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Objectieven van deze sessie

 Waarom samenwerken? Hoe succesvol samenwerken?

 Mogelijkheden inzake samenwerking: van louter 
contractueel samenwerken tot volledige fusie 

 Praktijkcase: terugblikken op een fusie

 Risico’s van verboden terbeschikkingstelling



1. Waarom samenwerken? 





“Onze verliezen worden jaarlijks bijgepast 

door het OCMW. Samengaan met een 

andere partner is nodig om een te grote 

subsidieafhankelijkheid af te bouwen. 

“We dienen een nieuwe activiteit te vinden 

voor al onze medewerkers in het strijkatelier. 

We hebben geen antwoord hierop en missen 

commerciële expertise.”

“Een fusie met een kleinere partner heeft 

onze voorkeur. Zo behouden we een 

grotere impact in het beheer.  Bij een 

grote partner verdwijnen in het grotere 

geheel.”

“Commerciële samenwerking maakt 

dat we klanten een meer volledig 

productenportfolio kunnen aanbieden.”

“We wisselen personeel uit via 

enclave-overeenkomsten. We 

hebben hierover goede 

afspraken als partner.

“Een personele unie maakt dat onze huidige 

bestuurders minder te zeggen hebben over de 

toekomstige werking. Dit is een bezorgdheid.”

“Het gezamenlijk aankopen van verzekeringen 

leidde tot directe besparingen van duizenden 

euro’s. 

Waarom samenwerken?

“Ik zou graag onze LDE 

werking integreren in ons 

maatwerkbedrijf zodat alle 

activiteiten in één juridische 

structuur zijn opgenomen.”

“Het behouden van 

tewerkstelling in de regio 

is belangrijk, een fusie 

tussen lokale partners 

biedt ons significante 

schaalvoordelen”

“Het maatwerkdecreet 

verplicht is ons tot fusie. Het 

altenatief is om te werken 

als maatwerkafdeling.”



1. BW’s en SW’s worden “maatwerkbedrijf” op 1 januari 2019…

 erkenning maatwerkbedrijf <> erkenning maatwerkafdeling:
 minstens 20 vte doelgroepmedewerkers op jaarbasis

 65% totaal personeelsbestand doelgroepmedewerker pmah en psp

 90% invulling van het toegekende contingent op jaarbasis <> herverdeling van 
beschikbaar contingent (>95%)

 Bijkomende voorwaarden inzake kwaliteitsvolle bedrijfsvoering, 
duurzaamheidsverslag, rapportering, doorstroom, …

Waarom samenwerken?



2. Maar ook los van het maatwerkdecreet is samenwerking relevant…

Waarom samenwerken?

Context Maatwerkdecreet
 andere financiering 
 andere contingentering
 meer rapporteringsvoorwaarden
 meer kwaliteitsvoorwaarden
 verplichting sociale dienst (MWB)

Socio-economische context
 economisch klimaat
 klantenafhankelijkheid
 verzadigde markten
 besparingen (lokale) besturen
 …

Impuls naar samenwerking om de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisaties te versterken:

 Bedrijfs- en werkzekerheid aanbieden in de toekomst door een economische partner zijn met elkaar 

 Groei van duurzame tewerkstelling bewerkstelligen

 Gezamenlijk diversifiëren van diensten

 Efficiënt aanwenden van subsidievormen (bv. gezamenlijke subsidiedossiers)

 Efficiënt inzetten mensen en middelen over werkplaatsen heen

 Schaalvoordelen en kwaliteit realiseren (bv. rationaliseren ondersteunende diensten)

 Sterkere entiteit – onderhandelingspositie ten opzichte van leverancier of klant
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Inzetten op consolidatie met 

erkenning maatwerkbedrijf als doel 

en vervolgens groei en optimalisatie 

om continue tewerkstelling te 

realiseren

Inzetten op samenwerking met synergiën 

als doel en vervolgens groei en 

optimalisatie om continue tewerkstelling 

te realiseren
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Streven naar fusie  MWB >20 dgmdw
Streven naar bestuurlijke en operationele 

samenwerking

Werkplaats 
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Voorbeeld

250

Waarom samenwerken?

Criterium: aantal doelgroepmedewerkers



Werkplaats 
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54%
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65%

Streven naar rationalisatie omkadering

Voorbeeld

Werkplaats 

A

79%

# vte doelgroepmedewerkers A + B

# vte met 
arbeidsovereenkomst met de 

organisatie

 Exploreren van operationele synergiën

 Rationaliseren ondersteunende diensten

 Uitwerken van shared services (bv. oprichting 

economisch samenwerkingsverbond – in hervorming !)

 Beheersen omkadering art. 60ers en andere doelgroepen

Waarom samenwerken?

Criterium: 65% 35% omkadering



Vaststellen van doelstelling 

en groei die ondersteund kan 

worden door samenwerking 

Oplijsten van specifieke 

activiteiten voor 

samenwerking en 

mogelijke risico’s 

Strategische, culturele en 

geografische criteria voor 

samenwerking

 Financiële 

analyse

 Patrimonium-

beheer

 Complementaire 

activiteiten

 Opstart nieuwe 

activiteiten of diensten

 Vestigingen afstemmen

 Volwaardige personele unie

Bereid samenwerkingsdiscussies goed voor a.d.h.v. een uitgewerkte 

business case

Waarom samenwerken?



1. Inventarisatie van huidig product- en dienstenportfolio

2. Kritische analyse van de huidige commerciële activiteiten rekening houdende met interne (capaciteit, expertise, 

winstgevendheid, etc.) en externe factoren (markttrends, nieuwe behoeftes, etc.).

3. Formuleren van Business Case: commercieel plan waarbij de toekomstige activiteiten worden bepaald

4. Realiseren van Quick wins: vb. verkoopkanalen afstemmen, aankoop van grondstoffen centraliseren, etc.

5. Uitvoering van business case en realiseren synergiën: operationele uitwerking van business case en doelstellingen 

(relocatie van activiteiten, relocatie personeel, uitbouwen of afbouwen commerciële activiteiten). Focus ligt o het 

realiseren van synergiën (vb. centraliseren naar één locatie; complementaire activiteiten bundelen, schaalvoordelen, ..)

Aandachtspunten / valkuilen: 

 Hebben de partners een strategische fit (complementaire activiteiten, 

geografische link, gelijkaardige stakeholders, etc.)? 

 Opportuniteit om medewerkers te heroriënteren naar andere activiteiten om 

risico op verboden terbeschikkingstelling te verminderen 

 Andere transities binnen de organisaties

Hoe samenwerken succesvol mogelijk maken? 

Het creëren van een gemeenschappelijke strategie en commercieel beleid 

!



Human 

Resources

Boekhouding  

Financiën

Aankoop

Communicatie

Infrastructuur

 Verspreiden vacatures tussen de organisaties

 Delen van expertise inzake sociale wetgeving

 Uniformiseren van de personeelsdossiers

 Eén sociaal secretariaat

 Gemeenschappelijke tijdsregistratiesysteem

 Gemeenschappelijke functieomschrijvingen 

 Financiële kernprocessen centraliseren (facturatie, boekhouding, rapportering, subsidiebeheer)

 Voorwaarden omtrent IT, processen, organisatorisch, change management

 Centraal aankopen van goederen

 Evalueren van leveranciers

 Externe communicatie (uitgifte maandelijks blad, website, …)

 Marketing en stroomlijnen klantencontact / acties

 Managementrapportering (eenzelfde indicatoren, templates, etc.)

 Gedeelde infrastructuur

 Onderhoud gebouwen door DGMW

ICT  Centraliseren IT Helpdesk

Preventie  Eén algemene preventieadviseur/dienst 

Thema Mogelijke synergiën interne diensten

Waarom samenwerken?





Analyse synergiën 
en haalbaarheid 
samenwerking

partner(s)

Bestuurlijke 
samenwerking

Intentie

verklaring

• Personele Unie en 

bestuursvernieuwing

• Informeel managementcomité

Strategie en 
commercieel beleid

• Synergiën samenwerking

• Quick wins (verzekeringen, 

aankopen, …)

• Herschikking ondersteunende 

diensten

• Omkaderingsefficiëntie

• Bewaken 65/35%

Loon- en 
arbeidsvoorwaarden

• Impact PC SW en BW

• Harmoniseren bedrijfseigen 

voordelen

Juridisch & fiscaal

• Cultuur en organisatie

• Gevoeligheden

• Impact financiën

• Impact patrimonium

• Vroegtijdig directie én RvB 

betrekken

• Vertrouwen en openheid

• Aandacht voor bedrijfscultuur

PMO & veranderings-
management

VOORBEREIDING VAN EEN TOEKOMSTIGE SAMENWERKING UITVOERING

Organisatie

• Juridische structurering

• Vereenvoudiging (teveel) 

structuren

• Opletten voor 

terbeschikkingstelling

• Fiscale impact

Hoe samenwerken mogelijk maken?



Hoe samenwerken mogelijk maken?



2. Mogelijkheden inzake samenwerking: van louter 
contractueel samenwerken tot volledige fusie 



Mogelijkheden inzake samenwerking: van 
contractueel samenwerken tot fusie 

 Contractuele samenwerking 

 Intern en/of extern: dienstverleningsovereenkomsten

 Extern: enclavewerking

 Structurele samenwerking

 Intern: ESV* - werkgeversgroepering - verbonden entiteit 

 Extern: master vendor – aankoopcentrale

 Geïntegreerde samenwerking

 Informeel directiecomité

 Bestuurlijke fusie 

 Fusie “oude stijl”

 Fusie “nieuwe stijl”

17

invloed op DGWN contingent 



Aandachtspunten bij samenwerking
 Feitelijke context

 culturele en interpersoonlijke verschillen

 afstand tot werkplek/technische bedrijfseenheid 

 Arbeidsrechtelijke aandachtspunten

 (verboden) terbeschikkingstelling

 harmonisatie arbeidsvoorwaarden 

 Plaats tewerkstelling

 Administratieve aandachtspunten

 Subsidies, vergunningen, …

 aanbestedende overheid 

 Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten

 Fiscaalrechtelijke aandachtspunten



1. Contractuele samenwerking 
I. Buiten MW-decreet: samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten 

 Omschrijving: samenwerking door middel van afsluiten van dienstverlenings- en 
samenwerkingsovereenkomsten, intern dan wel met externe partners, als 
gebruiker dan wel als dienstverstrekker.

NPE A

Dienstverlener

(groepsentiteit/extern)

Gebruiker

(groepsentiteit/extern)NPE B



1. Contractuele samenwerking
I. Buiten MW-decreet: samenwerkings- en/of dienstverleningsovereenkomsten

 Gevolgen:

 geen impact op DGWN-contingent;

 geen creatie bijkomende rechtspersoon;

 onafhankelijkheid van betrokken rechtspersonen; 
 geen impact op arbeidsvoorwaarden, governance & samenstelling 

ledenvergadering

 bindende overeenkomsten;

 geen subsidiëring op grond van MW-Decreet;

 geen overdracht van personeel 
 OPGELET: terbeschikkingstelling van personeel vermijden!



1. Contractuele samenwerking
II. Binnen MW-decreet: Enclavewerking 

 Omschrijving: contractuele samenwerking tussen maatwerkbedrijf met private

en/of publieke entiteit o.b.v. schriftelijke overeenkomst waarbij DGWN in entiteit

wordt ingezet onder toezicht van een begeleider (artt. 32 e.v. MW-Decreet).

Maatwerkbedrijf
Private/publieke

entiteit

DGWN + 
begeleider



1. Contractuele samenwerking
II. Binnen MW-decreet: Enclavewerking 

 Gevolgen: 

 naleving wetgeving enclavewerking;

 subsidiëring – indien voldaan aan vereisten MW-decreet;

 geen impact op DGWN-contingent;

 onafhankelijkheid van betrokken rechtspersonen

 geen impact op arbeidsvoorwaarden, governance & samenstelling 
ledenvergadering

 geen overdracht van personeel



2. Structurele samenwerking
Intern: ESV/verbonden entiteit 

 Omschrijving: pooling van gemeenschappelijke ondersteunende diensten (IT,
marketing, boekhouding,…) aan de leden van het economisch
samenwerkingsverband (ESV*)/verbonden entiteit.

*ESV wordt afgeschaft onder nieuw vennootschapsrecht – alternatieven (verbonden entiteit): VOF, CV, VZW, BV

ESV

verbonden 
entiteit

NPE B NPE CNPE A



2. Structurele samenwerking
Intern: ESV/verbonden entiteit 

 Gevolgen: 
 creatie van nieuwe rechtspersoon voor louter interne en ondersteunende 

dienstverlening (bv. boekhouding en HR)

 mogelijkheid om ESV* op te richten als werkgeversgroepering (zie infra) 
met exclusief maatschappelijk doel om (DG)WN ter beschikking te stellen 
aan de leden van de groepering

 gunstige invloed op 65/35 verhouding DGWN

 eventuele fiscale implicaties dienen steeds onderzocht te worden (cf. 
eventuele fiscale transparantie)



2. Structurele samenwerking
Intern: werkgeversgroepering 

 Omschrijving: tijdelijke terbeschikkingstelling van werknemers aan de leden van 
de werkgeversgroepering. 

Werkgeversgroepering

NPE B NPE CNPE A



2. Structurele samenwerking
Intern: werkgeversgroepering 

 Gevolgen: 

 verschillende, van elkaar te onderscheiden rechtspersonen blijven 

bestaan

 nieuw op te richten rechtspersoon: “werkgeversgroepering”

 louter terbeschikkingstelling van werknemers aan de leden van de 

werkgeversgroepering

 fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden



2. Structurele samenwerking
Extern: “master vendor”

 Omschrijving: gemeenschappelijke rechtspersoon (die zelf kwalificeert als MWB)
of een van de leden (MWB) die namens de leden diensten aanbiedt aan derde
partijen als master vendor, waarna rechtstreekse overeenkomst tot stand komt
tussen leden en externe partij.

NPE B

NPE A NPE C

Verbonden entiteit 

Master vendor
Externe afnemer van 

diensten

Dienstverlenings-
overeenkomst

Onderhandeling



2. Structurele samenwerking
Extern: “master vendor”

 Gevolgen

 mogelijkheid om diensten van leden te centraliseren (in verbonden 

entiteit) en extern te poolen

 master vendor (zelf ook maatwerkbedrijf) fungeert louter als 

“bemiddelaar” – NPE  sluit rechtstreeks contract met externe partij 

 eventueel via creatie bijkomende rechtspersoon die namens de NPE 

met externe partijen zal onderhandelen op voorwaarde dat die 

rechtspersoon voldoet aan de voorwaarden om te kwalificeren als 

maatwerkbedrijf (DGWN tewerk stellen + inzetten bij externe afnemer)

 fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden

 fiscaal regime verbonden entiteit dient nader onderzocht te worden 

(cf. fiscale transparantie)



2. Structurele samenwerking
Extern: aankoopcentrale

 Omschrijving: gemeenschappelijke rechtspersoon (of een van de leden) die als
aankoopcentrale centraal goederen/diensten aankoopt en intern verdeelt tussen
de leden.

NPE B

NPE A NPE C

Verbonden entiteit 

aankoopcentrale

Externe leverancier/
dienstverlener

Inkoop goederen/diensten



2. Structurele samenwerking
Extern: aankoopcentrale 

 Gevolgen

 mogelijkheid om externe diensten te centraliseren in 

verbonden entiteit en vervolgens intern te poolen

 eventueel via creatie bijkomende rechtspersoon die 

namens de NPE met externe partijen zal onderhandelen

 fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden

 fiscaal regime verbonden entiteit dient nader onderzocht 

te worden (cf. fiscale transparantie)



3. Geïntegreerde samenwerking 

 Informeel directiecomité 

 Bestuurlijke fusie

 Fusie “nieuwe stijl”

 conform W.Venn. en vzw-wet (2 stappen) 

 Fusie “oude stijl” 

 Ontbinding met overdracht van vermogen (1 stap) 



3. Geïntegreerde samenwerking
I. Informeel directiecomité 

 Omschrijving: directieleden van de betrokken entiteiten vormen op directieniveau 

samen een informeel directiecomité, maar de rechtspersonen die zij 

vertegenwoordigen blijven als juridisch onafhankelijke entiteiten bestaan.

NPE A VZW B

directeur 
A

VZW C

directeur 
A

directeur 
B

directeur 
C

directeur 
C



 Gevolgen:

 verschillende van elkaar te onderscheiden rechtspersonen 
blijven bestaan

 louter informele, strategische samenwerking – geen 

nieuwe rechtspersoon: mogelijkheid om een 

gemeenschappelijk beleid of strategie te ontwikkelen door 

directieleden

 mogelijkheid gemeenschappelijke strategie/beleid te 
ontwikkelen door raden van bestuur

 fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden

3. Geïntegreerde samenwerking
I. Informeel directiecomité 



3. Geïntegreerde samenwerking 
II. Bestuurlijke fusie (personele unie)

 Omschrijving: benoeming van dezelfde bestuursleden binnen de entiteiten die 
deel uitmaken van de bestuurlijke fusie, maar de rechtspersonen die deel 
uitmaken van de personele unie blijven als juridisch onafhankelijke entiteiten 
bestaan.

N
P

E 
A

Bestuurder A

Bestuurder B

Bestuurder C

N
P

E 
B

Bestuurder A

Bestuurder B

Bestuurder C

N
P

E 
C

Bestuurder A

Bestuurder B

Bestuurder C



3. Geïntegreerde samenwerking
II. Bestuurlijke fusie 

 Gevolgen:

 verschillende van elkaar te onderscheiden rechtspersonen 
blijven bestaan

 louter strategische samenwerking – geen nieuwe 
rechtspersoon

 Ratio: mogelijkheid gemeenschappelijke strategie/beleid 
te ontwikkelen door raden van bestuur

 geen overdracht personeel (mogelijks 1 technische 
bedrijfseenheid)

 fiscaal regime van elk van de entiteiten blijft behouden



3. Geïntegreerde samenwerking
III. Fusie: nieuwe stijl

 Omschrijving: volledige integratie via een inbreng om niet van een algemeenheid waarbij (i) 
een bestaande entiteit haar vermogen integraal inbrengt bij een andere (niet commerciële) 
bestaande entiteit (fusie door overneming) of (ii) (een) bestaande entiteit(en) een nieuwe 
entiteit opricht(en) waarin zij haar/hun gehele vermogen(s) inbrengen (fusie door oprichting) 
en die een erkenning als MWB zal aanvragen.

 I. voor fusie II. na fusie 

NPE A

nieuw 
opgerichte/bestaande 

NPE C

NPE B

lid A lid A lid A lid Blid A lid B lid B lid B

nieuw 
opgerichte/bestaande 

NPE C

lid C lid C lid Clid C lid C lid C lid C

NPE A NPE B



 Gevolgen: 
 één overblijvende rechtspersoon 

 in principe rechtsautomatische overgang van vermogen ten algemene titel 
(uitzonderingen mogelijk) (itt fusie “oude stijl” cf. infra)

 transactie is van rechtswege tegenwerpelijk aan derden vanaf de 
bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

 automatische overdracht van personeel overeenkomstig CAO32bis

 individuele kwalificatie als aanbestedende entiteit voor aankoop van 
werken, leveringen en diensten onder overheidsopdrachtenreglementering

3. Geïntegreerde samenwerking
III. Fusie: nieuwe stijl



3. Geïntegreerde samenwerking
III. Fusie: nieuwe stijl

 Aandachtspunten:
 Vennootschapsrechtelijk:

(i) onmogelijkheid fusie tussen vennootschap en non-profit entiteit

(ii) beperkingen van rechtswege overdraagbaarheid (subsidies, onroerend goed, vergunningen, …)

(iii) geen rechtsautomatische ontbinding overdragende entiteit

(iv) mogelijk boekhoudkundige continuïteit

 Sociaalrechtelijk:

(i) informatie- en consultatie werknemers (vertegenwoordigers)

(ii) bepalen technische bedrijfseenheden

(iii) drempel sociale verkiezingen afhankelijk van technische bedrijfseenheden

 Publiekrechtelijk

(i) evt. wijziging van de kwalificatie als aanbestedende entiteit bij wijziging in financiering, controle,…

(ii) evt. niet langer vervulling subsidievoorwaarden na fusie

 Fiscaalrechtelijk

(i) Mogelijke fiscale neutraliteit: belang zakelijke motieven

(ii) Potentiële impact op fiscaal regime: vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting



3. Geïntegreerde samenwerking
III. Fusie: nieuwe stijl | Tijdslijn

1 2 3 4 5

Wettelijke periode van 2 

maanden inzake 

schuldeisersbescherming

Goedkeuring inbreng/fusie door de algemene 

vergadering van leden (voor notaris – in principe 

enkel van inbrengende vereniging ↔ 

advies: beide verenigingen gelet op 

bestuurdersaansprakelijkheid)

Max. 7 maanden boekhoudkundige retroactiviteit.

Wettelijke wachttermijn van 

minimaal 6 weken –

discussie 8 weken

Neerlegging en publicatie 

van het gezamenlijk 

inbrengvoorstel ter griffie 

rechtbank koophandel

• Wettelijk verplichte 

documentatie op de 

maatschappelijke zetel leggen

• Versturen uitnodiging aan de 

leden voor de BAV

Informatie aan de leden: 

Specifieke inbrengdocumentatie dient 1 

maand voor de BAV te worden 

meegedeeld

Voorbereiding van: 

• gezamenlijk inbrengvoorstel RVB

• inbrengverslag RVB 

(verkrijgende)

• vergadering RVB voor notaris 

• uitnodiging leden RVB

• (geen verslag commissaris!)

Raad van Bestuur voor notaris: 

• Goedkeuring inbrengvoorstel

Gewone Raad van Bestuur

• Goedkeuring inbrengverslag

• Tussentijdse cijfers

• bijeenroeping BAV

Info & consultatie personeel

Voorbereiden bijzondere 

procedures



 Omschrijving: volledige integratie waarbij een entiteit haar 
vermogen (netto-actief) integraal overdraagt aan een andere 
(niet commerciële) bestaande entiteit ingevolge ontbinding 
en vereffening

3. Geïntegreerde samenwerking
IV. Fusie oude stijl

NPE A NPE B 

netto-actief



3. Geïntegreerde samenwerking
IV. Fusie oude stijl

 Gevolgen:

 één overblijvende rechtspersoon 

 ontbonden entiteit houdt op te bestaan 

 geen rechtsautomatische overgang ten algemene titel van 
vermogen (i.t.t. fusie “nieuwe stijl”)
 personeel in principe wel van rechtswege – overgang van 

onderneming (CAO 32bis)



3. Geïntegreerde samenwerking
IV. Fusie oude stijl | Tijdslijn

1 2 3

Vereffening door vereffenaar 
- Activa ten gelde maken 

- Passiva aanzuiveren 

- Netto-actief bestemmen (conform 
beslissing leden/statuten

Afsluiting van de vereffening door 
bijeenroepen algemene vergadering: 

Beslissing:

- goedkeuring vereffening en kwijting 
vereffenaar

- definitieve sluiting vzw

Administratieve formaliteiten

Ontbindingsbeslissing leden
- Beslissing: 2/3 leden aanwezig, 4/5 stemt voor 

ontbinding

- Aanstellen vereffenaar 
- Beslissing over bestemming netto-actief (indien 

niet statutair bepaald) 

OPGELET: verenigbaarheid maatschappelijk 
doel

Administratieve formaliteiten



3. Geïntegreerde samenwerking
IV. Fusie: oude stijl

 Aandachtspunten:
 Vennootschapsrechtelijk:

(i) onmogelijkheid fusie tussen vennootschap en non-profit entiteit (onverenigbaarheid bestemming)

(ii) geen van rechtswege overdraagbaarheid – individuele toestemming schuldeisers/contractspartijen!

(iii) geen boekhoudkundige continuïteit en/of retroactiviteit

 Sociaalrechtelijk:

(i) informatie- en consultatie werknemers (vertegenwoordigers)

(ii) bepalen technische bedrijfseenheden

(iii) drempel sociale verkiezingen afhankelijk van technische bedrijfseenheden

 Publiekrechtelijk

(i) evt. wijziging van de kwalificatie als aanbestedende entiteit bij wijziging in financiering, controle,…

(ii) evt. niet langer vervulling subsidievoorwaarden na fusie.

 Fiscaalrechtelijk

(i) potentiële impact op fiscaal regime: vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting

(ii) geen fiscale retroactiviteit van de verrichting



3. Praktijkcase: terugblikken op een fusie



Terugblik op fusie: De Sprong vzw & Fietsatelier 
Mol vzw

• Fusie door opslorping: overheveling van 

Fietsenatelier Mol naar De Sprong  (01/01/2016)
• Schaalvergroting in de sector

• Versterken economisch model

• Actief in hetzelfde economisch gebied (Kempen)

• Mogelijk maken dat DGW zich heroriënteren

• Gelijklopende strategische doelstellingen

• Behoud van de naam “De Sprong” voor de 

fusievereniging

• Integratie raden van bestuur 

• Hoe is de fusie in 2016 tot stand gekomen? 
• Verkennende gesprekken over strategische fit

• Vergelijking arbeidsvoorwaarden

• Gesprekken met het personeel / sociale partners

• Doorlichting door bedrijfsrevisoren

• Juridisch traject: fusieakte, aanpassing statuten, 

publicatie Belgisch Staatsblad

Fietsenatelier Mol: 21 vte
DGM: herstel, onderhoud, 
verkoop, verhuur fietsen + 
fietspunten in Mol, Geel, 

Herentals

De Sprong: 39,5 vte DGM: 
groenonderhoud, 

enclavewerking Nike & IOK, 
arbeidszorg (zorgboerderij 

Mol)



4. Risico’s inzake verboden terbeschikkingstelling  





Principieel verbod op terbeschikkingstelling

WerknemerWerkgever

Gebruiker

Concept van terbeschikkingstelling

Arbeidsovereenkomst



Principieel verbod op terbeschikkingstelling
Verbodsbepaling

 Begrip: “uitlenen” werknemers aan derden buiten context 
uitzendarbeid in beginsel verboden.

 Uitlenen = “ter beschikking stellen van werknemers aan derden + 
uitoefening van (een gedeelte van) het werkgeversgezag door de 
derde”

 Zowel werknemers in dienst genomen om ter beschikking te stellen
als vaste werknemers

 Ook terbeschikkingstelling van in het buitenland aangeworven
werknemers

 openbare orde

 Doel: tegengaan “koppelbazerij” 



Principieel verbod op terbeschikkingstelling
Mogelijke sancties

 Nietigheid 

 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met de werknemer

 Werknemer kan arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging 
of vergoeding 

 hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van de sociale bijdragen, 
lonen en voordelen 

 Mogelijks strafrechtelijke vervolging (strafrechtelijke geldboete tussen 
EUR 800 en 8.000 of admin. geldboete tussen EUR 400 - 4.000)

 Exploitatie-, beroeps-, of bedrijfssluiting



Uitzonderingen
Geen uitoefening van werkgeversgezag

 Uitlenen: overdracht van een gedeelte van het werkgeversgezag => 
geen verboden terbeschikkingstelling

 Geen overdracht van werkgeversgezag:

 Instructies inzake de verplichtingen m.b.t. welzijn op het werk

 Instructies in uitvoering van een geschreven overeenkomst
 Uitdrukkelijk + gedetailleerd bepalen welke instructies de gebruiker kan geven; 

 “instructierecht” gebruiker mag geen uitholling van gezag werkgever teweeg brengen;

 Feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeenkomen met de 
geschreven overeenkomst. 

 IN CASU: vraag of er werkgeversgezag wordt overgedragen 

 “Hiring & Firing” blijft bij de uitlener?

 Quid evaluatie, vakantieregeling, ziektemeldingen …?



Formaliteiten
Toegelaten terbeschikkingstelling (1)

 Opstellen contract : Voorwaarden + duur 
 Ondertekend door werkgever, gebruiker en werknemer

 Opgesteld vóór begin van terbeschikkingstelling

 Akkoord vakbondsafvaardiging dan wel de 
werknemersvertegenwoordiging in het PC 

 Toestemming sociaal inspecteur 

 Gevolgen:
 Arbeidsovereenkomst blijft gelden tijdens terbeschikkingstelling;

 gebruiker wordt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van sociale 
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen 

 gebruiker staat in voor toepassing wetgeving arbeidsduur, feestdagen, 
zondagsrust, nachtarbeid,…

 Lonen, vergoedingen en voordelen niet lager dan die welke de 
werknemers met dezelfde functie in de onderneming van de gebruiker 
uitoefenen.



Praktische implicaties
Valkuilen in de praktijk

- Verschillende paritaire comités – additionele vergoedingen zoals:

- Maaltijdcheques

- Ecocheques

- CAO nr 90

- Bonus in warranten

- Vervoerskosten

- OPGELET: vergoeding mag niet lager zijn, maar hoeft niet identiek te 
zijn. Gelijkwaardig is voldoende.

- Arbeidsduur: gebruiker : bv 38 u – 40 u + ADV



5. Conclusies



 Structureel samenwerken is relevant, maar is niet beperkt tot 
het nieuwe maatwerkdecreet

 Culturele en interpersoonlijke fit is een sleutelvoorwaarde voor 
vertrouwen tussen directies en besturen

 Belang van een gedragen gemeenschappelijke strategische visie 

 Win/win voor organisatie, bestuur én personeel

 Opgelet met het risico op verboden terbeschikkingstelling

 Juridisch maatwerk is noodzakelijk 

Conclusies
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