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 Princiepe: immuniteit van aansprakelijkheid van de werknemer t.o.v. de werkgever en derden

¤ Artikel 18, wet van 3 juli 1978

 Tenzij er sprake is van opzettelijke fout
 Tenzij er sprake is van grove fout
 Tenzij er sprake is van lichte maar herhaalde fouten

¤ Artikel 1384, al. 3 van het Burgerlijk Wetboek

 Princiepe: geen immuniteit van aansprakelijkheid van de werkgever t.o.v. de werknemer (of 
zijn rechthebbenden)

1. De aansprakelijkheid inzake de arbeidsovereenkomst



 Princiepe: immuniteit van aansprakelijkheid van de werkgever t.o.v. het slachtoffer of zijn
rechthebbenden (Art. 46, W. 10 april 1971) 

 Uitzonderingen: 

¤ Bij het opzettelijk veroorzaken van een arbeidsongeval

¤ Bij het veroorzaken van schade aan de goederen van de werknemer

¤ Bij een arbeidsongeval op de weg van en naar het werk

¤ AO = verkeersongeval

¤ AO = ernstige en gedetailleerde onwetendheid van de veiligheidsvoorschriften MAAR 
nietigheidsarrest van G.H. 24 nov. 2016

2. De kwestie van immuniteit van aansprakelijkheid van 
de werkgever bij een arbeidsongeval



 Princiepe: wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

 Mechanisme:

Uitzendkantoor

Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van ter beschikking stelling

Uitzendkracht Gebruiker

 Gevolgen? De immuniteit geldt tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht MAAR NIET tussen
de gebruiker en de uitzendkracht

3. Uitzendarbeid = driehoeksverhouding



 Mogelijkheid voor de uitzendkracht om schadevergoeding te eisen van de gebruiker die in de 
fout gegaan is op basis van het gemeen recht (Art. 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek)

 Discriminerende situatie ? 

NEE volgens G.H., 29 april 1996

4. Gebrek aan immuniteit van de gebruiker



 Grondwettelijk Hof 11 mei 2005: immuniteit van de mandataris en van de aangestelde van de 
gebruiker

 Hof van Beroep Bergen, 13 december 2006: arbeidsongeval – fouten van de gebruiker –
gevolgen?

 Hof van Beroep Luik, 2 maart 2010: Immuniteit die de gebruiker niet ten goede komt –
mogelijkheid voor de juridische verzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer, 
om de  aansprakelijkheid van deze laatste te onderzoeken

 Hof van Beroep Gent 8 maart 2013 en Cass., 19 juni 2015: garantieclaim van de AO 
verantwoordelijke ten opzichte van de co-verantwoordelijke

5. Rechtspraak



Dank u voor uw aandacht…

Brussel

Belliardstraat, 40 - B-1040 Brussel

T.: 02/899.93.96 - F.:02/706.23.00 - Mail: bxl@deckersjoassart.be 

Louvain-la-Neuve

Traverse Comte Yves du Monceau, 3 -1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

T.:  010/28.02.00 – F.: 010/39.02.40 – Mail: lln@deckersjoassart.be 

Luik

Liège Airport Business Park

Bâtiment 17

Rue Saint Exupéry, 17 bte 11  

T.: 04/225.50.45 – F.: 04/225.50.44 – Mail: liege@deckersjoassart.be 

www.deckersjoassart.be


	�������������������������PREVENTIE EN INTERIM�« UITZENDARBEID, �ARBEIDSONGEVAL EN IMMUNITEIT »��Hervé DECKERS, advocatenkantoor��
	1. De aansprakelijkheid inzake de arbeidsovereenkomst
	2. De kwestie van immuniteit van aansprakelijkheid van de werkgever bij een arbeidsongeval
	3. Uitzendarbeid = driehoeksverhouding
	4. Gebrek aan immuniteit van de gebruiker
	5. Rechtspraak
	Dank u voor uw aandacht…

