
 
 
EXTERN TALENT EN DE WELZIJNSWETGEVING1 
 
In principe is de Welzijnswet2 enkel van toepassing op werkgevers en werknemers. De wetgever 
heeft desalniettemin de bescherming van alle personen die zich op arbeidsplaatsen bevinden 
willen verzekeren, ongeacht hun statuut. Deze regels zijn van toepassing op freelancers, 
consultants, managementvennootschappen, leveranciers en andere externen die diensten 
verlenen voor een opdrachtgever, dan wel gebruik maken van een infrastructuur van een 
(potentiële) klant.   
 
De toepasselijke regels hebben dan wel als voornaamste doel te voorkomen dat externen de 
regels omtrent arbeidsbescherming overtreden en het welzijn van vaste werknemers verstoren 
wanneer zij zich op arbeidsplaatsen bevinden3 maar zij bieden externen, in tegenstelling tot 
wat vaak wordt gedacht, in zekere zin ook bescherming. De wet legt externen evenwel ook 
verplichtingen op. 
 
1. VERPLICHTINGEN VAN EEN OPDRACHTGEVER  
 
Een opdrachtgever moet een externe die in zijn onderneming activiteiten verricht altijd 
informeren over bepaalde aspecten inzake welzijn. Doet hij dat niet, begaat hij een inbreuk 
op de welzijnswetgeving. Daarnaast, zijn er nog tal van andere verplichtingen die moeten 
worden nageleefd.  
 
Deze kunnen als volgt worden samengevat:  
 
à De opdrachtgever moet de externe en eventuele werknemers van de externe informeren 

over:  
 

- de risico's voor het welzijn van de werknemers;  
- de maatregelen en activiteiten op gebied van bescherming en preventie, zowel voor 

de onderneming van de opdrachtgever in het algemeen als voor elk type werkpost, 
functie of activiteit voor zover dit relevant is voor de samenwerking. Er moet dus niet 
over elke functie informatie worden meegedeeld; 

- de maatregelen inzake eerste hulp, brandbestrijding en de evacuatie en de 
werknemers die aangewezen zijn om deze maatregelen om te zetten in de praktijk;  

 
à De opdrachtgever moet nagaan of de werknemers van de externe de passende opleiding 

en instructies hebben gekregen die eigen zijn aan de activiteiten van de werkgever in 
wiens inrichting activiteiten worden verricht;   
 

 
1 Dit artikel heeft geen betrekking op werkzaamheden op tijdelijke of mobiele werkplaatsen, op dienstboden en 
huispersoneel. overheidsopdrachten en andere werken waarvoor specifieke maatregelen gelden.  
2 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
3 Arbitragehof 28 september 2006 



 
 
à De opdrachtgever moet gepaste maatregelen nemen voor de organisatie van het 

specifieke onthaal van de werknemers van externen;  
 

à De opdrachtgever moet de tussenkomst van verschillende externen coördineren;  
 

à De opdrachtgever moet de samenwerking tussen verschillende externen en zijn 
onderneming bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers 
verzekeren;  

 
à De opdrachtgever moet er op toezien dat externen bij het uitvoeren van hun activiteiten 

hun verplichtingen naleven inzake het welzijn van de werknemers, in het bijzonder die 
verplichtingen die eigen zijn aan zijn onderneming;  

 
à De opdrachtgever mag geen overeenkomst sluiten met een externe van wie kan geweten 

zijn dat deze de bepalingen van de Welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten ervan niet 
naleeft. Het niet respecteren van wettelijke bepalingen kan o.a. blijken uit de 
opgevraagde informatie, de vaststelling dat aan bepaalde eisen van het bestek niet wordt 
beantwoord, eventuele vaststellingen gedaan tijdens vorige aanwezigheden van de 
externe, uit het feit dat bepaalde kwaliteitslabels niet werden afgeleverd, …  

 
Deze verplichtingen hebben als gevolg dat externen minstens op de hoogte moeten worden 
gesteld van risico’s inzake welzijn, maar ook van bestaande veiligheidsmaatregelen en -
procedures. Een opdrachtgever die een freelancers of consultant bijvoorbeeld niet informeert 
over deze zaken, begaat een inbreuk op de welzijnswetgeving. Een opdrachtgever kan 
natuurlijk maar in lijn met de wetgeving handelen op voorwaarde dat er een risicoanalyse is 
gebeurd, er een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan voorhanden zijn.  
 
Let wel, een opdrachtgever is niet verplicht om beschermingsmateriaal te voorzien voor 
externen. Hij moet er enkel op toezien dat externen dit dragen wanneer het in zijn 
onderneming vereist is.  
 
Indien specifiek beschermingsmateriaal vereist is of indien opleidingen nodig zijn om de 
veiligheid te garanderen, kan het nuttig zijn om contractueel te bepalen dat de 
opdrachtgever in naam en voor rekening van de externe zal zorgen voor de naleving van de 
maatregelen inzake het welzijn van de werknemers. In dat geval wordt de opdrachtgever de 
lasthebber van de externe, maar behoudt de externe de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van zijn eigen personeel indien dat bestaat. 
 
2. VERPLICHTINGEN VAN DE EXTERNE   
 
De opdrachtgever is evenwel niet de enige met verplichtingen. Ook een externe zelf moet 
zijn/haar steentje bijdragen. Een externe heeft verplichtingen ten aanzien van de 
opdrachtgever zelf, maar ook ten aanzien van eventuele onderaannemers. Ten aanzien van 
deze laatsten heeft een externe dezelfde verplichting als de opdrachtgever.  
 
De verplichtingen van de externe kunnen als volgt worden samengevat:  



 
 
 
à Naleven van de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers, eigen zijn aan de 

onderneming van de opdrachtgever en deze door eventuele onderaannemers doen 
naleven; 
 

à Onderaannemers op de hoogte brengen van informatie inzake welzijn (risico’s, 
preventiemaatregelen, etc.), die door de opdrachtgever werd meegedeeld;  
 

à Informeren van de opdrachtgever over de risico’s die gepaard gaan met de eigen 
activiteiten die in de onderneming van de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd; 

 
à Meewerken aan de coördinatie en de samenwerking die door de opdrachtgever wordt 

georganiseerd; 
 

à Geen overeenkomst aangaan met onderaannemers van wie kan geweten zijn dat zij de 
wetgeving betreffende het welzijn van werknemers niet naleven; 

 
à Een overeenkomst sluiten met elke onderaannemer;  

 
à Zelf de nodige maatregelen nemen, wanneer een onderaannemer zijn verplichtingen 

betreffende het welzijn op het werk eigen aan onderneming van de opdrachtgever, niet 
of gebrekkig naleeft, na ingebrekestelling. 

 
Zoals hoger gezegd, kan contractueel worden overeengekomen dat de opdrachtgever in 
naam en voor rekening van de externe zal zorgen voor de naleving van welzijnsmaatregelen. 
De opdrachtgever zal dan handelen als lasthebber van de externe.  
 
We geven nog mee dat een werknemer van een externe, die meent slachtoffer te zijn van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van 
de opdrachtgever, in bepaalde omstandigheden beroep kan doen op de interne procedure 
van de opdrachtgever. Het is dan de plicht van de opdrachtgever om met de externe 
onderneming contact op te nemen zodat de nodige maatregelen daadwerkelijk zouden 
kunnen getroffen worden. 

 
3. OVEREENKOMST 
 
Het is van essentieel belang dat er een schriftelijke overeenkomst bestaat tussen een 
opdrachtgever en de externe. Ook tussen een externe en eventuele onderaannemer dient 
een overeenkomst te bestaan indien men zich op de bescherming van de wet wil beroepen 
of strafrechtelijke aansprakelijkheid wil beperken/voorkomen.  
 
Deze overeenkomst kan een dienstverleningsovereenkomst zijn, maar ook een 
managementovereenkomst of zelfs een huurovereenkomst. Zo een overeenkomst belangrijk 
om de rechten en verplichtingen van de beide partijen nauwkeurig af te bakenen, niet alleen 
op gebied van welzijn. 
 



 
 
De overeenkomst moeten minstens volgende clausules bevatten:  
 
à de verbintenis van de externe/onderaannemer om de verplichtingen inzake het welzijn, 

eigen aan de onderneming van de opdrachtgever, na te leven en door zijn 
onderaannemers te doen naleven; 
 

à het recht van de opdrachtgever/externe om, indien de externe/onderaannemer zijn 
verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, zelf de nodige maatregelen te treffen, in de bij de 
overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de externe/onderaannemer; 
 

à de verbintenis van de externe/onderaannemer om, wanneer de onderaannemer zijn 
verplichtingen inzake het welzijn niet of gebrekkig naleeft, zelf de nodige maatregelen te 
treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de onderaannemer;  

 
à de praktische afspraken over de samenwerking tussen partijen bij het onderzoek van 

ernstige arbeidsongevallen die zich kunnen voordoen bij de opdrachtgever, de bevoegde 
preventiediensten die deze ernstige ongevallen zullen onderzoeken en de regeling van de 
eventuele kosten die uit deze onderzoeken kunnen voortvloeien. 

 
Andere nuttige, maar niet verplichte, zaken die in de overeenkomst kunnen worden 
opgenomen zijn o.a. een opsomming van de door de externe te verstrekken informatie, een 
overzicht van verplichtingen die externen moeten naleven in de onderneming van 
opdrachtgever, de wijze waarop de opdrachtgever kan controleren of de verplichtingen door 
de externe worden nageleefd, de gevolgen van eventuele nalatigheid (schadevergoeding, 
verhalen van kosten, …), … 
 
4. NIET NALEVING VAN WELZIJNSMAATREGELEN DOOR EXTERNEN 
 
Indien de externe/onderaannemer de te nemen maatregelen in verband met het welzijn van 
werknemers niet naleeft, is het de wettelijke plicht van de opdrachtgever/externe om een 
schriftelijke ingebrekestelling op te stelen. In deze ingebrekestelling moet worden voorzien:  
 
à welke maatregelen niet worden gerespecteerd;  
à dat wordt aangemaand het nodige te doen binnen een welbepaalde termijn;  
à welke voorlopige maatregelen tot dan zullen worden genomen (bijvoorbeeld het 

stilleggen van de werken).   
 
De opdrachtgever moet dus een zekere controle uitoefenen over deze activiteiten. Hoe deze 
controle gebeurt is vrij te bepalen, maar kan eventueel gebeuren door een ploegbaas aan te 
stellen of een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die regelmatig eens komt kijken. Om 
discussie te vermijden, is het altijd aangeraden om schriftelijk te bepalen wie verantwoordelijk 
is voor deze controles.   
 
Indien na de ingebrekestelling nog steeds niet de bestaande maatregelen worden 
gerespecteerd, is de opdrachtgever verplicht om maatregelen treffen in verband met het 



 
 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in zijn onderneming, op kosten van 
en in de plaats van de externe. Deze verplichting heeft enkel betrekking op maatregelen die 
noodzakelijk zijn voor het welzijn, eigen aan de onderneming van de opdrachtgever, zoals 
brandveiligheid, beschermingsmiddelen, … De externe blijft verantwoordelijk voor het welzijn 
van zijn eigen werknemers. 
 
5. STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Indien een opdrachtgever of externe niet aan zijn/haar respectievelijke verplichtingen 
voldoet, riskeert hij/zij:  
 

- Correctioneel vervolgd te worden en een geldboete te moeten betalen van 800 – 
8.000 EUR, verhoogd tot 4.800 – 48.000 EUR wanneer de inbreuk tot gezondheidsschade 
of een arbeidsongeval heeft geleid. In dat geval is ook een gevangenisstraf van 6 
maanden tot 3 jaar mogelijk;  

- Een administratieve boete te moeten betalen van 400 – 4.000 EUR, verhoogd tot 2.400 
– 24.000 EUR wanneer de inbreuk tot gezondheidsschade of een arbeidsongeval heeft 
geleid. 

- Een exploitatieverbod, beroepsverbod of bedrijfssluiting. 
 
Bovendien kan een rechter een nalatende partij ook veroordelen tot bijvoorbeeld het betalen 
van een schadevergoeding, het veroorzaken van onopzettelijk doden en onopzettelijk 
toebrengen van lichamelijke letsels, … 
 
Naast de opdrachtgever of externe kunnen ook hun respectievelijke lasthebbers of 
aangestelden aansprakelijk worden gesteld. In praktijk zien we vaak dat HR-managers, 
bestuurders of andere verantwoordelijken persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het 
niet naleven van de welzijnswetgeving.  
 
Opdrachtgevers en externen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om ieder hun eigen 
veiligheid te waarborgen, maar ook om een veilige samenwerking tussen alle partijen te 
garanderen. Een goede overeenkomst is dan ook aangewezen, net zoals het uitvoeren van 
een risicoanalyse. Dit geldt niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor de externe, 
zeker indien deze zelf ook personeel tewerkstelt.  


