
Contactpersoon: Steven Boelens 
Tel: +32 (0) 2509 80 17 
Email: stevens.boelens@minsoc.fed.be 
http://socialsecurity.fgov.be 

 
 

 

 

 

 Verzender 

Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie  

(CAR) - Nederlandstalige kamer 
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50 bus 165,1000 Brussel 
 

 
 
 
Dossier nr: 002/NL/2013/06/09 – X 
Verzoekende partij: Psychiatrisch ziekenhuis Y, vertegenwoordigd door X 
 

 
 
 

De Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie 
 
 
Gelet op artikel 329 van de programmawet (I) van 27 december 2006; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van 
de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie; 
 
Gelet op artikel 338, §1 van voormelde programmawet dat stelt: « De kamers van de in artikel 329 bedoelde 
commissie hebben tot taak beslissingen te nemen betreffende de kwalificatie van een bepaalde 
arbeidsrelatie [...] »; 
 
Gelet op de aanwezigheid van de meerderheid van de leden of de vertegenwoordigde leden van de kamer 
van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie; 
 
Gelet op de aanvraag, ontvangen op 10/06/2013; 
 
Gelet op de stukken voorgelegd door de partijen: 
- Aanvraagformulier dd 04/06/2013; 
- Ontwerpovereenkomst (bijlage bij aanvraagformulier dd 04/06/2013); 
 
Overwegende dat deze aanvraag werd ingediend binnen de in artikel 338,§2 gestelde termijn; 
 
Overwegende dat de aanvrager zich, blijkens zijn aanvraagformulier, niet bevindt in één van de toestanden 
opgenomen in artikel 338, §3 van voormelde programmawet; 
 
Heeft de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, zetelend in volgende samenstelling: 
 
- De heer Lieven Lenaerts, raadsheer in het Arbeidshof te Brussel, voorzitter 
- Mevr. Pascale Mylemans als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

Directie-generaal Sociaal Beleid, vast lid 
- De heer Chris Vanlaere. Sarah Depuydt, als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vast lid 
- De heer Wim De Booser als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

Directie-generaal Zelfstandigen, plaatsvervangend lid 
- De heer Erwin Tavernier, als vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen, vast lid 
 
 
 



  2. 

 
 
VASTGESTELD DAT DE AANVRAAG ONTVANKELIJK IS EN HEEFT ZIJ BIJ MEERDERHEID VAN 
STEMMEN BESLIST: 
 
 
Uit de voorgelegde stukken blijkt dat het de bedoeling is dat psychologen, werknemers van het psychiatrisch 
ziekenhuis Y , in de toekomst bijkomende, gelijkaardige prestaties (diensten van psychotherapie en vorming) 
als degene die ze nu reeds verrichtten met betrekking tot opgenomen patiënten, zouden gaan verrichtten ten 
aanzien van ambulante patiënten en dit in het kader van een aannemingsovereenkomst met hetzelfde 
psychiatrisch ziekenhuis Y. 
 
Conform artikel 5bis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden bijkomende 
dienstprestaties die in uitvoering van een aannemingsovereenkomst worden uitgevoerd, geacht te zijn 
uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden 
geleverd, wanneer diegene die de diensten uitvoert en diegene voor wie hij die uitvoert, verbonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst voor het uitvoeren van gelijkaardige prestaties. 
 
Gelet op dit onweerlegbaar vermoeden en gelet op art. 332 van de programmawet van 27 december 2006, 
volgens hetwelk de Administratieve Commissie geen afbreuk kan doen aan elke wettelijke of reglementaire 
bepaling die de uitoefening van een beroep of een bepaalde activiteit in de hoedanigheid van zelfstandige of 
werknemer in de zin van deze wet oplegt of onweerlegbaar vermoedt, beslist de Administratieve Commissie 
dat de prestaties die zouden worden gepresteerd conform de voorgelegde stukken onweerlegbaar zullen 
vermoed worden te zijn gepresteerd in het kader van een arbeidsovereenkomst met het psychiatrisch 
ziekenhuis Y. 
 
 
 
 
Aldus uitgesproken ter zitting van 23 augustus 2013 
 

 
 

Deze beslissing is bindend voor de instellingen die in de administratieve commissie vertegenwoordigd zijn evenals voor de sociaalverzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het 

koninklijk besluit nr38, behalve 

1 ° wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoerin g van de arbeidsrelatie en waarop de beslissing werd gegrond, gewijzigd worden. In dit geval heeft de intrekking van de 

beslissing uitwerking vanaf de dag van de wijziging van deze voorwaarden; 

2° wanneer blijkt dat de elementen betreffende de k walificatie van de arbeidsrelatie die door de partijen werden verschaft op een onvolledige of onjuiste wijze werden verschaft. In 

dat geval wordt de beslissing geacht nooit te hebben bestaan. 

 

De instellingen van sociale zekerheid blijven er dus toe gemachtigd over te gaan tot een controle van het behoud van de elementen die de beslissing van de administratieve kamer 

hebben gegrond. 

 

In de gevallen voorzien bij artikel 338, §2, tweede en derde lid, zijnde de beslissingen genomen op initiatief van een enkele partij van de arbeidsrelatie, worden deze beslissingen van 

kracht voor een periode van drie jaar. 

 

Er kan door de partijen binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing via aangetekend schrijven tegen deze beslissing voor de arbeidsrechtbanken een beroep 

worden aangetekend. 

 
Indien geen enkel beroep wordt aangetekend, wordt de beslissing definitief. 
 


