regels nageleefd worden. 



De buitenlandse onderneming moet volgende
zaken in acht nemen

Projecten dienen tijdelijk te zijn (maximum 24 maanden, bij
voorkeur korter),

de werknemer moet minstens 1 maand onderworpen zijn aan
de sociale zekerheid van het land waaruit ze gedetacheerd
wordt,

de buitenlandse onderneming moet een substantiële activiteit
uitoefenen in hun thuisland (+25%),

de buitenlandse onderneming moet een limosa aangifte doen
en A1 formulier voor elke werknemers aanvragen, 

om het werk van de Belgische inspectiediensten te
vereenvoudigen, moet de buitenlandse onderneming een
verbindingspersoon aanstellen,

de buitenlandse onderneming moet een vertaling voorzien in
het Nederlands van de arbeidsovereenkomst, loonfiches,
bewijs van betaling (hierom kan worden gevraagd door de
Belgische inspectiediensten),

per sector kunnen nog een aantal specifieke zaken worden
opgelegd, bijvoorbeeld voor de bouw geldt checkin@work. 

Een andere optie kan ook gelijktijdige
tewerkstelling zijn

Wat is gelijktijdige tewerkstelling? 01

Gelijktijdige tewerkstelling daarentegen houdt in dat de
werknemer EFFECTIEF in dienst treedt van de onderneming in de
ontvangstaat. Hij sluit dus een bijkomende arbeidsovereenkomst
af met het bedrijf in het land waar hij tevens zijn werkzaamheden
zal uitvoeren. 

02 Wat is uw voordeel? 

U hebt zekerheid over het statuut, 
de werknemer wordt aangeworven met een Belgische
arbeidsovereenkomst

de werknemer kan voor onbepaalde duur aangenomen
worden en niet tijdelijk zoals bij detachering,

sociale zekerheidsbijdragen en belastingen worden in het
thuisland betaald indien de werknemer meer dan 25% werkt
in het thuisland en minder dan 186 dagen in de ontvangstaat
verblijft, 

u hebt meer zekerheid en het kostenplaatje blijft hetzelfde. 
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