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WET VAN 24 JULI 1987 BETREFFENDE DE TIJDELIJKE ARBEID, DE
UITZENDARBEID EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
WERKNEMERS TEN BEHOEVE VAN GEBRUIKERS

(Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1987)
=========================================================

Hoofdstuk I

REGLEMENTERING VAN DE TIJDELIJKE ARBEID EN VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITVOERING VAN TIJDELIJKE ARBEID

Afdeling 1 - De tijdelijke arbeid

Artikel 1

§1. Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een
arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een
vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van
werk (*) of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.
(*) Artikel 46 van de kaderwet van 26.7.96 (B.S. 1.8.96) heeft de woorden "buitengewone vermeerdering van werk"
vervangen door "tijdelijke vermeerdering van werk".

§2. Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan :

1° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar
uitvoering is geschorst, behoudens bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken
of bij slechte weersomstandigheden;

2° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is
beëindigd.

3° de tijdelijke vervanging van een persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de
overheid is geregeld en die zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent; (*)
(*) Wet van 30/03/94 houdende sociale bepalingen (B.S. 31/3/94) Artikel 75.
(Dit punt 3° treedt echter pas in werking op het ogenblik dat bij K.B. procedures en voorwaarden worden vastgelegd,
conform artikel 163 van de kaderwet van 21.12.94, B.S. 23.12.94).

4° de tijdelijke vervanging van een werknemer die met toepassing van artikel 102
van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn
arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de wijziging van de
arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten.(*)
(*) het K.B. van 08.08.97 (B.S. 17.09.97) bepaalt de toepassingsmodaliteiten voor dit geval van vervanging dat werd
toegelaten door artikel 47 van de kaderwet van 26.7.96 (B.S. 1.8.96).

§3. In geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer dient de
tijdelijkewerknemer tot dezelfde beroepscategorie te behoren.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder beroepscategorie enkel de categorie
arbeiders en de categorie bedienden bedoeld.
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§4. Onder uitzonderlijk werk worden verstaan de werkzaamheden bepaald in een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door de
Koning algemeen verbindend verklaard of bepaald door de Koning wanneer de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités niet van toepassing is.(*)
(*) gewijzigd door de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheid van de werknemers (B.S.
15.09.2001)

De uitvoering van dit werk mag drie maanden niet overschrijden.

De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de
Nationale Arbeidsraad indien dat paritair comité niet werkt, de bij het tweede lid
bedoelde termijn verlengen.

§5. De na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid worden geregeld bij
een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de volgende
gevallen:

- de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd
werd;

- bij tijdelijke vermeerdering van werk (*);
- bij staking of lockout bij de gebruiker bedoeld door de bepalingen vervat in de

hoofdstukken II en III van deze wet.
(*) Artikel 46 van de kaderwet van 26.7.96 (B.S. 1.8.96) heeft de begrippen "buitengewone vermeerdering van werk"
vervangen door "tijdelijke vermeerdering van werk" .

AFDELING 2 - De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid

Artikel 2

De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gesloten hetzij
voor een bepaalde tijd, hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter
vervanging van een vaste werknemer, onder de bij deze wet gestelde voorwaarden.

Artikel 3

Wanneer de partijen, met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk,
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van tijdelijke arbeid
in de zin van deze wet, worden zij niet verondersteld een overeenkomst voor
onbepaalde tijd te hebben aangegaan.

Artikel 4

Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip
waarop de werknemer in dienst treedt.
De reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden
van vervanging moeten in de bij het eerste lid bedoelde overeenkomst worden
opgenomen.
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Bij onstentenis van een geschrift overeenkomstig het eerste en tweede lid, gelden voor
deze overeenkomst uitsluitend de regels inzake de door onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomsten.  In dat geval kan de werknemer echter binnen zeven dagen na
de indiensttreding zonder opzegging noch vergoeding een einde maken aan de
overeenkomst.

Artikel 5

Behoudens strijdige overeenkomst worden de eerste drie arbeidsdagen als proeftijd
beschouwd.  Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de
overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

Artikel 6

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst
die de uitvoering van de bij artikel 1 bedoelde tijdelijke arbeid tot doel heeft wanneer
de partijen overeenkomen toepassing te maken van de algemene regelingen ingesteld
door andere wetten inzake arbeidsovereenkomsten.

Hoofdstuk II

REGLEMENTERING VAN DE UITZENDARBEID

AFDELING 1 - Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Artikel 7

Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder :

1°  uitzendbureau : de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat
uitzendkrachten in dienst te nemen om hen ter beschikking van gebruikers te
stellen met het oog op de uitvoering van een bij of krachtens hoofdstuk I van deze
wet toegelaten tijdelijke arbeid;

2°   arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid : de overeenkomst waarbij een
uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om, tegen loon, een bij
krachtens hoofdstuk I van deze wet toegelaten tijdelijke arbeid bij een gebruiker
te verrichten;

3° uitzendkracht : de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid verbindt om ter beschikking van één of meer gebruikers te worden
gesteld.
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Artikel 8

Geen bewijs wordt toegelaten tegen het vermoeden dat de overeenkomst bedoeld
onder artikel 7, 2°, een arbeidsovereenkomst is.
De bepalingen van de artikelen 2,3 en 5 zijn van toepassing op de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

De bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet, voor
iedere werknemer afzonderlijk, door beide partijen schriftelijk worden vastgesteld
uiterlijk op de tijdstip waarop de werknemer voor de eerste maal in dienst treedt van
het uitzendbureau.

De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk binnen twee
werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig de vorige twee leden gelden voor
deze overeenkomst uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomsten.  In dat geval kan de werknemer echter binnen zeven dagen
volgend op het verstrijken van de in het vierde lid bepaalde termijn, zonder opzegging
noch vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.

Artikel 9

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet melding maken van naam van de
gebruiker, de reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en
de reden van de vervanging, de beroepskwalificatie van de uitzendkracht, de plaats
van tewerkstelling en de arbeidstijdregeling, het bedongen loon en de vergoedingen
waarop de uitzendkracht recht heeft.

Artikel 10

Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou
hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de
gebruiker was in dienst genomen.

Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien gelijkwaardige voordelen worden
toegekend door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité
voor de uitzendarbeid en algemeen verklaard door de Koning.

Artikel 11

Het uitzendbureau kan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichtingen
inzake het behoud van het normale loon, zoals bepaald in geval van schorsing van de
uitvoering der arbeidsovereenkomst, voor zover een collectieve arbeidsovereenkomst,
gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen verbindend
verklaard door de Koning die verplichting ten laste heeft gelegd van het Fonds voor
bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten.
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Artikel 12

Wanneer een uitzendbureau een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker
die onderworpen is aan een fonds voor bestaanszekerheid, is het verplicht de aan het
fonds verschuldigde bijdragen te betalen, voor zover een collectieve
arbeidsovereenkomst van het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert, het
toepassingsgebied van dat fonds heeft uitgebreid tot de uitzendkrachten,
tewerkgesteld door een onderworpen gebruiker.
Deze verplichting strekt zich evenwel niet uit tot de betaling van bijdragen die
betrekking hebben op voordelen welke reeds verleend worden door het fonds voor
bestaanszekerheid waaronder het uitzendbureau ressorteert.

Artikel 13

Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die steunen
op de anciënniteit van de werknemer in de onderneming, dient rekening te worden
gehouden met de periodes van activiteit van de uitzendkracht bij het uitzendbureau
die alleen zijn onderbroken :

1° ofwel door periodes van schorsing van de uitvoering der overeenkomst waarvoor
de uitzendkracht onderworpen bleef aan de sociale zekerheid, voor zover hij tijdens
die periodes niet bij een andere werkgever tewerkgesteld is geweest;

2°  ofwel door periodes van inactiviteit van één week of minder.

Artikel 14

Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk
aangegaan, dan is de partij die de overeenkomst voor het verstrijken van de termijn en
zonder dringende reden eenzijdig beëindigt, gehouden aan de andere partij een
vergoeding te betalen gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd bleef tot het
bereiken van die termijn, zonder evenwel het dubbel te mogen overtreffen van het
loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn welke had moeten in
acht genomen worden indien een arbeidsovereenkomst zonder tijdsbepaling was
gesloten.

De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd in geval de
dienstverbintenis door toedoen van de gebruiker niet wordt nagekomen totdat de
termijn is bereikt, wanneer het uitzendbureau voor de nog te lopen periode aan de
uitzendkracht een vervangingswerk verschaft dat hem een zelfde loon en
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waarborgt.

Artikel 15

Is de overeenkomst aangegaan om een vaste werknemer te vervangen voor een niet
bepaalde tijd, dan is het uitzendbu-reau dat de overeenkomst vóór het einde van de
vervanging en zonder dringende reden eenzijdig beëindigt, gehouden aan de
uitzendkracht een vergoeding te betalen gelijk aan het brutoloon voor drie maanden.
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De uitzendkracht kan evenwel, met inachtneming van een opzeggingstermijn van
zeven dagen, een einde maken aan de overeenkomst indien hij een dienstbetrekking
heeft aangegaan.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd, ingeval de
dienstverbintenis door toedoen van de gebruiker niet wordt nagekomen tot het einde
van de vervanging, wanneer het uitzendbureau voor een periode van drie maanden aan
de uitzendkracht een vervangingswerk verschaft, dat  hem een zelfde loon en
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waarborgt.

Artikel 16

De contractuele bedingen waarbij het de uitzendkracht verboden is zich bij een
gebruiker te verbinden, worden als niet bestaande beschouwd.

AFDELING 2 - Overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de
gebruiker

Artikel 17

§1. De overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker wordt
schriftelijk vastgesteld binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop
de tewerkstelling van de uitzendkracht een aanvang neemt en bevat ten minste de
volgende vermeldingen :

1° zo de erkenning voorgeschreven is, het erkenningsnummer van het
uitzendbureau;

2° het inschrijvingsnummer van het uitzendbureau bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid;

3° de benaming van het paritair comité of eventueel van het paritair subcomité
waaronder de gebruiker ressorteert;

4° de reden van de tewerkstelling van de uitzendkracht;
5° de plaats en de duur van de tewerkstelling;
6° de arbeidsregeling in de onderneming van de gebruiker;
7° de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
8° het loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming

van de gebruiker;
9° de wijze van betaling van het loon;
10° de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.(*)

(*)Wet van 30/3/94 houdende sociale bepalingen (B.S. 31/3/94) Artikel 76.

§2. De uitzendkracht moet ten laatste binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het
tijdstip waarop zijn tewerkstelling een aanvang nam een geschreven mededeling
ontvangen met de in §1 bedoelde vermeldingen.
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Indien de overeenkomst, gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker,
wijzigingen bevat ten aanzien van die vermeldingen, dan moet de uitzendkracht
uiterlijk binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn
tewerkstelling een aanvang nam, een afschrift ontvangen van dat deel van de
overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker waarin de in §1 bedoelde
vermeldingen zijn opgenomen.

In het onder het tweede lid bedoelde geval geniet de uitzendkracht de gunstigste
bepalingen.

Artikel 18 (*)

(*) Dit artikel is opgeheven door de Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de
werkgelegenheid van de werknemers (B.S. 15.09.2001)

AFDELING 3 - Verplichtingen van de gebruiker

Artikel 19

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt staat deze in
voor de toepassing van de bepaling van de wetgeving inzake de reglementering en de
bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats van het werk.

Voor de toepassing van het eerste lid, worden de bepalingen die betrekking hebben op
de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de arbeid van
jeugdige personen, nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, beschouwd als bepalingen die gelden op de plaats van het werk.

De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en voor wat
de bepalingen betreft inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemer,
evenals inzake de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen na advies van de
Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen :

1° de in het tweede lid vermelde opsomming wijzigen of aanvullen;
2° bepalen welke de verplichtingen van genoemde wetgeving zijn die respectievelijk
op de gebruiker en op het uitzendbureau rusten.

Artikel 20

De gebruiker en de uitzendkracht worden beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer :
1° de gebruiker doorgaat met de tewerkstelling van een uitzendkracht terwijl het
uitzendbureau hem kennis heeft gegeven van zijn beslissing die werknemer terug te
trekken
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2° de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de
artikelen 21 en 23.

AFDELING 4 - Reglementering van de tewerkstelling van uitzendkrachten

Artikel 21

De uitzendbureaus mogen alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers
stellen en deze mogen alleen dan uitzendkrachten tewerkstellen wanneer het gaat om
de uitvoering van een in artikel 1 bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid.

Artikel 22

De Koning kan, op voorstel van het paritair comité waaronder de gebruikende
ondernemingen ressorteren of van de Nationale Arbeidsraad indien geen paritair
comité werd opgericht, indien het paritair comité niet werkt of indien het gaat om
verschillende bedrijfstakken, bepalen dat de prestaties van de door een gebruiker
tewerkgestelde uitzendkrachten vergeleken met de prestaties van het vast personeel
van die gebruiker, niet hoger mogen liggen dan een bepaald aantal, uitgedrukt in
absolute cijfers, in een percentage of een combinatie van die twee formules.

Artikel 23

De Koning kan, op voorstel van het paritair comité waaronder de gebruikende
ondernemingen ressorteren of van de Nationale Arbeidsraad indien geen paritair
comité werd opgericht, indien het paritair comité niet werkt of indien het gaat om
verschillende bedrijfstakken, de tewerkstelling van uitzendkrachten verbieden in de
beroepscategorieën van werknemers en de bedrijfstakken die Hij bepaalt.

Artikel 24

De Koning kan, na advies van het paritair comité voor de uitzendarbeid of van de
Nationale Arbeidsraad indien het paritair comité niet werkt, het maximum bepalen
van het tarief van de commissielonen of van enige vergoeding die het uitzendbureau
van de gebruiker mag vorderen.

In geen geval mag van de uitzendkracht direct of indirect  een financiële bijdrage
worden gevorderd.

AFDELING 5 - Bijzondere modaliteiten van de arbeidswetgeving

Artikel 25

Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op
het aantal werknemers dat voor een onderneming wordt tewerkgesteld, komen de ter
beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in
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aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte tewerkgesteld door die
onderneming.

Het eerste lid geldt niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen als
bedoeld in artikel 1, §2, 1°.

Wat de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen betreft bepaalt de Koning de wijze van
berekening van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden
tewerkgesteld.

Wat de wetgeving op de sluiting van de ondernemingen betreft, bepaalt de Koning de
wijze van berekening van het gemiddeld aantal uitzendkrachten die gedurende een
kalenderjaar ter beschikking van een gebruikende onderneming zijn gesteld.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van de wettelijke bepalingen
krachtens welke diezelfde uitzendkrachten in aanmerking komen voor de berekening
van de personeelssterkte van het uitzendbureau dan hen in dienst heeft genomen.

De Koning kan evenwel van het vijfde lid afwijken op voorstel van het paritair comité
voor de uitzendarbeid en voor wat de bepalingen betreft inzake de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, evenals inzake de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen.

Artikel 26

De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de
Nationale Arbeidsraad indien het paritair comité niet werkt, bijzondere modaliteiten
vaststellen betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake
de reglementering en de bescherming van de arbeid en de feestdagen die de
uitzendbureaus moeten naleven.

De Koning kan, op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, een
instelling aanwijzen die belast is met de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld,
alsmede de regeling voor de werklieden toepasselijk maken voor de bedienden-
uitzendkrachten.

AFDELING 6 - Paritair Comité voor de uitzendarbeid

Artikel 27

Overeenkomstig de wet van 5 december 1963 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités wordt een Paritair Comité voor de
uitzendarbeid opgericht.
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Evenwel is de vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties bij dat comité
samengesteld uit leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de
uitzendbureaus en uit leden voorgedragen door de representatieve organisaties van de
gebruikers.

Artikel 28

Het Paritair Comité voor de uitzendarbeid heeft tot taak een Fonds voor
bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten op te richten, in de vormen en onder de
voorwaarden bepaald bij de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor
bestaanszekerheid.

Artikel 29

Onverminderd de bevoegdheid van het Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, is het Fonds voor
bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten ermede belast, wanneer het uitzendbureau
zijn geldelijke verplichtingen tegenover de uitzendkrachten niet nakomt, hun te
betalen :

1° de lonen, verschuldigd krachtens de individuele of collectieve
arbeidsovereenkomsten;

2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve
arbeidsovereenkomsten.

Het Fonds treedt van rechtswege in de rechten en vorderingen van de uitzendkracht
tegenover het uitzendbureau schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen,
vergoedingen en voordelen bedoeld in het eerste lid.

Artikel 30

De beslissingen die in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid worden genomen en
de overeenkomsten die er worden gesloten moeten door de uitzendbureaus worden
nageleefd, zelfs vooraleer ze personeel aanwerven.

Hoofdstuk III

REGLEMENTERING VAN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
WERKNEMERS TEN BEHOEVE VAN GEBRUIKERS

Artikel 31

§1. Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven
regels, door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om door
hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze
werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat
normaal aan de werkgever toekomt.(1)
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Geldt evenwel niet als de uitoefening van een gezag in de zin van dit artikel, het
naleven door de derde van de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn
op het werk, evenals richtlijnen die door de derde worden gegeven in uitvoering van
de overeenkomst die hem met de werkgever verbindt, zowel inzake arbeids- en
rusttijden als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk(2)
(1) gewijzigd door artikel 71 van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).
(2) gewijzigd door artikel 181 van de programmawet van 12 augustus 2000 (B.S. van 31.8.00).

§2. De overeenkomst waarbij een werknemer in dienst werd genomen om ter
beschikking te worden gesteld van een gebruiker in strijd met de bepaling van §1, is
nietig vanaf het begin der uitvoering van de arbeid bij laatstgenoemde.

§3. Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner
beschikking werden gesteld in strijd met de bepaling van §1, worden die gebruiker en
die werknemers beschouwd als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid.

De werknemers kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch
vergoeding.  Van dit recht kunnen zij gebruik maken tot op de datum waarop zij
normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn gesteld.

§4. De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker
in strijd met de bepaling van §1, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de bij § 3 bedoelde
overeenkomst voortvloeien.

Artikel 32

§1. In afwijking van artikel 31 kan een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en),
zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking stellen van een gebruiker
als hij vooraf de toestemming van de door de Koning aangewezen ambtenaar heeft
verkregen. (1)
(1) gewijzigd door artikel 72.1° van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).

De voorafgaande toestemming bedoeld in het eerste lid is echter niet vereist wanneer
een vaste werknemer die met zijn werkgever verbonden blijkt krachtens zijn
oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter beschikking wordt gesteld van
een gebruiker :
a) in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde

economische en financiële entiteit;
b) met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die

een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.

In die gevallen verwittigt de gebruiker minstens 24 uren vooraf de door de Koning
aangewezen ambtenaar.
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De beperkte duur van de terbeschikkingstelling van werknemers is niet vereist,
wanneer het mindervalide werknemers betreft die zijn tewerkgesteld door een
beschermde werkplaats die erkend is op grond van de reglementering betreffende de
sociale reclassering van de mindervaliden.(1)
(1) gewijzigd door artikel 72.2° van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).

§2. De voorwaarden en de duur van de periode van het in §1 bedoelde ter beschikking
stellen moeten worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de
gebruiker en de werknemer.  Het geschreven akkoord van de werknemer is evenwel
niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak
waar de werknemer wordt tewerkgesteld.

Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van het ter beschikking stellen.

§3. De bij §1 bedoelde toestemming wordt enkel verleend na akkoord tussen de
gebruiker en de vakbondsafvaardiging van het personeel van zijn onderneming of, bij
ontstentenis van die afgevaardiging, de werknemersorganisaties die zijn
vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert.  In
geval van onenigheid, bij de vakbondsafvaardiging kan dit akkoord verleend worden
door het bevoegd paritair comité.

§4. De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden
tijdens de periode van het in §1 bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt
echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen,
vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.

De verplichtingen bedoeld bij artikel 19, eerste en tweede lid, zijn eveneens van
toepassing in geval van de terbeschikkingstelling van een werknemer ten behoeve van
een gebruiker. (1)
(1) toegevoegd door artikel 72.3° van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).

In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke
de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker
uitoefenen.

Wanneer evenwel het vierde lid van §1 wordt toegepast, stelt de door de Koning
aangewezen ambtenaar de lonen, vergoedingen en voordelen vast welke aan de
betrokken mindervalide werknemers worden uitgekeerd; het loon mag in geen geval
minder bedragen dan het minimum dat is vastgesteld ter uitvoering van artikel 23 van
de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.

Hoofdstuk IV

ALGEMENE BEPALING

Artikel 33

Alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige
bedingen zijn nietig voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemers in te
korten of hun verplichtingen te verzwaren.
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Hoofdstuk V

TOEZICHT EN STRAFBEPALINGEN

AFDELING 1 - Toezicht

Artikel 34

§1. De Koning kan na advies van de Nationale Arbeidsraad voorschrijven dat de
werkgevers, de uitzendbureaus en de gebruikers bescheiden bijhouden en inlichtingen
verstrekken die betrekking hebben op de tewerkstelling van tijdelijke werknemers of
van uitzendkrachten voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals bij deze wet
wordt bedoeld.

§2. Op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale
Arbeidsraad indien het paritair comité niet werkt, kan de Koning de gegevens
vaststellen die de uitzendbureaus moeten meedelen aan de Nationale Arbeidsraad.  Hij
bepaalt de modaliteiten en de periodiciteit van deze inlichtingen volgens dezelfde
procedure.

Artikel 35

Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door
de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de uitvoering van deze wet van de
uitvoeringsbesluiten ervan.

Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (*).
(*) Wet van 22-12-1989 (Staatsbl. 30-12).

Artikel 36 tot 38

Opgeheven (*).
(*) Wet van 22-12-1989 (Staatsbl. 30-12).

AFDELING 2- Strafbepalingen

Artikel 39

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek,
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en met een
geldboete van 0,64 Euro tot 12,39 Euro of met één van die straffen alleen :

1° de houder van een uitzendbureau die zich schuldig maakt aan een overtreding van
de bepalingen der artikelen 9, 10, 17, 21, 23, 24 en 34, §2, of van de
uitvoeringsbesluiten daarvan alsmede diens aangestelden of lasthebbers;
2° de gebruiker die zich schuldig maakt aan een overtreding van de artikelen 21,22 en
23, of van de uitvoeringsbesluiten daarvan alsmede diens aangestelden of lasthebbers;
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3° al wie werknemers ter beschikking van gebruikers stelt in strijd met de bepalingen
van de artikelen 31 en 32, alsmede diens aangestelden of lasthebbers;
4° de gebruiker die werknemers tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de
artikelen 31 en 32, alsmede diens aangestelden of lasthebbers;
5° al wie zich schuldig maakt aan een overtreding van de bepalingen der besluiten
genomen ter uitvoering van artikel 34, §1 alsmede diens aangestelden of lasthebbers;
6° al wie het krachtens deze wet geregelde toezicht verhindert;
7° de gebruiker die aan het uitzendbureau onjuiste inlichtingen verstrekt betreffende
het paritair comité waaronder hij ressorteert of betreffende de lonen van de vaste
werknemers.

Artikel 39 bis

De gebruiker, zijn lasthebbers of aangestelden die zich schuldig maken aan een
overtreding van de in artikel 19 bedoelde bepalingen worden gestraft met dezelfde
strafsancties als deze die zijn bepaald in de wetten krachtens welke deze bepalingen
zijn vastgelegd.*
* (ingevoegd bij art. 55 van het programmatwet van 13 februari 1998 (B.S. 19 februari 1998))

Artikel 40

Voor de in artikel 39, 1°, 2°, 3° en 4° bepaalde misdrijven wordt in geldboete zoveel
maal toegepast als er uitzendkrachten of werknemers zijn in wier hoofde de bedoelde
bepalingen werden overtreden : het bedrag van de geldboete mag evenwel niet hoger
zijn dan 1.239,47 Euro.

Artikel 41

Bij herhaling binnen het jaar na een vorige veroordeling kan de straf op het dubbel
van het maximum worden gebracht.

Artikel 42

De gebruiker en de houder van een uitzendbureau zijn burgerrechtelijk aansprakelijk
voor de betaling van de geldboeten waartoe hun aangestelden of lasthebbers zijn
veroordeeld.

Artikel 43

§1.Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk
V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII, zijn van toepassing op de bij deze wet
bepaalde misdrijven.(1)
(1) gewijzigd door artikel 113 van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).

§2.Artikel 85 van voormeld wetboek is toepasselijk op de in deze wet bepaalde
misdrijven zonder dat het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 40% van het bij
deze wet bepaalde minimumbedrag. (1)
(1) gewijzigd door artikel 113 van de programmawet van 13 februari 1998 (B.S. van 19.2.98).
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Artikel 44

De publieke rechtsvordering wegens overtreding op de bepalingen van deze wet en
van de besluiten die ter uitvoering hiervan zijn genomen verjaart door verloop van vijf
(*) jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.
(*) gewijzigd door artikel 25 §2, 10° van de wet van 23 maart 1994.

Hoofdstuk VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 45

Aan artikel 1 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, gewijzigd bij de wetten
van 8 juni 1972, 10 april 1973, 4 januari en 22 juli 1974, 23 januari 1975, 22 juli
1976, 4 augustus 1978, 2 juli 1981 en 22 januari 1985 en bij het koninklijk besluit nr.
5 van 23 oktober 1978, wordt een 33° toegevoegd, luidend als volgt :
"33°
a) de houder van een uitzendbureau die zich schuldig maakt aan een overtreding van de
artikelen 9, 10, 17, 21, 23, 24 en 34, §2, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers, of van de uitvoeringsbesluiten daarvan;
b) de gebruiker die zich schuldig maakt aan een overtreding van de artikelen 21, 22 en 23
van dezelfde wet of van de uitvoeringsbesluiten daarvan;
c) al wie, voor eigen rekening, werknemers ter beschikking van gebruikers stelt in strijd met
de bepalingen van de artikelen 31 en 32 van dezelfde wet;
d) de gebruiker die werknemers tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de artikelen 31 en
32 van dezelfde wet.

Artikel 46

In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 april 1973, 22 juli 1974,
4 en 5 augustus 1978 en 2 juli 1981 en bij koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober
1978, worden de termen "30° en 32°" vervangen door de termen "30°, 32° en 33°.

Artikel 47

Artikel 47, eerste lid is opgeheven door de Wet van 5 september 2001 tot verbetering
van de werkgelegenheid van de werknemers (B.S. 15.09.2001)
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In afwachting van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 23 blijft artikel
18 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van kracht.

Bij ontstentenis van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld bij artikel 1, §5, blijven de artikelen 2, §2,
2° en 3°, §3, §4, en 17, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van kracht.

Artikel 48

De Koning kan, voor de openbare diensten die niet onder het toepassingsgebied vallen
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en
de paritaire comités, andere procedures, voorwaarden en regels vastleggen dan deze
bedoeld bij de artikelen 1 en 32 van deze wet. (*)
(*) Wet van 21/12/94 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 23/12/94) Artikel 162.

Artikel 49

De uitzendbureaus geleid of opgericht door de overheid zijn gebonden voor hun
uitzendkrachten de bepalingen van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten en van de
collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in de Nationale Arbeidsraad of het
Paritair Comité voor de uitzendarbeid, na te leven.


