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Nieuws uit de 
Eurometropool
Inwerkingtreding op 1 juli van het decreet nr. 2016/418 
van 7 april 2016

Het decreet heeft tot doel de Franse arbeidswet toe te passen 
op werknemers van transportbedrijven die buiten Frankrijk 
zijn gevestigd. Het vervangt de detacheringsverklaring door 
het detacheringsattest. Het vereist ook de aanstelling van 
een vertegenwoordiger van de werkgever op het Franse 
grondgebied.

Over wie gaat het?

Gedetacheerde werknemers in het kader van:

-  De uitvoering van een transnationale dienst, als de ont-
vanger van de dienst in Frankrijk actief is;

-  Een intragroepsmobiliteit, in de vorm van de terbeschikking- 
stelling van personeel tussen ondernemingen van een-
zelfde bedrijfsgroep;

-  De terbeschikkingstelling van een werknemer door een 
buitenlands uitzendbedrijf aan een inlenende onderneming 
in Frankrijk. 

Maar ...

De verplichting geldt echter niet voor transitverkeer op het 
nationale grondgebied zonder laden of lossen van goederen. 

Over het attest

Het detacheringsattest kan worden gedownload op 
de website travail-emploi.gouv.fr. De werkgever, en 
anders het gastbedrijf, moet het in twee exemplaren 
opstellen. Het is geldig voor een periode van maximaal 
zes opeenvolgende maanden voor alle transportactiviteiten 
tijdens de detachering. 

De gedetacheerde werknemer moet het detacheringsattest 
samen met zijn arbeidsovereenkomst in zijn voertuig 
bewaren. De vertegenwoordiger van de werkgever moet 
vragen van de controlediensten beantwoorden tijdens de 
detacheringsperiode van de werknemer en gedurende 
achttien maanden erna. De opdrachtgever moet ook nakijken 
of het attest wel werd opgemaakt. 

Als er geen attest in het voertuig ligt, riskeert de 
gedetacheerde werknemer een boete vierde categorie 
(maximaal 750 euro) en een boete derde categorie (maximaal 
450 euro) als de arbeidsovereenkomst ontbreekt. De 
werkgever stelt zich bloot aan een administratieve boete van 
maximaal 2.000 euro per werknemer als hij het attest niet 
opmaakt of geen vertegenwoordiger in Frankrijk aanstelt. 
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Events
Frans-Belgische Ateliers

Georganiseerd door: KPMG Eurometropool
Datum: Dinsdag 8 november 2016 vanaf 17h
Locatie: Het Notenhof, Kortrijk

Ontbijtsessie ‘Alternatieve verloning in 
België en in Frankrijk’

Georganiseerd door:  CCFB/WaPi, met de 
expertise van Securex

Datum: Donderdag 17 november 2016 van  
   8h tot 10h
Locatie: Neuville en Ferrain

Ontbijtsessie ‘Fiscale actualiteit in Frankrijk 
en België’

Georganiseerd door:  CCFB/WaPi, met de 
expertise van KPMG 
Eurometropool

Datum: Dinsdag 6 december 2016 van 8h tot 10h
Locatie: Doornik

Frans-Belgische 
Ateliers
Ondernemen aan de andere 
kant van de grens
Tijdens 3 ateliers krijgt u een volledige  
kijk op de fiscale, juridische en sociaalrechtelijke 
aspecten van grensoverschrijdende activiteiten.  
E-commerce wint aan belang: waar u op moet let-
ten krijgt u te horen in het aansluitend plenair debat.

Dinsdag 8 november 2016 vanaf 17u 
Het Notenhof, Kortrijk

Schrijf u snel in:
www.kpmg.com/be/ateliersfb
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