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Arbeids-, sociale zekerheids- en immigratierecht
Lid van een directiecomité voortaan steeds een zelfstandige
De raad van bestuur van een NV kan 1 bevoegdheden inzake bestuur en vertegenwoordiging
van de vennootschap delegeren aan het directiecomité. Zowel fysieke personen als
rechtspersonen – al dan niet bestuurders – kunnen hiervan deel uitmaken.
Wat het sociaal statuut van de leden van het directiecomité betreft, maakte het RSVZ tot
voor kort een onderscheid naar gelang een directielid – indien geen bestuurder - optrad als
mandataris van een vennootschap dan wel louter technische bevoegdheden uitoefende 2 .
Bijgevolg kregen enkel de zogenaamde mandatarissen (lasthebbers) automatisch het
statuut van zelfstandige met aansluitingsverplichting bij een sociaal verzekeringsfonds.
Echter, sedert september 2007 is het RSVZ van mening dat alle leden van het
directiecomité 3 op onweerlegbare wijze vermoed worden zelfstandigen te zijn 4 . De RSVZ is
immers van oordeel dat uit de aard van het directiecomité zelf, een lid hiervan per definitie
belast is met het uitvoeren van rechtshandelingen in naam van de vennootschap, zodat een
directiecomitélid van een vennootschap met winstoogmerk, als een lasthebber moet
beschouwd worden en dus vermoed zelfstandige te zijn. Dit standpunt kan o.i. betwist
worden op basis van vaste rechtspraak dewelke stelt dat het mandaat van afgevaardigd
bestuurder in loondienst kan uitgeoefend worden.
Tevens dienen volgende twee belangrijke bemerkingen te worden gemaakt :
•

•

Het betreft het actuele standpunt van de RSVZ zonder expliciete wettelijke basis. Dit
standpunt kan zowel worden aangevochten voor een rechtbank als alsnog zonder meer
door de RSVZ worden gewijzigd. Het heeft in geen geval dezelfde waarde als het
wettelijke vermoeden van de bestuurder of de zaakvoerder.
Het vermoeden geldt enkel voor de activiteiten die de betrokkene uitoefent als lid van
het directiecomité (handelend als lasthebber). In zoverre de betrokkene nog andere
professionele activiteiten uitoefent buiten dit mandaat van directielid, is het vermoeden
niet van toepassing op deze activiteiten en zijn de regels van de Wet van 27 december
2006 inzake de Arbeidsrelaties integraal van toepassing (al dan niet afwezigheid van
gezag).

Echter, het standpunt van de
verzelfstandiging van kaderleden.

RSVZ

biedt

in

elk

geval

opportuniteiten

tot

de

Artikel 524 bis W. Venn.
en stelde daarbij uitdrukkelijk dat enkel in het eerstgenoemde geval het onweerlegbaar vermoeden van artikel 3 van het
KB van 27 juli 1967 gold.
3 Zoals opgericht conform artikel 524 bis W. Venn.
4 Dit leidt het RSVZ evenwel niet af uit artikel 3 van het KB van 27 juli 1967, maar wel uit artikel 2 van het KB van 19 december
1967 (ARS).
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