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De werkgeversgroepering wist als tool voor de reactivering van langdurig werklozen niet te
overtuigen. Zorgt de hervorming van 2014 voor een ommekeer? De aanvraagprocedure werd
verlengd tot 1 juli 2017 om het stelsel alle kansen te geven.
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De werkgeversgroepering verenigt verschillende ondernemingen die als één werkgever
werknemers aanwerft voor taken/projecten binnen deze verschillende bedrijven. Filip van
Bergen, advocaat-partner bij advocatenkantoor RvB & Partners, ligt de gevoeligheden en
krachtpunten van het stelsel toe.

Meer flexibiliteit, meer kennis
“In een werkgeversgroepering hebben de ondernemingen de vrijheid om de diensten van de
werknemers onderling te verdelen onder bepaalde wettelijke voorwaarden. Dat systeem kan
zowel vanuit economisch als HR-perspectief verschillende voordelen opleveren. Voor veel
bedrijven is het vinden en het behouden van goed technisch personeel een grote uitdaging. Het
zogenaamde ‘cosoursing-systeem’ kan zorgen voor meer flexibiliteit met evenveel personeel,
meer productiviteit door een grotere ‘talentpool’ en het besparen in opleidingscursussen. De
organisaties kunnen immers door de gedeelde werknemers beroep doen op een groter aanbod
van competenties die complementair kunnen zijn”, zegt Filip van Bergen.
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“Het stelsel is daarnaast ook interessant voor bedrijven die snel moeten inspelen op wisselende
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noden aan werkkrachten, denk bijvoorbeeld aan de transport- en logistieksector. Zeker KMO’s
kunnen hier een financieel voordeel uit halen, aangezien het stelsel hen meer slagkracht geeft.
Bovendien kunnen administratieve taken tussen de leden van de groepen worden verdeeld. De
behoefte aan personeel wordt als het ware gebundeld.”
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Meerwaarde voor de werknemer
“Ook voor de werknemer heeft het stelsel voordelen. Enerzijds geeft het ‘moeilijk te plaatsen’
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werknemers de kans om terug actief te worden op de arbeidsmarkt. Dit was initieel ook het
basisuitgangspunt van de werkgeversorganisatie. Daarnaast geeft het de werknemer de kans
een groter netwerk uit te bouwen, wat positief kan zijn voor zijn verdere carrière. En de
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aanwezigheid van veel kennis en competenties geeft hem de kans om veel ervaring op te doen
en bij te leren, iets waar hij de vruchten kan plukken in zijn verdere loopbaan”, aldus Filip van
Bergen.
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Verruiming van de mogelijkheden
In 2014 werden de strikte richtlijnen van de werkgeversgroepering versoepelt. Zo staat het
stelsel nu open voor de aanwerving van elk type werknemer, niet meer alleen voor de langdurig
werklozen en kwetsbare groepen. Daarnaast werd de arbeidsduur verruimd: zowel
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arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur, bepaalde duur of een bepaald werk mogelijk
gebruikt worden, op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur niet minder dan 19 uur

Social Technologies

bedraagt. Ten slotte is het nu ook mogelijk om een werkgeversorganisatie op te richten in de
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vorm van een VZW, naast de basismogelijkheid van een economisch samenwerkingsverband
(ESV) wat kansen biedt aan verenigingen. Maar wegen deze aanpassingen op tegen de
nadelen?
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Bezorgdheden en zwakke plekken
“Het grootste gevaar dat op de loer ligt met dit stelsel is oneerlijke concurrentie en sociale
deregulering. Het is ook om die reden dat bij de Nationale Arbeidsraad (NAR) een aantal
bezorgdheden werden geuit en het belang benadrukt werd van de uitwerking van een
wetgevend beschermingskader.
Het blijft dan ook uiterst belangrijk dat elke oprichting van een werkgeversgroepering
voorafgegaan moet worden van een toelating van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.
Daarnaast verduidelijken de nieuwe bepalingen ook dat de leden van de werkgeversgroepering
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor fiscale en sociale schulden, zowel voor derden als voor de
werknemers die aangeworven worden in het kader van de groepering.”

Een nieuwe kans
Of het herwerkte stelsel meer kans heeft op slagen is even af te wachten, aldus Filip van
Bergen. “Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen over de slaagkansen van de
werkgeversgroepering. De aanvraagprocedure werd opnieuw verlengd tot 1 juli 2017 en het
wetgevend kader wordt nog verder afgewerkt. Er zijn veel procedures na te leven en dat kan
een drempel vormen.”
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Meer info?
Filip van Bergen spreekt tijdens de Juristendagen op 23, 25 en 30 augustus 2016 rond het
onderwerp ‘Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen’. Een sessie vol
casuïstiek en praktijkanalyses om handvaten te bieden bij advisering.

Filip van Bergen is advocaat – partner bij Advocatenkantoor RvB &
Partners. Hij is een van de vaste redacteurs van de juridische column van
het tijdschrift voor KMO’s ‘KMO Insider’, hij is Arbiter in het Instituut voor
Arbitrage en hij is lid van de Raad van Bestuur van Advocaten zonder
Grenzen vzw.
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