
 
05 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan 
de vice-eersteminister en minister van Werk 
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, over "de interne 
klachtenprocedure inzake pesten op het 
werk" (nr. 4704)  
 
(Uit Beknopt verslag, commissie Sociale Zaken, 

Dinsdag  24/05/2011 in de voormiddag) 

 

 
05.01 Maggie De Block (Open Vld): Bedrijven en 
grote instellingen doen in het kader van 
outsourcing geregeld een beroep op IT-
freelancers. Geldt de interne klachtenprocedure 
inzake pesten op het werk ook voor zulke 
freelancers? Worden zij gelijkgesteld met de 
gewone werknemers? Indien niet, waar kunnen 
slachtoffers van pestgedrag dan terecht met hun 
klacht?  

 
05.02 Minister Joëlle Milquet (Nederlands): Met 
freelancers bedoelt men meestal zelfstandigen. 
In dat geval is de welzijnswet niet van 
toepassing. Dan geldt de toepassing van het 
gemeen recht inzake belaging, slagen en 
verwondingen.  
Indien echter de gedragingen van de zelfstandige 
een risico zouden vormen voor het welzijn van 
het bedrijf waar de zelfstandige actief is, is de 
welzijnswet wel van toepassing. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien hijzelf 
een pester zou zijn.  

 
In het geval de freelancer als werknemer voor 
een externe onderneming werkt en gedetacheerd 
wordt, is de terbeschikkingstelling van personeel 
op basis van de wet van 24 juli 1987 in principe 
verboden. Als men zich dan beroept op de 
interne procedure van het bedrijf waarnaar 
gedetacheerd wordt, zou dat kunnen wijzen op 
een ongeoorloofde overdracht van patronaal 
gezag.  
Indien het werk echter volledig conform de wet 
en zonder overdracht van patronaal gezag 
gebeurt, is de werkgever verantwoordelijk voor 
de toepassing van de wet ter bescherming van 
zijn werknemers, meer bepaald de procedure 
inzake feiten van buitenaf.  

 



05.03 Maggie De Block (Open Vld): Het is als 
freelancer niet zo eenvoudig om te weten waar 
men terechtkan. Er zou hierover toch meer 
duidelijkheid op de werkvloer moeten zijn.  

 
05.04 Minister Joëlle Milquet (Nederlands): Dat 
is een taak voor de nieuwe commissie inzake 
schijnzelfstandigheid. Er is een verschil tussen 
de freelancer als pester of als slachtoffer. Als 
slachtoffer heeft hij niet meteen rechten. Als hij 
de oorzaak is van de feiten, dan kunnen de 
andere werknemers wel beschermd worden.  

 
05.05 Maggie De Block (Open Vld): Maar als 
slachtoffer geniet hij dus te weinig bescherming. 
Hij wordt voor langere tijd uitgeleend door zijn 
bedrijf aan een ander bedrijf. Wat als hij daar het 
slachtoffer wordt van pestgedrag? Tot wie kan hij 
zich wenden? Volgens mij vertoont de wetgeving 
daar een hiaat. Het gaat hier om een steeds 
groter wordende groep van informatici die 
worden uitgezet in andere bedrijven.  

 
05.06 Minister Joëlle Milquet (Nederlands): De 
toestand met betrekking tot zelfstandigen en 
freelancers wordt geëvalueerd en dan volgen er 
aanbevelingen en misschien een wetsvoorstel. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een soort assimilatie.  

 
05.07 Maggie De Block (Open Vld): Wij zullen 
misschien met een voorstel komen.  

 


