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Bridge: werknemers delen als duurzaam antwoord op de aanhoudende crisis

zoals terbeschikkingstelling, uitlenen van werknemers, multi- 
werkgeverschap, payrolling, bodyshopping, uitzendkrachten. 
Acerta’s concept van werknemers delen heet Bridge. We 
benaderen het fenomeen vanuit hr-hoek en niet louter (IT-)
technisch, zoals dat bij de platformeconomie (bv. Deliveroo, 
Uber) het geval is. Een platform kan een middel zijn, maar niet 
de essentie. 

Werknemers delen biedt een oplossing voor bedrijven 
en sectoren die handen tekortkomen en omgekeerd. Het 
kan wel degelijk legaal, maar werknemers delen vraagt 
wel de juiste oplossing en die is op maat. Daar zal Acerta 
je graag bij helpen.

Chris Wuytens

COVID-19 doet onze economie gevaarlijk kapzeisen. Uit vorige 
mondiale crisissen hebben we geleerd om de economie recht 
te houden met alle mogelijke financiële middelen, om zodoende 
ontslagen te vermijden. Als noodmaatregelen hebben die hun 
nut bewezen. En dat was ook zo voor de eerste ronde van de 
coronacrisis. Maar er is meer nodig. Maatregelen als tijdelijke 
werkloosheid voor miljoenen werknemers en voor onbepaalde 
duur, zijn niet mogelijk. Ontslagrondes willen we kost wat kost 
vermijden. Kortom, het systeem is onvoldoende veerkrachtig.

Een duurzamer alternatief is werknemers delen. Werknemers 
delen gaat over de situatie waarbij een werknemer van 
het ene bedrijf ook in een ander bedrijf gaat werken, 
gelijktijdig. Het gaat dus over meerdere bedrijven – of 
personen – die eenzelfde werknemer delen. Er duikt echter 
meteen een belemmering op: de wet verbiedt dat werknemers 
kunnen worden gedeeld. Voor alle duidelijkheid, het is niet onze 
bedoeling een bypass te creëren rond die illegaliteit. Integen-
deel, we willen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een 
legaal delen van werknemers.

Die positieve toepassing van werknemers delen zoals wij ze hier 
bedoelen, benoemen wij met het neutrale ‘werknemers delen’ 
en niet met andere termen die verschillende invullingen krijgen, 

Kathelijne Verboomen

managing director 
Acerta Consult

director Kenniscentrum
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2 op 3 werkgevers staat open voor werknemers delen. 
Ben jij er klaar voor?

Waarom investeert Acerta in het ontwikkelen van oplossin-
gen voor het delen van werknemers? 

Om te achterhalen of werkgevers effectief een behoefte 
zien om werknemers te delen, heeft Acerta het hen gewoon 
gevraagd. In onze recentste tweejaarlijkse bevraging, die 
liep van maart tot april 2019 bij Belgische werkgevers, CEO’s 
en directieleden, vroegen we of jullie ervoor zouden open-
staan om werknemers te delen met andere werkgevers. 

Maar liefst 62,4 % gaf aan dit zeker te overwegen.

Wij vonden 62,4 % een verrassend hoog aantal voor een 
tendens die toch nog als vrij disruptief wordt aangezien. De 
reële behoefte aan een dergelijke oplossing van werkne-
mers delen is er dus wel degelijk.

% werkgevers dat ervoor zou openstaan  
om werknemers te delen met andere werkgevers

Ja voor ...

44,2 % 22,8 %22,9 %

bedienden kaderleden arbeiders

62,4 % 37,6 %

Ja Neen

Figuur 1: Werkgeversbevraging Acerta (2019)
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Hoe werknemers delen? Via Bridge

Acerta stelt een globaal en geïntegreerd proces voor: 
Bridge

Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om werk- 
nemers te delen. Welke juridische vorm het ook wordt, Acerta stelt 
een globaal en geïntegreerd proces voor, van beleid tot implemen-
tatie. We gaven het proces de naam Bridge. 

Wat houdt Bridge in?

 � Acerta begint bij het begin, nl. met mee te denken op beleids- 
niveau. Waarom – vanuit welke behoeftes en met welke bedoe-
lingen – zou je werknemers willen delen?

 � Als we dat inzicht scherp hebben, kunnen wij de juiste oplos-
sing naar voren schuiven. Die oplossing toetsen we af in al haar 
aspecten en met al haar gevolgen.

 � Vervolgens werken we de (ontwerpen van) overeenkomsten uit, 
waarin al het voorgaande zijn neerslag vindt.

 � Tot slot regelen we ook de volledige administratie, met inbegrip 
van de verschillende aangiften en de verwerking in de loonlijn.



Bridge is er voor bedrijven om:

1  elkaar te vinden om werknemers te delen  
 (denk: het datingbureau);

2  met alle betrokkenen overeen te komen hoe dat te doen  
 (denk: de weddingplanner). 

We bouwen via Bridge een brug tussen jou en een andere werk-
gever, met als doel jullie motieven om werknemers te delen in te 
vullen en jullie beider specifieke noden op te lossen. 

Bridge kan een sociaal vangnet zijn als tijdelijke werkloosheid 
niet meer of slechts beperkt mogelijk is. Het is een maatschap-
pelijk relevant project dat je toelaat talent beschikbaar 
te hebben en houden, zonder dat talent per se exclusief 
aan jou te binden. Meteen optimaliseer je ook de verhouding 
werk-(loon)kost.

Werknemers delen kan onder verschillende juridische vormen 
en gebeurt via Bridge steeds met het juridisch advies en met de 
operationele ondersteuning van Acerta.

Verschillende noden, andere aanpak: 

3 Bridge-tracks

Social Bridge 

Werd je bedrijf getroffen door de coronacrisis? Kamp 
je hierdoor met financiële moeilijkheden en wil/moet 
je besparen op loonkosten? Dan kan je instappen in 
Social Bridge om (collectief) ontslag te vermijden. 
Je werknemers werken dan (tijdelijk) bij een andere 
werkgever.

De optie om terug te keren naar jou, de oorspronke-
lijke werkgever, wanneer het bedrijf terug opleeft, 
blijft mogelijk. Ondertussen behouden je werknemers 
hun opgebouwde rechten bij jou, hun oorspronkelijke 
werkgever.

Talent Bridge

Sommige profielen met een bepaalde expertise 
hebben een navenant kostenplaatje. Via Talent Bridge 
kan je zulk talent met specifieke expertise delen 
met andere werkgevers. Dat talent blijft voor jou 



beschikbaar, maar doordat je het deelt, deel je ook 
de kosten. 

 Flex Bridge

Flex Bridge zet in op een flexibele samenwerking van 
naburige, regiogebonden werkgevers. Flex Bridge 
gaat in de praktijk vooral over het flexibel inzetten 
van werknemers op het vlak van tijd en plaats. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van 1 laborant 
in meerdere regionale ziekenhuizen. 

Bridge, een uniek alternatief voor ...

Bridge is een alternatief voor tijdelijke en/of economische 
werkloosheid, ontslag, interimarbeid, outplacement ... met 
extra voordelen.

Vs. tijdelijke of economische werkloosheid: Dankzij 
Bridge kan je medewerker (tijdelijk) elders actief zijn. Die kan 
daar nieuwe werkervaring opdoen, (een deel van) zijn rechten 
behouden en zijn inkomen vrijwaren.

Vs. ontslag: Dankzij Bridge blijven jij en je werknemer con-
tractueel verbonden, ook al presteert je werknemer niet voor 
jou(w onderneming).

Vs. interim: Dankzij Bridge kan je werknemer meerdere 
opdrachten voor meerdere bedrijven combineren terwijl die 
contractueel met jou als werkgever verbonden blijft en dus 
rechten behoudt.

Vs. outplacement: Dankzij Bridge kan je werknemer zijn 
employability verhogen en zich eventueel zelfs heroriënteren 
terwijl die contractueel verbonden blijft met jou(w onderne-
ming). 

Bridge, voordelen voor jou én jouw  
werknemer(s)

Voor de werkgever: Je kan tijdelijke werkloosheid of zelfs 
ontslag vermijden, je kan je mensen houden. Je kan je mede- 
werker(s) flexibel inzetten. Je bespaart op (loon)kosten. Je hebt 
meer rechtszekerheid, je rechten en plichten zijn duidelijk. Je 
draagt je steentje bij aan de economie, je werkt mee aan een 
maatschappelijk project.

Voor je werknemer(s): Ze behouden hun contract en bepaal-
de rechten, zoals hun pensioenrechten. Ze doen mee (of niet) 
op vrijwillige basis. Ze krijgen begeleiding: joboriëntatie, (her)
opleiding. Ze doen nieuwe werkervaring op, schaven hun kennis 
bij, vergroten hun inzetbaarheid.



Waarom zou je  
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Waarom zou je werknemers willen delen?

Er is een schier eindeloze reeks van concrete redenen waarom werkgevers werknemers met elkaar zouden willen delen. We kunnen 
die uiteenlopende motieven onderbrengen in een aantal categorieën, volgens motief.

   1     Sociaal-economische motieven 

 � Ernstige en tijdelijke economische problemen zoals COV-
ID-19, waardoor er een teveel aan werknemers is. Door 
ze tijdelijk in te schakelen bij andere bedrijven, kan je de 
arbeidsrelatie behouden.

 � Economische samenwerkingen tussen bedrijven die alle 
mogelijke vormen kunnen aannemen, een tijdelijk karakter 
hebben, of een meer duurzame samenwerking nastreven, 
waarbij de productie van beide, horizontaal of verticaal, op 
elkaar afgestemd wordt.

 � Samenwerkingen binnen eenzelfde bedrijf met verschillen-
de juridische entiteiten, en waarbij bepaalde functies voor 
die entiteiten moeten ingezet worden (bv. hr, finance, IT, 
Legal...)

 � Bedrijven met seizoensgebonden activiteiten, waar de 
productie met pieken en dalen verloopt. De piek van het 
ene bedrijf wordt dan opgevangen door de overtallige 
werknemers van het andere bedrijf dat in zijn dalcyclus zit.

 � Automatisering, robotisering en toepassingen van logarit-

men (artificiële intelligentie) kunnen de klassieke te- 
werkstellingsvormen in bepaalde sectoren meer dan elders 
bedreigen. Deze snel overtallig wordende werknemers 
zouden dan kunnen worden ondergebracht in sectoren met 
een structureel tekort aan werknemers. 

   2     Organisatorische motieven 

 � Veel bedrijven maken deel uit van een groep van  
bedrijven - het kan gaan om holdings met werkmaatschap-
pijen, moeder- en dochterbedrijven, zusterbedrijven… of 
een mix daarvan. Er kan wel een juridisch onderscheid zijn, 
maar in de praktijk kunnen functies/taken/jobs door en met 
elkaar verweven zijn. Dus zowel intracompany als daarbui- 
ten.

 � Personen/werkgevers die voor een bepaalde functie alleen 
samen tot één volwaardige job/werknemer komen. Bijvoor-

bv.

bv.



beeld een groep van zelfstandigen met één huisbewaarder, 
één onthaal, secretaris/esse e.d., die dan gedeeld worden.

 � Bedrijven waar eenzelfde functiecompetentie nodig is, 
maar waar wegens een tekort aan expertise of aan man-
kracht, beroep gedaan wordt op dezelfde werknemer.

   3     Financiële motieven

 � Loonkosten besparen door werknemers te delen met 
andere bedrijven en zo die kosten te delen. Financiële 
efficiëntie: het inzetten van een gespecialiseerde functie 
over bedrijven heen.

   4     Motieven die hun oorsprong vinden in   
   de arbeidsmarkt

 � Het groeiende tekort aan arbeidskrachten op de arbeids-
markt, een constante realiteit door de vergrijzing: er ver-
laten meer werknemers de arbeidsmarkt dan dat er tot de 
arbeidsmarkt toetreden.

   5     Motieven die hun oorsprong vinden in   
   een behoefte aan/wens tot vorming en  
   opleiding

 � Werkgevers en/of specifieke organisaties zoeken middelen 
en wegen om de bestaande competenties van werknemers 
aan te scherpen of uit te breiden. Die vorming kan ook 
plaatsvinden in andere bedrijven, tijdens het productie-
proces zelf. De zogenaamde ‘training on the job’ dus, 
maar dan niet in het eigen bedrijf. Individuele bedrijven 
kunnen hiervoor het initiatief nemen, maar meestal zijn het 
werkgeversorganisaties en overheidsinstellingen (Vlaamse 
overheid in samenwerking met speciale programma’s van 
de EU) die hier het voortouw nemen.

   6     Hr-motieven

 � Personeelsbeleid kan best gericht zijn op de ontwikkeling 
van de talenten van werknemers. Die persoonlijke groei 
kan deel zijn van het retentiebeleid: ervoor zorgen dat 
werknemers niet te snel naar een ander bedrijf overstap-
pen door hen vanuit de eigen werkgever meer kansen te 
bieden.

bv.

bv.

bv.

bv.



 � Inspelen op recentere motivatietheorieën, zoals werkne-
mers meer autonomie gunnen.

 � Streven naar meer efficiëntie in de organisatie.

Al deze motieven kunnen een startmotor zijn om werknemers 
te delen. Nogal wat motieven zullen zelfs met elkaar verweven 
zijn. Zo kan een programma voor training on the job in een ander 
bedrijf, niet alleen geïnspireerd zijn door de wens de werkne-
mer te vormen en te laten doorgroeien, en zodoende er ook de 
groeiende krapte op de arbeidsmarkt mee op te vangen, maar 
ook door de wens om kosten van langdurige zoektochten op de 
arbeidsmarkt en selecties te drukken. Voor elk bedrijf zullen de 
motieven anders liggen. De opsomming en indeling kun-
nen je helpen inzicht te krijgen in de noden van jouw on-
derneming, wat je toelaat jouw beleid daarop bewuster 
aan te scherpen.



Waarom zou je  
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Waarom zou je werknemers willen delen. Dit zeggen werkgevers zelf:

Waarom zou je als werkgever overwegen om talent te delen met een andere onderneming? 

Dit zijn de voordelen die werkgevers zien, zo blijkt uit de Acerta werkgeversbevraging 2019:

 � Mijn werknemer doet zo ervaring op die nuttig kan zijn voor mijn onderneming.
 � Het geeft mijn onderneming de kans om gespecialiseerde talenten/competenties in te zetten die ik nu niet vind.
 � Ik kan hiermee de retentie van mijn goede werknemers positief beïnvloeden.
 � Het geeft me de kans pieken en dalen in het werk op te vangen.
 � Ik heb nu bepaalde functies waarvoor ik geen voltijdse job heb.

Deze werknemers doen hierdoor ook ervaring 
op in andere organisaties die nuttig kunnen zijn 

voor de mijne.

Het geeft me de kans pieken en dalen in het 
werk op te vangen.

Het geeft me de kans om gespecialiseerde 
talenten/competenties in te zetten die ik nu  

niet vind.

Ik heb bepaalde functies waarvoor ik geen 
voltijdse job heb.

Ik kan hiermee de retentie van mijn goeie 
werknemers positief beïnvloeden.

49 %
46 %

51 %

40 %
33 %

35 %

31 %
37 %

36 %

31 %
33 %

29 %

29 %
33 %

35 %

arbeiders

bedienden

kaderleden

Figuur 2: Redenen voor werkgevers om personeel te delen (Acerta Werkgeversbevraging 2019)



Werknemers delen, ook een kwestie van vertrouwen

Je deelt als werkgever natuurlijk niet zomaar om het even wie met om het even welk bedrijf. Dit zijn de voorwaarden die werkgevers 
noemen waaraan zou moeten zijn voldaan om met een gerust hart de stap naar gedeeld werkgeverschap te zetten:

 � Een vertrouwensband met de andere werkgever
 � Geografische nabijheid van de andere werkgever
 � Geen concurrerende organisaties
 � Een culturele fit met de andere werkgever
 � Binnen de sector blijven
 � Veel overlegmomenten met de andere werkgever
 � Andere periodes van werkpieken en -dalen
 � Andere werkgever moet ongeveer van dezelfde grootte zijn 

Naargelang het over arbeiders, bedienden of kaderleden gaat, krijgen de voorwaarden om werknemers te willen delen een min of meer 
ander gewicht; het onderlinge vertrouwen tussen de werkgevers staat sowieso hoog aangeschreven, hoger dan bv. de zorg om niet met 
een concurrerende onderneming samen te werken. En de praktische factor van geografische nabijheid is ook niet onbelangrijk.



Geografische nabijheid van de 
andere werkgevers

Een vertrouwensband met de andere werkgevers

Andere periodes van werkpieken en -dalen

Binnen de sector blijven

Veel overlegmomenten met de andere werkgevers

Geen concurrerende organisaties

Een culturele fit met de andere werkgevers

Andere werkgevers moeten ongeveer van 
dezelfde grootte zijn

Geen van deze

33 %
33 %

20 %

29 %
32 %

37 %

28 %
22 %

25 %

27 %
29 %
30 %

22 %
23 %

29 %

22 %
32 %

19 %

19 %
29 %

22 %

18 %
13 %

17 %

7 %
6 %
7 %

arbeiders

bedienden

kaderleden

Figuur 3: Voorwaarden die voor werkgevers vervuld moeten zijn om mee te stappen in een deeltraject (Acerta Werkgeversbevraging 2019)
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De negen opritten naar Bridge

gelijkheden samenvatten waardoor werknemers voor 
meer dan één werkgever kunnen werken, tegelijkertijd.

Die negen verschillende juridische wegen naar Bridge, 
leiden allemaal naar eenzelfde resultaat. Maar afhankelijk 
van de behoeften van een bedrijf, de sociale cultuur, de relaties 
met de werknemers e.d. is de ene weg al beter geschikt dan de 
andere. Dat is dus maatwerk en daarvoor kan je beroep doen op 
onze juridische adviseurs.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om met 
ons concept van ‘werknemers delen’ het wettelijk ver-
bod van ter beschikking stellen te omzeilen. Het delen 
van werknemers en het onwettelijk ter beschikking 
stellen van werknemers zijn twee verschillende zaken. 
Met dit document willen we dat onderscheid duidelijk 
maken en willen we je helpen op een positieve manier 
‘werknemers delen’ te realiseren.

Bridge biedt een veilige juridische oplossing voor het delen van 
werknemers én is in overeenstemming met de bestaande wet-
telijke bepalingen. De wet verbiedt het ter beschikking stellen 
van werknemers aan andere bedrijven, als die gezag gaan uitoe-
fenen over die werknemers. Maar de misvatting heerst dat er 
dan niets mogelijk zou zijn op dat vlak, tenzij via interimarbeid. Er 
zijn echt wel goede alternatieven die volledig in lijn liggen met 
de wet. De wet zelf voorziet al een aantal uitzonderingen.

Het Kenniscentrum van Acerta heeft al die mogelijkheden 
uitgediept. Niet enkel juridisch-technisch, maar ook concreet 
en praktisch toepasbaar gemaakt tot en met de implementaties 
daarvan in de loonberekening, de RSZ-aangifte, de sociale  
documenten, ... 

Als sociaal secretariaat heeft Acerta op dat punt trouwens veel 
praktische ervaring. Acerta heeft al die mogelijkheden nu 
in één en alles omvattende architectuur gegoten die we 
overkoepelend ‘delen van werknemers’ noemen.

‘Delen van werknemers’ is dus de verzamelterm waarmee 
wij binnen Bridge de negen verschillende juridische mo-



Een goede oplossing om werknemers te delen is het creëren 
van een meervoudig werkgeverschap, ook wel gekend als mul-
tiwerkgeverschap. In zo een meervoudig werkgeverschap heeft 
de werknemer één enkele arbeidsovereenkomst met meerdere 
werkgevers, tegelijkertijd.

Het meervoudig werkgeverschap is een creatie van de  
rechtspraak; het is een rechtsfiguur die niet voorkomt in de 
wetgeving. Om die reden moet dat goed georganiseerd worden.  
Bijvoorbeeld: wie van de werkgevers betaalt het loon? Hoe 
wordt de werknemer ingezet bij de verschillende werkgevers? 
Wie stuurt aan? Hoe worden de kosten verdeeld?

Dit innovatieve product heeft ondertussen de toets van de ervar-
ing al doorstaan. Aan de hand van die ervaringen konden we een 
handleiding opstellen en modellen voor de verschillende 
contracten opmaken, die we in een aantal concrete dossiers al 
hebben kunnen testen.

Daarbij hebben we ook oog voor alle administratieve ver- 
plichtingen die moeten worden geregeld over de verschillende 
werkgevers heen.

Er moeten afspraken gemaakt worden over wie wat doet tussen 
de verschillende werkgevers, bijvoorbeeld over:

 � het personeelsregister;
 � de loonafrekening;
 � het arbeidsreglement;
 � de aangiften en betalingen van de bijdragen aan de RSZ;
 � het inhouden en doorstorten van de bedrijfsvoorheffing, het 
opstellen van de fiscale fiches, …;

 � het sluiten van de arbeidsongevallenverzekering(en);
 � enz.

En als de werkgevers niet onder dezelfde sector zouden vallen 
en er dus verschillende sectorale loonbarema’s (indexen, einde-
jaarpremies, enz.) van toepassing zijn, zoeken we daar ook een 
gepaste oplossing voor.

1 De enkelvoudige arbeidsovereenkomst met  
 meervoudige werkgevers

Acerta bestudeerde de vraag en de rechtspraak en heeft 
over ‘werknemers delen’ een actief product gebouwd voor 
bedrijven die gezamenlijk werknemers willen  
tewerkstellen.



Nog acht andere juridische invalshoeken waarbij Acerta  
je kan begeleiden

Het meervoudig werkgeverschap is niet de enige mogelijke invals- 
hoek om het delen van werknemers een wettelijk kader te geven. 
Een goede inzage in de motieven van de bedrijven is vereist om 
de juiste juridische invalshoek te kiezen als er werknemers zullen 
worden gedeeld.

Er zijn nog acht andere juridische invalshoeken waar Acerta 
werkgevers bij kan begeleiden:

2 De werkgeversgroepering

De werkgeversgroepering is een wettelijk systeem om werkne-
mers te delen. Ten gronde gaat het om hetzelfde concept als het 
meervoudig werkgeverschap. Alleen moet je als werkgever bij 
de werkgeversgroepering een ganse procedure volgen en een 
goedkeuring aan de minister vragen. Die aanvraagprocedure kan 
lang duren. Er hangen ook beperkingen aan vast. Verder moet je 
als werkgever een reeks van voorwaarden vervullen.

3 De volledig geactiveerde meervoudige   
 actieve arbeidsovereenkomst

De werknemer sluit met elke werkgever apart een afzonderlijke 
arbeidsovereenkomst die volledig wordt uitgevoerd. De verschil-
lende werkgevers sluiten al dan niet met elkaar een overeen-
komst.

4 De gedeeltelijk gedeactiveerde  
 meervoudige arbeidsovereenkomst

Ook hier sluit de werknemer met elke werkgever apart een afzon-
derlijke arbeidsovereenkomst, maar een van die arbeidsover-
eenkomsten wordt tijdelijk gedeactiveerd.

5 De werkgevers gaan een joint venture   
 met elkaar aan

In vergelijking met de samenwerking van het meervoudig werk-
geverschap, is dit een verder doorgedreven samenwerking van 
de werkgevers.

6 De werknemer wordt door zijn  
 werkgever uitgeleend aan een ‘gebruiker’  
 en die gebruiker krijgt een deel van het  
 gezag van de werkgever toebedeeld

Deze situatie lijkt op een inbreuk op de onwettelijke ter- 
beschikkingstelling, maar ze verschilt er ten gronde van omdat 
ze gebruikmaakt van twee mogelijke wettelijke uitzonderingen. 
Die wettelijke uitzonderingen vereisen echter wel een bijzon-
dere overeenkomst met speciale clausules. De naleving van de 
vereiste voorwaarden luistert zeer nauw. Er is geen ruimte voor 
vergissingen of een wat flexibele invulling.



7 Interimarbeid

Interimarbeid sluit aan bij het delen van werknemers, wanneer 
het effectief in dienst houden van werknemers niet meer mo-
gelijk is. De werknemers gaan dan bijvoorbeeld uit dienst, en 
kunnen dan via een interimkantoor terug tijdelijk ingezet worden. 

8 De werknemer is, in opdracht van zijn 
 werkgever, actief voor een derde 
 werkgever, maar zonder delegatie van   
 gezag

Dit is een vorm van een aannemingsovereenkomst.

9 De verstrekker van de arbeid is een   
 zelfstandige die voor zijn opdrachtgever  
 actief is bij een klant van de  
 opdrachtgever

Het initiatief hiervoor kan uitgaan van de werknemer of van 
beide bedrijven. Het is van essentieel belang dat de regels van 
beide statuten - werknemer en zelfstandige - nageleefd worden, 
ook naar de geest. Elke aanwijzing van schijnzelfstandigheid (of 
schijnwerknemerschap) moet volstrekt afwezig zijn, zonder eni-
ge vorm van twijfel.



Werknemers delen is maatwerk 

Een onderbouwde en verantwoorde keuze voor een van de 
mogelijke invalshoeken en dus oplossingen vloeit voort uit 
de motieven  om werknemers te delen. Bepaalde motieven, 
al dan niet in combinatie met andere, kunnen een specifieke 
juridische invalshoek vereisen om tot een legale context te 
komen voor het delen van werknemers. 

Acerta zal je hierin graag begeleiden. 

Meer informatie?

info.consult@acerta.be 
016 24 53 24
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