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Inleiding 

De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) 1 beoogt een juridisch kader te creëren om belemmerin-

gen van het vrije dienstenverkeer in de Europese Unie uit de weg te ruimen en op die wijze 

een echte interne dienstenmarkt tegen 2010 tot stand te brengen.  

Deze Europese richtlijn wil de beperkingen op de vrijheid van vestiging verminderen zodat 

dienstverleners zich makkelijker in een andere lidstaat kunnen vestigen.  

Ook wordt met deze richtlijn uitvoering gegeven aan het recht op vrije dienstverlening zoals 

vervat in het Europees Verdrag.  

In deze EDRL is voorzien dat de Europese lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelij-

ke bepalingen in werking moeten stellen die moeten toelaten om vóór 28 december 2009 aan 

de bepalingen van de richtlijn te voldoen.  

 

Om diensten op vlak van arbeidsbemiddeling te kunnen aanbieden moeten bureaus in Vlaan-

deren - en ook in de twee andere gewesten in België – aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Voor Vlaanderen zijn deze voorwaarden bepaald in het Decreet van 13 april 1999 m.b.t. de 

private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 8 juni 2000 tot uitvoering van dit Decreet.  

Wezenlijk hierbij is dat de bureaus – ook buitenlandse – die aan arbeidsbemiddeling willen 

doen hiertoe een voorafgaande erkenning door de Vlaamse overheid moeten bekomen.   Om 

deze erkenning te bekomen moeten ze aantonen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.  

 

In de EDRL zijn bepaalde soorten van diensten uitgesloten uit het toepassingsgebied van de 

richtlijn wat concreet impliceert dat aanvaard wordt dat de Europese lidstaten voor deze dien-

sten – voor zover dit op een niet-discriminatoire wijze gebeurt – nog bepaalde beperkingen 

hanteren zoals bijv. het vereisen van een voorafgaande erkenning.  

Tot deze diensten behoren o.m. de uitzendactiviteiten.  

De overige arbeidsbemiddelingsactiviteiten die geregeld worden door het Vlaams Decreet van 

13 april 1999 (cf. werving en selectie ; outplacement ; arbeidsbemiddeling van betaalde sport-

beoefenaars ; arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten) ressorteren wel degelijk onder het 

toepassingsgebied van de EDRL wat impliceert dat de erkenningsregeling zoals ze momenteel 

in Vlaanderen voor deze diensten wordt toegepast, vanuit de principes vervat in de EDRL niet 

langer houdbaar is.  

 

Met dit advies beogen de Vlaamse sociale partners hun visie te geven m.b.t. een nieuwe 

Vlaamse regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling.  

                                                           
1  Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten 

op de interne markt.  
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Sinds de invoering van een eigen Vlaamse regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling in 

1991, zijn de Vlaamse sociale partners steeds zeer nauw betrokken geweest niet enkel bij de 

conceptie van deze regelgeving maar ook bij de concrete uitvoering ervan.  Dit laatste via de 

betreffende Erkenningscommissies en sinds 2000 via de Adviescommissie Private Arbeidsbe-

middeling die in de schoot van de SERV fungeert. 

Bij de aanpassing van de Vlaamse erkenningsregeling private arbeidsbemiddeling in functie 

van de IAO Conventie Nr. 181, hebben de Vlaamse sociale partners een proactieve rol ge-

speeld.  Ze willen deze rol nu opnieuw opnemen met het oog op de aanpassing van de 

Vlaamse erkenningsregeling private arbeidsbemiddeling in functie van de Europese Diensten-

richtlijn.  

De Vlaamse sociale partners zijn van mening dat deze noodzakelijke aanpassing in functie 

van de EDRL best kan aangegrepen worden om ook de erkenningsregeling voor uitzendactivi-

teiten – die op zich niet beïnvloed wordt door de EDRL (cf. supra) – op een aantal punten aan 

te passen.  

De voorgestelde aanpassingen voor de regelgeving inzake uitzendarbeid zijn enerzijds inge-

geven vanuit de ervaringen met de concrete toepassing van de huidige regelgeving in de 

schoot van de Adviescommissie en anderzijds rekening houdend met problemen die reeds 

vanuit de Europese Commissie werden opgeworpen inzake de toepassing van de erkennings-

regelingen inzake uitzendactiviteiten in België.  Dit heeft overigens in het wat verdere en re-

cente verleden reeds geleid tot een ingebrekestelling van ons land door de Europese Com-

missie.  

 

Onder een eerste punt van dit advies schetst de Raad de krachtlijnen voor een nieuwe Vlaam-

se regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling.  

Punt 2. werkt deze krachtlijnen nader uit voor de arbeidsbemiddelingsdiensten die onder het 

toepassingsgebied van de EDRL vallen.  

In  punt 3. worden een aantal voorstellen geformuleerd ter aanpassing van de huidige Vlaam-

se regelgeving inzake uitzendarbeid.  

 

Mede gelet op de toch wel krappe timing voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving 

terzake – begin volgend jaar moet een in functie van de EDRL aangepaste regelgeving geïm-

plementeerd zijn – beperkt de Raad zich in dit advies tot de basisprincipes voor een nieuwe 

Vlaamse regelgeving terzake. 

Over de verdere uitwerking van deze basisprincipes, zal de Raad zich verder uitspreken n.a.v. 

zijn adviezen over een ontwerpdecreet resp. ontwerpbesluit terzake.  
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1.  Kracht l i jnen voor een nieuwe Vlaamse regelge-
ving pr ivate arbeidsbemiddel ing  

1.1. Vermits uitzendactiviteiten niet onder het toepassingsgebied van de EDRL ressorteren, 

is de Raad van mening dat de huidige Vlaamse regelgeving terzake – rekening hou-

dend met de aanpassingen die worden voorgesteld in punt 3. van dit advies – kan be-

houden worden.  

 Dit impliceert dus het behoud van een stelsel met voorafgaande erkenning.  

Het artikel 2, 2e van de EDRL heeft het over “diensten van uitzendbedrijven”. 

Sinds het Decreet van 13 april 1999 kunnen uitzendbureaus in Vlaanderen ook andere 

diensten dan uitzendactiviteiten aanbieden.  

Uit de handleiding van de Europese Commissie bij de EDRL blijkt dat de uitsluiting uit 

het toepassingsgebied enkel de uitzendactiviteiten betreft.  Overige arbeidsbemidde-

lingsdiensten die door uitzendbureaus worden aangeboden, vallen dus wel degelijk on-

der het toepassingsgebied van de EDRL. 

Er moet hierbij wel op gewezen worden dat ondanks het feit dat de EDRL alsdusdanig 

niet van toepassing is op uitzendarbeid, de basisbeginselen van vrijheid van vestiging 

en van dienstverlening, op basis van de artikelen 43 en 47 van het Europees Verdrag, 

wel van toepassing zijn.  De Europese Commissie heeft België in het recente verleden 

reeds terechtgewezen voor het niet naleven van deze basisbeginselen.  

 

1.2. Voor de overige diensten van arbeidsbemiddeling dan uitzendactiviteiten, is de Raad 

van mening dat het huidig stelsel van voorafgaande erkenning op grond van de vereis-

ten gesteld in de EDRL, niet langer kan gehanteerd worden.  

Waar deze beperking door het eisen van een voorafgaande erkenning nog haalbaar lijkt 

voor de vrijheid van vestiging – omdat kan aangenomen worden dat de “bescherming 

van de werknemer” ressorteert onder de algemene noemer van dwingende reden van 

algemeen belang – is dit volgens de Raad niet het geval voor beperkingen aan het be-

ginsel van vrijheid van dienstenverkeer.  Beperkingen op het beginsel van vrijheid van 

dienstenverkeer kunnen volgens de EDRL enkel op grond van volgende vier rechts-

gronden : openbare orde ; openbare veiligheid ; milieubescherming en volksgezond-

heid.  

De Raad is van mening dat het aangewezen is dat ook in de nieuwe regeling dezelfde 

regels worden toegepast voor alle dienstverleners van arbeidsbemiddelingsdiensten 

dus zowel voor deze die hun diensten vanuit het buitenland aanbieden als voor deze 

die zich hier komen vestigen.  Omdat het – op grond van de EDRL – niet mogelijk lijkt 

het huidige stelsel van de voorafgaande erkenning te behouden voor de eerste catego-
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rie, is de Raad van mening dat het ook niet aangewezen is dit te behouden voor de 

tweede categorie.  

De Raad is evenwel van mening dat het belangrijk is zicht te blijven houden op bureaus 

die aan arbeidsbemiddeling doen.  Niet alleen omwille van de transparantie van de ar-

beidsbemiddelingsmarkt in Vlaanderen maar ook en vooral omdat toezicht op de nale-

ving van de arbeidswetgeving in ruime zin veronderstelt dat men weet welke arbeids-

bemiddelaars actief zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt.  

De Raad pleit voor een stelsel waarbij alle verleners (Belgische zowel als buitenlandse) 

van bedoelde arbeidsbemiddelingsdiensten – ongeacht of ze zich hier vestigen of niet – 

verplicht worden zich hier vooraf te laten registreren.  

Het is belangrijk dat deze registratie heel snel via elektronische weg kan gebeuren, 

naar het voorbeeld van het Limosa-systeem.  

Van zodra de gevraagde inlichtingen zijn geleverd, zou de dienstverlener een ont-

vangstbewijs krijgen dat hem toelaat zijn/haar activiteiten uit te oefenen. 

Er dient op gewezen dat de vervanging van een stelsel van voorafgaande erkenning 

door een stelsel van voorafgaande registratie, geenszins impliceert dat de betreffende 

dienstverleners voor hun activiteiten in Vlaanderen niet meer onderworpen zouden zijn 

aan de vigerende Vlaamse en Belgische wetgeving.  

Onder punt 2. hierna worden de principes van het voorgestelde stelsel van voorafgaan-

de registratie, nader uitgewerkt.  

Er dient overigens op  gewezen dat sinds het van kracht worden van het Decreet van 

13 april 1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, de erken-

ningsregeling voor arbeidsbemiddeling – met uitzondering van uitzendactiviteiten – de 

facto reeds in aanzienlijke mate het karakter had van een registratieregeling.  Er is 

momenteel wel formeel een stelsel van voorafgaande erkenning maar de voorwaarden 

hiertoe werden dusdanig weinig stringent bepaald dat vrijwel elke aanvraag positief 

wordt geadviseerd.  

 

1.3. Wezenlijk objectief van de diverse erkenningsregelingen private arbeidsbemiddeling die 

tot nog toe in Vlaanderen van kracht waren, was en is nog steeds het waarborgen van 

de rechten van werkzoekenden.  

Ook in een stelsel van registratie moet deze bekommernis voorop staan.  Dit impliceert 

toezicht door de bevoegde inspectiediensten op de naleving van wezenlijke regelgeving 

cf. bescherming privacy ; non-discriminatie ; arbeidsrecht ; fiscale en sociale verplich-

tingen ; … 

  De gedragscodes zoals voorzien in de huidige Vlaamse erkenningsregeling terzake zijn 

een goede bundeling van de na te leven regelgeving.  De Raad is van mening dat deze 

gedragscodes in het kader van de voorgestelde registratieregeling alsdusdanig niet zul-

len kunnen behouden blijven.  
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 De Raad stelt wel voor dat na een screening van deze gedragscodes, de kernprincipes 

van de na te leven regelgeving ter informatie worden opgenomen op de website van het 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.  

 

1.4. De Raad is van mening dat het belangrijk is – uiteraard naar de betrokken dienstverle-

ners toe maar ook naar de Europese Commissie toe – dat het onderscheid inzake re-

gelgeving tussen uitzendarbeid enerzijds en de overige arbeidsbemiddelingsdiensten 

anderzijds, zeer duidelijk gesteld wordt in de nieuwe Vlaamse regelgeving.  Wellicht 

kan dit het best door twee afzonderlijke decretale regelingen uit te werken. 

 

 

 

2.  De registrat ieregel ing voor dienstverleners van 
arbeidsbemiddel ingsdiensten die  onder  het  
toepassingsgebied van de EDRL val len 

2.1. Zoals reeds vermeld onder punt 1.2. hiervoor, stelt de Raad voor dat voor bedoelde 

arbeidsbemiddelingsdiensten het stelsel van voorafgaande erkenning wordt afgeschaft 

en wordt vervangen door een stelsel van voorafgaande registratie bij het Vlaams Sub-

sidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.  

 Deze registratie zal plaatsvinden op een volledig elektronische wijze zodat ze ook vlot 

voor buitenlandse dienstverleners toegankelijk is.  

 

2.2. Volgende gegevens moeten door de arbeidsbemiddelingsbureaus ter registratie aange-

boden worden :  

 de naam van de vennootschap of van de natuurlijke persoon die aan arbeidsbemid-

deling wil doen ;  

 de vennootschapsvorm en de oprichtingsdatum ;  

 het adres van de maatschappelijk zetel en, indien van toepassing, het adres van de 

exploitatiezetel(s) in Vlaanderen of het adres van de natuurlijke persoon ;  

 de vormen van arbeidsbemiddeling waarvoor geopteerd wordt ;  

 de identificatiegegevens van de persoon/personen die gemachtigd zijn om de ven-

nootschap juridisch te verbinden ;  

 het adres waarop de inspectie controle kan doen.  

De Raad meent dat het hierbij aangewezen is de geregistreerde bureaus te verplichten 

om wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk ter kennis te brengen van het Vlaams 

Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.  

Deze databank van het Vlaams Subsidieagentschap zal een regelmatige update vragen 

teneinde overzicht te behouden op de nog bestaande en actieve bureaus.  Met het oog 
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daarop acht de Raad een jaarlijkse herbevestiging van de bij de registratie meegedeel-

de gegevens, aangewezen.  

Het is daarbij belangrijk om steeds zicht te behouden op de actieve spelers via een on 

line-lijst op de site van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Econo-

mie. 

 

2.3. Bij vastgestelde inbreuken op de relevante wetgeving, kan de registratie worden ge-

schorst of geschrapt.  

 De Raad stelt voor dat dit slechts kan op advies van een op te richten commissie die 

paritair is samengesteld (cf. samenstelling huidige Adviescommissie).  

De schorsing of schrapping van de registratie kan gebeuren n.a.v. door de bevoegde 

inspectiediensten vastgestelde inbreuken op de relevante regelgeving, die aan de 

commissie onder de vorm van een onderzoeksverslag kenbaar worden gemaakt. 

Bedoelde commissie heeft in deze ook een initiatiefrecht : ze kan de Afdeling Inspectie 

vragen de werking van een geregistreerd bureau te onderzoeken. 

Vooraleer de commissie de schorsing of schrapping van een registratie kan voorstellen, 

moet ze de vertegenwoordiger(s) van het betrokken bureau naar behoren uitnodigen 

voor een hoorzitting.  

Het lijkt ook aangewezen een vertegenwoordiger van de Afdeling Inspectie Werk als 

waarnemer te laten zetelen in deze commissie. 

Bureaus waarvan de registratie werd geschrapt wegens het niet naleven van de regel-

geving, kunnen binnen een nog nader te bepalen termijn geen nieuwe registratie aan-

vragen. 

 

2.4. Bij registratie zal aan de bureaus een nummer toegekend worden.  In het kader van de 

transparantie kan de bureaus gevraagd worden dit registratienummer te vermelden op 

de website, op advertenties, op briefpapier.  Deze verplichting dient evenwel op een re-

delijke wijze te worden toegepast, in de geest van de EDRL.  

 

2.5. De Raad is van mening dat voor de registratie het gelijkwaardigheids- en wederkerig-

heidsbeginsel kan worden toegepast tussen de gewestelijke regelingen in België.  

Dit beginsel is momenteel reeds voorzien in de huidige erkenningsregeling maar wordt 

in de praktijk niet toegepast.  

Concreet zou een dienstverlener die reeds geregistreerd is in bijv. het Waals Gewest 

zich door eenvoudige aanmelding moeten kunnen laten registreren in Vlaanderen (en 

uiteraard ook omgekeerd) zonder dat in Vlaanderen opnieuw alle gegevens moeten 

aangeleverd worden.  

Dit veronderstelt uiteraard wel een vlotte uitwisseling van gegevens tussen de gewes-

ten onderling. 
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De Raad is van mening dat de afspraken terzake best kunnen geformaliseerd worden 

door het afsluiten van samenwerkingsakkoorden m.b.t. arbeidsbemiddeling.  

De toepassing van het gelijkwaardigheids- en wederkerigheidsbeginsel geldt niet voor 

de schorsing of schrapping van registraties.  Wel is het belangrijk dat ook rond deze 

schorsingen en schrappingen van registraties er een goed georganiseerde informatie-

uitwisseling tussen de gewesten is, waarvan de concrete modaliteiten best kunnen 

vastgelegd worden in de af te sluiten samenwerkingsakkoorden. 

 

2.6. Zeker in het geval van een registratieregeling is het – met het oog op de bescherming 

van de rechten van werkzoekenden – van wezenlijk belang dat er een goed georgani-

seerde en laagdrempelige klachtenprocedure wordt voorzien.  

 

2.7. De Raad acht het niet nodig dat geregistreerde bureaus gevraagd worden een activitei-

tenverslag te leveren. 

 De Raad stelt wel voor dat – zoals voor de uitzendsector – een protocol wordt afgeslo-

ten tussen Federgon en de bevoegde Vlaamse minister met het oog op het ter beschik-

king stellen van beleidsmatig relevante, collectieve informatie voor de deelsectoren 

werving en selectie en outplacement. 

 

 

 

3.  Aanpassingen van de huidige Vlaamse regelge-
ving m.b. t .  u i tzendact iv i te i ten 

3.1. Zoals reeds vermeld onder punt 1.1. hiervoor, is de Raad van mening dat de huidige 

Vlaamse erkenningsregeling voor uitzendarbeid – met inachtname van de hierna voor-

gestelde aanpassingen – kan behouden blijven vermits uitzendactiviteiten niet ressorte-

ren onder het toepassingsgebied van de EDRL.  

Dit impliceert ook het behoud van de drie afzonderlijke erkenningen voor respectievelijk 

algemene uitzendactiviteiten ; uitzendactiviteiten in de bouwsector (PC 124) en uit-

zendactiviteiten in de artistieke sector.  

De Raad is dus van mening dat het aangewezen is ook voor uitzendactiviteiten in de 

bouwsector een aparte erkenning te blijven behouden.  

Uitzendbedrijven in de bouwsector laten zich vaak registreren als aannemer.  Een af-

zonderlijke erkenning vergemakkelijkt opvolging en controle, ook en vooral met het oog 

op de bijdragebetaling aan het Fonds voor Bestaanszekerheid in de bouw.  
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3.2. In artikel 3, 1, b van de Europese Richtlijn betreffende uitzendarbeid 2  wordt onder de 

notie “uitzendbureau” verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig 

het nationale recht, een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding aangaat met 

uitzendkrachten teneinde deze ter beschikking te stellen van inlenende ondernemingen 

om daar onder toezicht en leiding van laatstgenoemde onderneming tijdelijk te werken.  

 In de Vlaamse regelgeving was tot nog toe steeds bepaald dat uitzendactiviteiten enkel 

kunnen verricht worden onder de vorm van een handelsvennootschap. 

Voornoemde Europese Richtlijn voorziet nu ook uitdrukkelijk de mogelijkheid dat na-

tuurlijke personen uitzendactiviteiten kunnen verrichten. 

De Raad is van mening dat er heel wat argumenten zijn om de voorwaarde van de vorm 

van een handelsvennootschap in de nieuwe regelgeving, te blijven behouden.  

In het kader van de sociale bescherming van de uitzendkrachten en om koppelbazerij te 

vermijden, is het wezenlijk dat een uitzendbedrijf werkt vanuit een handelsvennoot-

schapsstructuur. 

Door bovendien de ruime term “handelsvennootschap” te gebruiken laat men de moge-

lijkheid aan buitenlandse uitzendbedrijven om onder een juridische vennootschapsvorm 

van hun land van herkomst, te functioneren.  

 

3.3. De Raad stelt volgende aanpassingen voor aan de huidige erkenningsregeling voor 

uitzendbureaus :  

 

3.3.1. Reeds in april 2002 heeft de Adviescommissie in het kader van haar werkingsverslag 

voorgesteld de voorwaarden professionele deskundigheid die gelden voor het verrich-

ten van uitzendactiviteiten aan te passen in de zin dat de beroepservaring die in de uit-

zendsector zelf is verworven meer gehonoreerd zou worden en de vereiste inzake al-

gemene beroepservaring, verstrengd zou worden.  

Concreet werd door de Commissie voorgesteld om de voorwaarden professionele des-

kundigheid voor het verrichten van uitzendactiviteiten in volgende zin aan te passen :  

“1e een beroepservaring hebben op managementniveau in de uitzendsector van ten 

minste 3 jaren ;  

 2e houder zijn van een diploma van universitair onderwijs en een beroepservaring heb-

ben op vlak van personeels- of bedrijfsbeleid van ten minste 10 jaren”.  

Hoewel door de bevoegde Vlaamse minister aan de Commissie werd meegedeeld dat 

hij met de voorgestelde aanpassing akkoord was, werd deze aanpassing nooit doorge-

voerd.  

De Raad stelt voor dat de door de Adviescommissie voorgestelde aanpassing wordt 

opgenomen in de nieuwe regelgeving.  

                                                           
2  Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendar-

beid. 
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3.3.2. In het recente verleden is er in de Adviescommissie betwisting geweest rond de toe-

passing van artikel 5, 3e, b van het Decreet van 13 april 1999, wat geleid heeft tot ver-

deelde adviezen.  

Dit artikel bepaalt : “het bureau mag onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers, 

personen bevoegd om de vennootschap of de vereniging te verbinden of te vertegen-

woordigen of onder de hoofdaandeelhouders, in zoverre deze laatste in de feiten de 

bevoegdheden van bestuurder uitoefenen, geen personen hebben die tijdens de perio-

de van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning of tijdens de duur van de 

erkenning, herhaaldelijk of op een ernstige wijze in overtreding zijn geweest op het ge-

bied van de fiscale verplichtingen, de sociale verplichtingen of de wettelijke en regle-

mentaire bepalingen m.b.t. de exploitatie van een bureau voor private arbeidsbemidde-

ling.” 

De Raad stelt voor om deze bepaling in volgende zin te wijzigen : “… geen personen 

hebben die tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning 

of tijdens de duur van de erkenning, herhaaldelijk of op een ernstige wijze in overtre-

ding zijn geweest op het gebied van de fiscale verplichtingen, de sociale verplichtingen 

of de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de exploitatie van een bureau voor 

private arbeidsbemiddeling, tenzij deze personen het bewijs kunnen leveren dat deze 

overtreding niet intentioneel is gebeurd”.  

Met deze aanpassing wordt dus de intentie tot frauderen ingebracht.  

Wezenlijk hierbij is ook dat de bewijslast - concreet via een hoorzitting met de Advies-

commissie - bij het uitzendbureau wordt gelegd.  

 

3.3.3. Om erkend te kunnen worden moeten uitzendbureaus een volledig volstort maatschap-

pelijk kapitaal van minstens € 30.986 hebben (cf. artikel 8, §1, 2e van het Decreet van 

13 april 1999).  

De Europese Commissie is van mening dat deze vereiste niet verenigbaar is met artikel 

49 van het Europees Verdrag (cf. vrij verkeer van diensten).  

De Raad is van mening dat deze voorwaarde kan wegvallen.  

De waarborgprocedure bij het Sociaal Fonds van de Uitzendkrachten is belangrijk, een 

minimum maatschappelijk kapitaal is dat minder.  

 

3.3.4. In artikel 9 van het Decreet van 13 april 1999 was initieel de verplichting voorzien dat 

het bureau de naam moest meedelen van een natuurlijk persoon met woon- of verblijf-

plaats in België die het bureau tegenover derden kan verbinden.  

Op vraag van de Europese Commissie werd deze bepaling in 2003 gewijzigd door te 

bepalen dat het bureau een administratief adres in Vlaanderen moet meedelen waar de 

sociale documenten – desgevraagd – ter beschikking kunnen gesteld worden.  Hier 
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werd uitdrukkelijk aan toegevoegd dat het bureau eventueel het adres van de betrokken 

Vlaamse inspectiedienst kan meedelen.  

Volgens de Europese Commissie staat de eis om over een adres te beschikken dat 

verschilt van de plaats waar de diensten worden verricht en waar bepaalde sociale do-

cumenten ter beschikking liggen, niet in verhouding met het doel de werknemers te be-

schermen.  

In een schrijven dd. 7 november 2008 aan de Vlaamse vertegenwoordiging bij de EU 

heeft de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Werk, de h. F. Vandenbroucke, er 

op gewezen dat hij het met de zienswijze terzake van de Europese Commissie niet 

eens is.  

Als mogelijk alternatief verwees de Minister in dit schrijven naar een aanpassing van 

deze bepaling in de zin dat bedoelde documenten ter beschikking worden gehouden op 

de plaats waar de diensten worden verricht.  

De Raad is van mening dat de bevoegde inspectiediensten hoe dan ook ongehinderd 

hun werk moeten kunnen doen : dit impliceert dat ze de stukken moeten kunnen inkij-

ken op het Vlaams grondgebied.  

Het ter beschikking houden van de documenten op de plaats waar de diensten worden 

verricht, is een correcte oplossing voor zover deze plaats zich in Vlaanderen situeert.  

Als alternatief kan het adres van de betrokken inspectiedienst voorzien worden.  Op die 

wijze is er een keuzemogelijkheid.  

 

3.3.5. Op basis van een protocol dat na het van kracht worden van het Decreet van 13 april 

1999 werd afgesloten met de bevoegde Vlaamse minister, levert Federgon jaarlijks voor 

de uitzendsector collectieve informatie m.b.t. de activiteiten van de bij haar aangesloten 

leden.  

De Raad is van mening dat deze collectieve informatie relevant is vanuit beleidsmatig 

oogpunt en vraagt dan ook de verderzetting van dit protocolakkoord.  

Vanuit het gegeven ook dat tot nog toe op beleidsvlak weinig of niets werd gedaan met 

de gegevens van de individuele activiteitenverslagen, stelt de Raad voor dat de ver-

plichting tot het individueel leveren van een activiteitenverslag – door de niet-Federgon 

leden dus – in de nieuwe regelgeving niet meer wordt voorzien.  

Voorwaarde hiertoe is evenwel dat – zoals vóór het Decreet van 13 april 1999 het geval 

was – voor de uitzendbureaus opnieuw de verplichting wordt ingevoerd om, indien zich 

bepaalde wijzigingen (cf. adres ; andere bestuurders ; andere eigenaar ; …) voordoen, 

deze onmiddellijk aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en aan de Advies-

commissie moeten gemeld worden.  

 

3.3.6. Ook op vlak van de uitvoeringsbepalingen zijn er in het verleden vanuit de Adviescom-

missie een aantal voorstellen tot aanpassing geweest, meer in het bijzonder dan wat de 

eigen werking betreft.  
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Zo was er het voorstel om een vertegenwoordiger van de Afdeling Inspectie Werk (als 

waarnemer) op te nemen in de Commissie.  

Daarnaast was er ook het voorstel om het in de Commissie vereiste quorum om rechts-

geldig te kunnen vergaderen te verminderen van 6  leden tot 4, waarbij de voorwaarde 

behouden blijft dat zowel de werknemers- als werkgeversdelegatie dienen vertegen-

woordigd te zijn.  

De Raad stelt voor dat de aanpassing van de Vlaamse regelgeving private arbeidsbe-

middeling wordt aangegrepen om ook de onder dit punt van het advies genoemde voor-

stellen van de Adviescommissie, uit te voeren.  

 

3.4. Zoals ook reeds werd voorgesteld voor de registratieregeling (zie punt 2.5. van het 

advies hiervoor) pleit de Raad ervoor om ook in het kader van de erkenningsregeling 

voor uitzendbureaus het gelijkwaardigheids- en wederkerigheidsbeginsel tussen de ge-

westelijke regelingen in België in de praktijk toe te passen.  

 De concrete modaliteiten hiervoor kunnen ook vastgelegd worden in de gewestelijke 

samenwerkingsakkoorden m.b.t. arbeidsbemiddeling.   

 


