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I. PROBLEEMSTELLING 

1. De Europese en internationale dimensie waarbinnen het westers 
economisch leven zich meer en meer afspeelt brengt structuurwijzi
gingen met zich mee. Tesamen met de technologische veranderingen, 
gekenmerkt door een doorgedreven mechanisering en omschakeling 
van het produktieapparaat, hebben zij vaak tot gevolg dat men moet 
overgaan tot het sluiten van ondernemingen, tot collectief ontslag, 
reorganisaties, mutaties, personeelsafvloeiingen, en dergelijke meer. 
V anuit werkgeversstandpunt is outplacement een uitstekend middel 
om de afvloeiingen van het personeel mogelijk te maken, zonder het 
imago van de onderneming naar buiten uit en het vertrouwen van 
het resterende kader binnen de onderneming te schenden(l). 
Langs werknemerszijde daarentegen, biedt outplacement een reele 
kans op hernieuwde tewerkstelling. Het vinden van een nieuwe 
aangepaste betrekking is de diepste betrachting van de werkzoeken
de. De arbeid is immers niet alleen een middel tot het verwerven van 
een noodzakelijk inkomen, doch draagt tevens essentieel bij tot de 
zelfrealisering van het individu en zijn situering in de maatschap
pij. 

2. Het fenomeen outplacement houdt nauw verband met het recht 
op arbeid, hetwelk hierdoor wordt gerealiseerd. Enerzijds worden de 
vage, niet afdwingbare formuleringen inzake het recht op arbeid, 
zoals vervat in diverse verdragen(2), voor de burger omgezet in 
concrete, duidelijke afspraken. Anderzijds wordt een bijdrage gele
verd aan de morele plicht van de overheid om voor iedere werkzoe
kende een aangepaste betrekking te vinden. Teneinde het recht op 
arbeid te realiseren werd een systeem van arbeidsbemiddeling tot 
stand gebracht, gekoppeld aan een stelsel van verzekering tegen 
werkloosheid(3). Het principe ,arbeid is geen koopwaar" loopt als 

(1) DE CADT, R., ,Outplacement: onmisbaar onderdeel van 'n mensgericht personeelsbe
Jeid", Ondernemen, 1986, 338. 
(2) Art. 23, 1° van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 4 november 
1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, B.S., 19 augustus 1955; art. 6 en 7 van het 
Internationaal Verdrag over de Sociale, Economische en Culturele Rechten, New York, 
19 december 1966, goedgekeurd bij Wet van 15 mei 1981, B.S., 6 juli 1983; art. 1 van het 
Europees Sociaal Handvest opgemaakt te Turijn op 18 oktober 1961, goedgekeurd bij Wet 
van 11 juli 1990, B.S., 28 december 1990. 
(3) VAN LANGENDONCK, J., ,De notie algemene arbeidsmarkt in de sector werkloosheid", 
in Algemene arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid, SIMOENS, D. (ed), Brugge, Die Keure, 1991, 
136. 
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een rode draad door de reglementering aangaande de arbeidsbemid
deling. De bepalingen zijn in eerste instantie gericht tot de personen 
die vraag en aanbod in overeenstemming brengen. Alsook kunnen 
aanbieders en vragers van arbeidskrachten elkaar niet ongelimiteerd 
ontmoeten en dienen ook zij zich te schikken naar de beschermende 
reglementering voorhanden op de arbeidsmarkt, zijnde een georden
de niet-vrije markt. 
De werkzoekende die aanspraak kan maken op outplacement komt 
hierdoor in een gepriviligieerde positie te staan tegenover de werkloze 
die zich zonder dergelijke steun op de arbeidsmarkt bevindt. In 
zekere mate wordt deze laatste verdrongen. Dit is een reeel probleem 
van gelijke behandeling. 

3. Op diezelfde arbeidsmarkt stellen we momenteel een gestadige 
groei van outplacement tegeil betaling als begeleidingsmaatregel bij 
de reorganisatie van ondernemingen vast. Behoudens de gedragscode 
waartoe de outplacementkantoren zich verbonden, waren dergelijke 
bureaus bij de uitoefening van hun activiteit aan geen enkele contro
lerende reglementering onderworpen(4). Het gevaar van wildgroei op 
het domein was reeel. Vanuit deze bekommernis verzocht de Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid op 24 november 1989 de Natipnale 
Arbeidsraad om ad vies betreffende het fenomeen , ,outplace
ment"(5). 
Op basis van het verslag van de Commissie Individuele Arbeidsver
houdingen bracht de N.A.R. op 10 februari 1992 een advies uit en 
werd de C.A.O. nr. 51 betreffende outplacement afgesloten(6). 
De C.A.O. heeft tot doelstelling outplacement op nationaal niveau 
een arbeidsrechtelijke omkadering te geven. De rechten en verplich
tingen van de werkgever en de werknemer worden geregeld wanneer 
zij worden geconfronteerd met outplacement(?). Ofschoon de 
C.A.O. niet regulerend kan optreden m.b.t. de activiteit uitgeoefend 

(4) In de schoot van de Nationale Vereniging van Outplacementkantoren, opgericht in januari 
1990, werd een gedragscode opgesteld teneinde zelfregulerend op te treden. Enkel de bureaus 
die de beroepscode onderschrijven kunnen toetreden tot de vereniging. Deze code is niet in 
rechte afdwingbaar en is te algemeen en te oppervlakkig om een afdoende bescherming te 
bieden aan de betrokken partijen. 
(5) Zie advies nr. 1021 van de N.A.R. m.b.t. outplacement, zitting van 10 februari 1992. 
(6) C.A.O. nr. 51 betreffende outplacement, gesloten in de N.A.R. op 10 februari 1992. 
(7) Art. 2, 3, 4, 5 en 6 van C.A.O. nr. 51. 
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door outplacementkantoren(8), werden deze toch indirect aan ban
den gelegd door van de werkgever te eisen enkel een beroep te doen 
op kantoren die aan de in de C.A.O. opgesomde kwaliteitswaarbor
gen voldoen(9). 

4. Vanuit eenzelfde bezorgdheid heeft de Vlaamse Gemeenschaps
minister van Tewerkstelling uitgepakt met een ontwerp van decreet 
houdende regeling tot erkenning van outplacement~, werving- en 
selectiebureaus(lO). De Minister acht zich immers bevoegd om de 
outplacementkantoren een erkenningsregeling op te leggen, gelet op 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellin
gen, die de arbeidsbemiddeling geregionaliseerd heeft ten voordele 
van de Gewesten(ll). 

5. Ernstige problemen rijzen aangezien de C.A.O. nr. 51 uitdrukke
lijk stipuleert dat outplacement geen arbeidsbemiddeling is(12). 
Trouwens, zo gaat de C.A.O. verder, arbeidsbemiddeling tegen 
betaling met winstoogmerk is verboden door het I.A.O.-verdrag 
nr. 96(13). 

(8) Art. 5 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de co!lectieve arbeidsovereenkomsten 
en de paritaire comites, B.S., 15 januari 1969. 
De co!lectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord gesloten tussen een of meer werknemersor
ganisaties en een of meer werkgeversorganisaties of een of meer werkgevers en waarbij de 
arbeidsverhoudingen worden geregeld. 
Hieruit blijkt duidelijk dat een derde, het outplacementkantoor, geen partij kan zijn bij de 
C.A.O .. De titel ,De verbintenissen van het outplacementbureau" zoals weergegeven in punt 
3 van de C.A.O. nr. 51 mag niet verkeerdelijk worden begrepen in die zin dat de C.A.O. bij 
machte zou zijn om een activiteit van een derde nl. een partij die vreemd is aan de arbeidsver
houdingen, te reglementeren. 

(9) Art. 4 van de C.A.O. nr. 51. 
Het outplacementkantoor dient zich op straffe van een forfaitaire schadeloosstelling aan de 
werknemer (gelijk aan drie maanden lopn) te verbinden tot de volgende kwaliteitswaarborgen: 
neutraliteit ten aanzien van de ontslagregeling, in vertrouwen aile inlichtingen behartigen, geen 
contacten behouden tussen de werknemer en de potentie!e werkgever, zich niet beroepen op 
de exceptio non adimpleti contractus ten aanzien van de werknemer, de opdracht verderzetten 
totdat de werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden met een max. van 2 jaar, de 
opdracht eenmaal hervatten bij ontslag van de werknemer binnen het jaar na de indiensttre
ding. Bij beeindiging van de begeleiding dient het dossier aan de werknemer te worden 
teruggegeven. 
(10) Part. St., VI. R., B.Z. 1992, nr. 172/l. 
(ll) STROOBANT, M., ,Het sociaal recht en de staatshervorming: problemen en perspectie
ven", in Cent Ans de Droit Social Beige, VANDER VORST, P. (ed.), Brussel, Bruylant, 1986, 
198. 
(12) Zie commentaar bij artikel 1 punt C van de C.A.O. nr. 51 betreffende outplacement, 
gesloten in de N.A.R. op 10 februari 1992. 
(13) Verdrag nr. 96 van 1 juli 1949 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor 
hun bemiddeling betaling vragen, goedgekeurd bij Wet van 3 maart 1958, B.S., l7 juli 1958. 
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6. ledereen is het erover eens dat een aangepaste reglementering met 
betrekking tot het fenomeen outplacement wenselijk is. De vraag 
rijst wie terzake bevoegd is. Meer specifiek, is het de vraag of 
outplacement ondergebracht kan worden in de materie van de ar
beidsbemiddeling. Welke zijn de grenzen bij dat wetgevend optreden. 
De arbeidsrechtelijke problemen met betrekking tot outplacement 
dienen op nationaal niveau opgelost te worden(14). In deze bijdrage 
zal ook onderzocht worden welke de arbeidsrechtelijke problemen 
zijn die zich bij het outplacementgebeuren voordoen en in hoeverre 
de C.A.O. nr. 51 hieraan tegemoetkomt. 

II. WAT IS ARBEIDSBEMIDDELING EN KAN EEN OUTPLACEMENT
KANTOOR ALS EEN BUREAU VOOR ARBEIDSBEMIDDELING TEGEN 
BETALING GEKWALIFICEERD WORDEN? 

A. Begrip arbeidsbemiddeling, een poging tot definitie 

§ 1. Achterliggende filosofie van de arbeidsbemiddeling 

7. Diverse verdragen getuigen van de erkenning van het recht op 
arbeid. Gelet op de weinig precieze termen die hiervoor worden 
aangewend, schept het waarborgerr vandit sociaalgrondrecht enkel 
een plicht voor de overheid en geen direct werkend recht voor de 
rechtsonderhorigen(15). Het recht op arbeid wordt slechts uitvoer
baar indien door de bevoegde overheid concrete uitvoeringsmaatre
gelen worden genomen. Terecht wijst STROOBANT op het feit dat in 
het kader van een markteconomie volledige tewerkstelling niet in 

(14) Art. 6, § 1, VI, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin
gen, B.S., 15 augustus 1980. 
Art. 6, § 1, VI bepaalt dat alleen de nationale overheid bevoegd is voor het arbeidsrecht en 
de sociale zekerheid. 
(15) Ter illustratie citeren wij het artike11 van het Europees Sociaal Handvest met betrekking 
tot het recht op arbeid. De aanhefvan desbetreffend artikel is derwijze opgesteld dat geen direct 
werkende rechten in hoofde van de rechtssubjecten kunnen worden ingeroepen. ,Teneinde 
de onbelemmerde uitoefening van het recht op arbeid te waarborgen verbinden de Overeen
komstsluitende Partijen zich ertoe: 
1. De totstandbrenging en handhaving van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheids
peil, met het oogmerk een volledige werkgelegenheid te verwezenlijken, als een hunner 
voornaamste doelstellingen en verantwoordelijkheden te beschouwen; 
2. Het recht van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen 
werkzaamheden daadwerkelijk te beschermen; 
3. Kosteloze arbeidsbemiddelingsdiensten in te stellen of in stand te houden voor aile werkne
mers; 
4. Te zorgen voor doelmatige beroepskeuzevoorlichting, vakopleiding en revalidatie en deze 
te bevorderen." 
(art. 1 van het Europees Sociaal Handvest opgemaakt te Turijn op 18 oktober 1961, goedge
keurd bij Wet van 11 juli 1990, B.S., 28 december 1990). 
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perfecte vorm realiseerbaar is(l6), zodat een garantie van het recht 
op arbeid enkel in die zin kan worden gei:nterpreteerd dat de overheid 
de plicht heeft om het werkgelegenheidspeil zo hoog mogelijk te 
houden(17). 

8. Het stelsel van de arbeidsbemiddeling vindt zijn grondvesten in 
het zoeken naar een oplossing tegen de werkloosheid. De totstandko
ming van een systeem van openbare arbeidsbemiddeling, gekoppeld 
aan een stelsel van bijstand of verzekering voor werkloosheid, garan
deert de werkloze, volgens VAN LANGENDONCK, geen betrekking 
maar helpt hem bij het zoeken naar de betrekkingen die er zijn en 
zorgt ervoor dat hij in de tussentijd niet zonder inkomen valt (18). 
De arbeidsbemiddeling is van fundamenteel belang aangezien de 
organisatie ervan tevens een belangrijke ingreep betekent in de 
organisatie van de arbeidsmarkt, die op zijn beurt een belangrijke 
invloed heeft op de algemene organisatie van het economische bestel. 
De arbeidsbemiddeling streeft een dubbele finaliteit na. Enerzijds 
beantwoordt zij aan de nood een verhoogde mobiliteit, ingegeven 
door economische imperatieven, tot stand te brengen, anderzijds 
wordt een stabiliteit op de arbeidsmarkt betracht. 

9. De belangrijkste directe en concrete verdienste van de bemidde
ling is gelegen in het inkorten van de tijd die nodig is opdat vraag 
en aanbod met elkaar in aanraking zouden komen(19). 

(16) De stelling die erin bestaat dat het prijsmechanisme een evenwicht realiseert tussen de 
aangeboden en de gevraagde arbeid berust op achterhaalde postulaten. De collectieve afspra
ken inzake loonvorming hebben mettertijd afbreuk gedaan aan de stelling dat verschillen in 
de vraag naar arbeid resulteren in verschillende loonhoogtes. Terwijl men er vroeger van 
uitging dat er een arbeidsmarkt bestaat waarin de aanbieders van arbeid zich bewegen naar 
de hoogst betaalde arbeidsplaatsen, onderscheiden wij nu op de arbeidsmarkt meerdere 
deelmarkten met elk hun specifieke regels voor toe- en uittreding. Hetzelfde argument kan 
worden aangehaald om de vermeende vervangbaarheid van de gevraagde en aangeboden 
arbeidsprestaties te weerleggen. De gedachte van een transparante arbeidsmarkt is achterhaald 
gelet op het feit dat de arbeidsbureaus slechts een dee! van vraag en aanbod registreren. Ook 
het laatste postulaat betreffende de deelbaarheid van de arbeid kan niet worden bijgetreden, 
aangezien ons arbeidsbestel onrniskenbaar is afgestemd op de full-time, full-year-vacature en 
werkzoekende. Deze marktonvolkomenheden hebben tot een opsplitsing geleid van de arbeids
markt in een loonmarkt en een werkgelegenheidsmarkt. Terwijl op de eerste markt de 
prijsvorming van de arbeidsprestaties tot stand komt, ontmoeten vacatures en werkzoekenden 
elkaar op de tweede markt. Ret afstemmen van vraag en aanbod op elkaar gebeurt binnen 
een gelnstitutionaliseerde arbeidsmarkt waarin sociale gedragsregels gelden teneinde de vrije 
werking van het marktmechanisme in te perken. 
(ALBEDA, W., VAN DE BRAAK, H.J., en VELDKAMP, G.M.J., Uitzendarbeid: ontwikkefing 
en verwikkeling, Universitaire Pers Rotterdam, 1972, 23-25). 
(17) Par!. St., Senaat, 1988-1989, nr. 100-10/2. 
(18) VAN LANOENDONCK, J., o.c., 135. 
(19) B.I.T., Le placement des travailleurs, Etude internationale, Geneve, 1933, 3-5. 
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Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in contact en in 
evenwicht brengen, kwantitatief en vooral kwalitatief, is de taak van 
de arbeidsbemiddeling(20). 
Opdat de overheid haar inspanningen met het oog op de tewerkstel
ling van de werkloze arbeiders zou kunnen intensifieren en een beter 
inzicht zou hebben in de behoeften aan arbeidskrachten van de 
ondernemingen welke haar politiek van herscholing en versnelde 
beroepsopleiding moeten leiden(21), dient de overheid op elk mo
ment over de gegevens te beschikken betreffende de vraag en het 
aanbod op de arbeidsmarkt. De noodzaak van een transparante 
arbeidsmarkt ligt voor de hand: de statistieken betreffende de stand 
en de evolutie van de werkloosheid verstrekken essentiele inlichtingen 
in verband met het aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. 
Wat betreft de vraagzijde lijkt het verwerven van een volledig beeld, 
a fortiori het ontleden ervan, een moeilijke opdracht. Voorlopig 
baseert de overheid zich op de statistieken die betrekking hebben op 
de activiteiten inzake de arbeidsbemiddeling, meer bepaald het aantal 
werkaanbiedingen die in de loop van de maand werden ontvan
gen(22). 

10. De wetgeving aangaande de arbeidsbemiddeling is omvangrijk. 
Zowel op het internationale als op het nationale en regionale vlak 
is de bekommernis groot dat de arbeid niet zou behandeld worden 
als een koopwaar. Reeds in 1945 stond in de Verklaring van Phila
delphia te lezen: ,Le travail n'est pas une marchandise"(23). Dit is 
trouwens een van de principes waarop de Internationale Arbeidsor
ganisatie is gebaseerd. 
De bezorgdheid om de steeds frequentere tewerkstelling van werkne
mers door tussenpersonen en de daaraan gebonden gevaren, zoals het 
risico dat tussenpersonen op de arbeidsmarkt een monopoliepositie 
zouden innemen, lag aan de basis van de ontwerpresolutie die werd 
ingediend bij de algemene conferentie van de Internationale Arbeids
organisatie in juni 1973. Deze ontwerpresolutie herinnert eraan dat 
arbeid geen koopwaar is en dat de internationale normen in het teken 

(20) BEVERNAGE, C., ,Arbeidsbemiddeling en onderaanneming" in Arbeidsbemiddeling, 
terbeschikkingstelling van personeel, onderaanneming, BLANPAIN, R., en DE CocK, J. (ed), 
Brugge, Die Keure, 1991, 19. 
(21) Pari. St., Kamer, 1959-1960, nr. 649/1. 
(22) DENIS, F., ,Het werkgelegenheidsbeleid" inArbeidsrecht, BLANPAIN, R. (ed.), Brussel, 
CAD, 1977, 80. 
(23) Declaration de Ia Conference Internationale de Travail du 10 mai 1944, Revue du Travail, 
1945, 7. 
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staan van de bescherming der betrokken werknemers tegen misbrui
ken. Deze normen werden aangenomen ter bevordering van het 
principe volgens hetwelk de plaatsing van werknemers hoofdzakelijk 
de taak dient te zijn van de overheid(24). 

§ 2. Wetgevend kader - een gebrek aan dejinitie 

11. Uit het wetgevend werk terzake kunnen we afleiden dat de 
arbeidsbemiddeling in eerste instantie een taak is die toebehoort aan 
de overheid. Alzo verplicht artikel 2 van de Conventie nr. 2 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie elke staat die het verdrag bekrach
tigt om een systeem van kosteloze openbare plaatsingsbureaus uit te 
werken en dit onder de controle van een centrale overheid. Een 
coordinatie van overheidswege is noodzakelijk indien publieke en 
particuliere kosteloze plaatsingsbureaus naast elkaar bestaan(25). 
Arbeidsbemiddeling kan maar geschieden via particulieren indien 
een beschermende reglementering voorhanden is(26). Terwijl de 
Conventie nr. 96 van de I.A. 0. nog ruimte laat voor de bureaus voor 
arbeidsbemiddeling die betaling vragen, doch zonder winstbejag 
worden gedreven(27), stelt de Belgische wetgeving, in uitvoering van 
de conventies, zich strenger op door de arbeidsbemiddeling tegen 
betaling, behoudens de uitzonderingen voor welbepaalde beroepen, 
geheel te verbieden. Alzo bepaalt artikel 7, § 6, van de Besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

(24) Pari. St., Kamer, B.Z. 1974-1975, nr. 5512. 
(25) Artikel 2 van Conventie nr. 2 betreffende de werkloosheid van 29 oktober 1919, 
geratificeerd door Belgie op 25 augustus 1930, B.S., 28 september 1930. 
Dezelfde plicht wordt herhaald in de Conventie nr. 88 betreffende de organisatie van de dienst 
voor de werkgelegenheid van 9 juli 1948, geratificeerd door Belgie op 6 maart 1953, B.S., 
26 maart 1953. 
(26) Ingevolge artikel 7, § 7 van de Besluitwet van 28 december 1944 wordt aan de Koning 
de bevoegdheid gegeven de werkzaamheden van de kosteloze arbeidsbemiddelingsbureaus te 
reglementeren alsook te controleren. Ondertussen werd de materie geregionaliseerd ten voorde
le van het Gewest. Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 20 maart 1984 betreffende 
de oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling werd een erkenningsreglemen
tering uitgevaardigd door de Vlaamse Executieve in een Decreet van 30 januari 1985 (B.S., 
8 juni 1985). De erkende bureaus staan ingevolge het Besluit van de Vlaamse Executieve van 
21 december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding 
voortaan onder toezicht van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Ingevolge art. 7 van 
de Conventie nr. 96 moet de overheid erover waken dat de kosteloze bureaus a1 hun diensten 
kosteloos verlenen. 
(27) Ingevolge artikel6 van de Conventie nr. 96 kunnen de arbeidsbemiddelingsbureaus welke 
voor hun bemiddeling betaling vragen, doch niet gedreven worden met winstoogmerk, op de 
arbeidsmarkt opereren met een vergunning en onder de controle van de overheid. Deze 
mogelijkheid werd niet opgenomen in de Belgische wetgeving. Ten bewijze hiervan verwijzen 
wij naar het K.B. van 28 november 1975, meer bepaald artikel1 dat stelt dat onder een bureau 
voor arbeidsbemiddeling tegen betaling zowel dienen te worden verstaan de bureaus die 
optreden met het doe! een voordeel te bekomen als die welke niet optreden met dat doe!, doch 
wei een bijdrage, toelatingsgeld of inschrijvingsgeld voor hun optreden vragen. 
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arbeiders dat het houden van arbeidsbemiddelingsbureaus tegen 
betaling verboden is. Voor bepaalde beroepen kan de Koning de 
tijdelijke voortzetting der bedrijvigheid van deze bureaus toestaan, 
mits ervoor te zorgen dat zij geleidelijk verdwijnen. Hij kan hun 
bepaalde voorwaarden en controlemaatregelen opleggen(28). Inuit
voering van de Besluitwet werd, bij K.B. van 28 november 1975, een 
dergelijk uitzonderingsregime toegestaan voor de schouwspelarties
ten(29). Hierbij weze opgemerkt dat de Vlaamse Executieve, sedert 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der lnstellin
gen, in de plaats van de Koning gemachtigd is om deze uitzonderin
gen voor welbepaalde beroepen toe te staan alsook om een controle
reglementering uit te vaardigen(30). Dit werd met zoveel woorden 
neergeschreven in artikel 23 van het Decreet van de Vlaamse Raad 
van 20 maart 1984 betreffende de oprichting van de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling(31). Tot nog toe werd van deze bevoegd
heid geen gebruik gemaakt. 

12. Aile reglementeringen ten spijt is een wettelijke definitie van het 
begrip arbeidsbemiddeling onbestaand. Wei omschrijft het Benelux 
Sociaalrechtelijk Woordenboek het begrip arbeidsbemiddeling als 
,de bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeids
krachtenen werknemers-bij-het-zoeken van-eenarbeid~plaats-behulp-
zaam te zijn"(32). Alhoewel de terminologie van het woordenboek 
bij Decreet van 25 september 197 5 werd opgelegd aan de diensten en 
instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid 
ressorteren, is de voornoemde definitie geen wettelijke bepaling en 
kan zij zich bijgevolg niet stellen boven een definitie vervat in een 
wettelijke of reglementaire tekst(33). Toch meent de Raad van State, 
gelet op zijn advies inzake de uitzendarbeid, dat de definitie vervat 
in het Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek moet worden be-

(28) Artikel 7, §6, van de Besluitwet van 28 december 1944, B.S., 30 december 1944. 
(29) K.B. van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemidde
ling tegen betaling, B.S., 22 januari 1976. 
(30) Artikel 6, § 1, IX van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der 
Instellingen, B.S., 15 augustus 1980. 
(31) Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, 20 maart 
1984, B.S., 14 mei 1984, gewijzigd bij Decreet van 30 mei 1985, B.S., 17 juli 1985. 
(32) Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek, Brussel, Secretariaat-Generaal van de Benelux 
Economische Unie, 1973, 39. 
(33) Decreet van 25 september 1975 tot verbetering van de sociaalrechtelijke terminologie in 
de arbeidsdiensten, B.S., 2 oktober 1975. 
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schouwd als de gebruikelijke betekenis van de arbeidsbemidde
ling(34). 

§ 3. Noodzaak van een wettelijke dejinitie 
a. Het waarom van een definitie 
13. Met betrekking tot bepaalde vormen van arbeidsallocatie, zoals 
outplacement en de uitzendarbeid, bestaat er geen duidelijkheid over 
de vraag of op hun activiteiten de reglementering inzake arbeidsbe
middeling van toepassing is(35). Een klare en duidelijke omschrijving 
van het begrip ,arbeidsbemiddeling" is onontbeerlijk om de regle
mentering dienaangaand effectief te maken. Zolang er twijfel bestaat 
over het al dan niet ressorteren onder de arbeidsbemiddeling van een 
welbepaalde activiteit van tussenpersonen die met of zonder winst
oogmerk een betrekking opsporen voor de werknemer, kan niet 
effectief opgetreden worden tegen misbruiken en laakbare activitei
ten op dat domein. 

b. Waarde van de definitie vervat in het Benelux Sociaalrechtelijk 
Woordenboek 
14. De omschrijving vervat in het Benelux Sociaalrechtelijk Woor
denboek is zeer ruim en algemeen opgesteld. Voor zover de bemoei
ing strekt tot het helpen van de werkgever bij het zoeken naar een 
arbeidskracht en de werknemer bij het zoeken naar een arbeids
plaats, valt elke vorm van bemoeiing, door om het even wie en 
ongeacht de modaliteiten en het resultaat, onder de arbeidsbemidde
ling. 
De definitie uit het woordenboek beantwoordt aan de eis van duide
lijkheid, doch kan op gelijk welk moment terzijde worden geschoven 
door een wettelijke omschrijving. Gelet op de relatieve waarde van 
de omschrijving en met het oog op de rechtszekerheid dient ofwel 
wettelijke kracht te worden verleend aan deze definitie ofwel een 
andere wettelijke omschrijving te worden gegeven aan het begrip 
,arbeidsbemiddeling". 

(34) Pari. St., Kamer, 1986-1987, nr. 762/1. 
(35) Volgens VANACHTER ressorteert de activiteit van uitzendbureaus niet onder de arbeidsbe
middeling, aangezien bet uitzendbureau door een arbeidsverbouding verbonden is met degene 
aan wie bet een betrekking bezorgt (VANACHTER, 0., ,De nieuwe wet op de uitzendarbeid 
van 24 juli 1987", Jura Falcon is, 1987-88, 349-375). Contra: zie RIGAUX, M., ,De problema
tiek van de uitzendarbeid", T.S.R., 1976, 72. 
Beide vormen van arbeidsallocatie hebben met elkaar gemeen dat zij zich voordoen in bet kader 
van een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Het is bijgevolg mogelijk dat 
arbeidsrecbtelijke aspecten worden geregeld bij wijze van C.A.O .. Zulks gebeurde door de 
C.A.O. nr. 36 van de N.A.R., gesloten op 27 november 1981 m.b.t. de uitzendarbeid. 
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15. In het perspectief hiervan zullen wij onderzoeken of de definitie 
vervat in het Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek aile elementen 
van de arbeidsbemiddeling, zoals die voortvloeien en afgeleid kunnen 
worden uit de bestaande wettelijke teksten, in zich verenigt. 

§ 4. Toetsing van de definitie in het Benelux Sociaalrechtelijk Woor
denboek aan de wettelijke bepalingen betrejjende de arbeidsbemid
deling 

a. W etgeving op de hervorming van de instellingen 

16. Vooreerst wijzen wij op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming van de instellingen en de wijzigingen daarvan bij Wet 
van 8 augustus 1988 die in het kader van de staatshervorming, de 
regionalisering van de arbeidsbemiddeling ten voordele van de Ge
westen tot stand brachten. Nagegaan moet worden wat de bijzondere 
wetgever onder de arbeidsbemiddeling verstaat. 

1. De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen 

17. lngevolge artikel 6, § 1, IX, van de Bijzondere Wet van 8 
augustus 1980 werd, wat het tewerkstellingsbeleid betreft, een nor
matieve bevoegdheid toegekend aan de Gewesten op vlak van de 
arbeidsbemiddeling en dedaaraan verbondenfinancieletegemoetko
mingen. Daarnaast konden de Gewesten, weliswaar ter uitvoering 
van de maatregelen vastgesteld door de nationale overheid, werklo
zen plaatsen hetzij in het kader van de tewerkstelling door het 
Gewest, de ondergeschikte besturen en de natuurlijke personen en 
rechtspersonen, hetzij tijdelijk en buiten het kader tewerkgesteld 
voor activiteiten van algemeen belang. Tot slot kregen de Gewesten 
eenzelfde uitvoeringsbevoegdheid toebedeeld op vlak van de tewerk
stelling van buitenlandse arbeidskrachten(36). 

18. Gelet op het feit dat het be grip , ,arbeidsbemiddeling'' wettelijk 
noch juridisch afgebakend is, ware het nuttig geweest dat de wetgever 
op het moment van de bevoegdheidstoewijzing een definitie of 
omschrijving had gegeven van arbeidsbemiddeling. Om de draag
wijdte van het begrip ,arbeidsbemiddeling" te achterhalen moeten 
we, de techniek van de Raad van State volgend, bij gemis aan een 
inhoudelijke omschrijving van de bijzondere wetgever, kijken naar 

(36) Art 6, § 1, IX van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen, 
B.S., 15 augustus 1980. 
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wat de parlementaire voorbereiding terzake aan informatie opleve
ren(37). 

19. In de Memorie van Toelichting vinden wij de materies die onder 
de noemer ,arbeidsbemiddeling" dienen te worden overgedragen 
aan de Gewesten(38). Naast de tegemoetkomingen in het loon van 
de moeilijk te plaatsen werknemers, vinden we terug dat wat de 
plaatsing van werknemers betreft, zowel door de overheids als de 
particuliere instellingen, onder meer worden geregionaliseerd: de 
activiteiten verricht door de provinciale comites voor de bevordering 
van de arbeid, de overheidstussenkomsten die de professionele of 
geografische mobiliteit van de werknemers trachten te begunstigen, 
de erkenning van de uitzendbureaus, de kosteloze bijzondere arbeids
bemiddeling, de openbare arbeidsbemiddeling in het algemeen, de 
betaalde arbeidsbemiddeling (meer bepaald de aangelegenheden be
handeld in het K.B. van 28 november 1975), en andere. 

20. Deze opsomming is niet limitatief gelet op de woorden , ,onder 
meer" en ,met inbegrip van" en wijst op de ruime inhoud die de 
wetgever heeft willen geven aan het begrip arbeidsbemiddeling. 
Hiertegenover staat dat de Memorie van Toelichting aanvangt met 
de opmerking dat men in het kader van de residuaire bevoegdheid 
die aan de nationale overheid toekomt, de techniek van de omschrij
ving van de bevoegdheidspaketten heeft gebruikt. De titels hebben 
op zichzelf geen juridische waarde en zijn enkel een aanduiding van 
de behandelende materie(39). Hierbij komt dat de opsomming in de 
Memorie quasi identiek is aan deze gegeven in het K.B. van 6 juli 
1979(40) tot afbakening van de aangelegenheden waarin een verschil
lend regionaal beleid verantwoord is. Het K.B. stipuleert nadrukke
lijk dat de Gewesten slechts de bevoegdheid verwerven om de normen 
uit te werken en uit te voeren m.b.t. de opgesomde materies. In het 
Iicht van de voorbereidende gewestvorming vindt men argumenten 
om de algehele autonomie op het vlak van de arbeidsbemiddeling in 
het voordeel van de gewesten te betwijfelen. 

(37) DE HEMPTINNE, M., en WYTINCK, P., ,De bevoegdheidsverdeling na de staatshervor
ming van 1980", Jura Falconis, 461. 
(38) Gedr. St., Senaat, 1979-1980, nr. 434/1. 
(39) Idem. 
(40) K.B. van 6 juli 1979 tot afbakening van de aangelegenheden inzake het beleid van 
tewerkstelling waarin een verschillend gewestelijk beleid verantwoord is, B.S., 10 juli 1979. 
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21. De parlementaire voorbereiding van de Bijzondere Wet van 
8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen is in menig opzicht 
onduidelijk en verwarrend. 
De Memorie van Toelichting suggereert dat de arbeidsbemiddeling 
bestaat uit enerzijds de tegemoetkomingen in het loon van de moei
lijk te plaatsen werknemers, anderzijds de plaatsing van werknemers 
zowel door de overheids als de particuliere instellingen. STROOBANT 

merkt op dat de arbeidsbemiddeling en de financiele tegemoetkomin
gen twee aparte aangelegenheden zijn. De eerste betreft het in over
eenstemming brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de 
tegemoetkomingen daarentegen betreffen het bevorderen van de 
tewerkstelling(41). 

22. De wetgever voerde in het artikel6 van de Bijzondere Wet van 
8 augustus 1980 tot Hervorming van de Instellingen een onderscheid 
in tussen de arbeidsbemiddeling en de plaatsing van werklozen die 
tijdelijk en buiten kader worden tewerkgesteld voor activiteiten van 
algemeen belang of in het kader van de tewerkstelling door het 
Gewest, de ondergeschikte besturen en de natuurlijke personen en 
rechtspersonen(42). Verkeerdelijk zou men hieruit kunnen afleiden 
dat de arbeidsbemiddeling en de plaatsing van werklozen begrippen 
zijn met een totaai verschiileiide inhoucCN1ets is minder waai~ baf 
de plaatsing van werklozen een onderdeel is van de arbeidsbemidde
ling wordt bevestigd door de Wet van 8 augustus 1988 waar de 
voornoemde opsplitsing afgeschaft werd gelet op de complete auto
nomie die de Gewesten op het vlak van plaatsing van werklozen 
verwierven. In 1980 was de situatie enigszins anders. Alhoewel de 
Gewesten exclusief en autonoom bevoegd werden in de materie van 
de arbeidsbemiddeling, wenste de nationale overheid op het vlak van 
de bovengenoemde plaatsing van werklozen - een facet van de 
arbeidsbemiddeling - de normatieve bevoegdheid te behouden. 
Teneinde deze kwalitatief verschillende overdracht van bevoegdhe
den te expliciteren voerde de bijzondere wetgever bovengenoemd 
onderscheid in. 
Verkieslijker ware geweest dat de nationale wetgever het normatieve 
aspect van desbetreffende plaatsing van werklozen, bij wijze van 
uitzondering op de complete overdracht van de bevoegdheden inzake 
de arbeidsbemiddeling, voor zich had behouden. 

(41) STROOBANT, M., o.c., 198. 
(42) Art. 6, § 1, IX, 2° a) en b) van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming 
der Instellingen, B.S., 15 augustus 1980. 
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23. Er rest nog de vraag te beantwoorden of de termen ,arbeidsbe
middeling" en ,plaatsing" synoniemen zijn, dan wei wat de wezen
lijke verschillen zijn. Uit het feit dat het Franse woord ,placement" 
zowel staat voor arbeidsbemiddeling als voor plaatsing, mogen we 
niet afleiden dat deze term geen twee verschillende ladingen dekt. 
Indien een onderscheid bestaat, stellen wij bij de Conventies van de 
I.A.O. m.b.t. de werkgelegenheid een terminologische vervlakking 
vast tussen beide begrippen. Zo worden in de Conventie nr. 34 de 
woorden ,plaatsingsbureau" (artikell) en ,arbeidsbemiddelingsbu
reau'' (artikel2) door elkaar gebruikt. In de Conventie nr. 96 spreekt 
men over ,bureaus voor arbeidsbemiddeling" daar waar de Conven
tie nr. 34 het heeft over , ,plaatsingsbureaus''. In diezelfde zin meent 
het woordenboek Van Dale dat een plaatsingsbureau de verouderde 
naam is voor een bureau voor arbeidsbemiddeling. Het Benelux 
Sociaalrechtelijk Woordenboek verstaat onder ,plaatsing" het door 
een bureau voor arbeidsbemiddeling bezorgen van een dienstbetrek
king aan een werkzoekende(43). Insgelijk verstaat het woordenboek 
Van Dale onder het woord ,plaatsen" het geven of helpen aan een 
betrekking. Aangezien de hulp aan de werkgever bij het zoeken naar 
een arbeidskracht ook tot de opdracht van het bureau voor arbeids
bemiddeling behoort, kunnen we stellen dat de plaatsing slechts een 
facet van de arbeidsbemiddeling belicht. 

2. De wijziging van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der 
Instellingen, gewijzigd door de Wet van 8 augustus 1988 

24. In 1988 werden de gewestelijke bevoegdheden inzake het tewerk
stellingsbeleid uitgebreid en herschikt(44). Geen fundamentele ver
anderingen doen zich voor wat betreft de regionalisering van de 
arbeidsbemiddeling. 
Toch weze opgemerkt dat de plaatsing van werklozen voortaan onder 
de noemer ,arbeidsbemiddeling" een exclusieve normatieve gewes-

(43) Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek, Brussel, Secretariaat-Generaal van de Benelux 
Economische Unie, 1973, llO. 
(44) De poging om in 1988 tot homogene bevoegdheidsblokken te komen, onder meer door 
ruime bevoegdheidsomschrijvingen werd op het vlak van de tewerkstelling slechts deels bereikt. 
Voor de tewerkstelling in zijn totaliteit blijven drie verschillende overheden bevoegd. Meer 
specifiek wat de bevoegdheid van de Gewesten betreft wordt gebruik gemaakt van de techniek 
van de parallelle bevoegdheden. De programma's voor wedertewerkstelling van de uitkerings
gerechtigde volledig werklozen of van de daarmee gelijkgestelde personen, behoren tot de 
bevoegdheid van de gewesten, met uitzondering van de programma's in besturen en diensten 
van de nationale overheid of die onder het toezicht van deze overheid ressorteren (art. 6, § I, 
IX,2° van de Wet van 8 augustus 1988, B.S., 13 augustus 1988) zie hierover ALEN, A., ,De 
bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Enkele algemene 
bedenkingen na de derde staatshervorming", T.B.P., 1989, 141; zie ook LAMBRECHTS, W., 
en VELAERS, J., ,Wetgeving in kort bestek: de staatshervorming", R. W., 1988-89, 1100. 

139 



telijke bevoegdheid is. In het antwerp van de Kamer staat immers 
te lezen dat de Gewesten, in bet kader van de arbeidsbemiddeling, 
de bevoegdheid hebben om werkzoekenden, aldan niet werkloos, te 
plaatsen zowel in bet kader van een gewone werkaanbieding uit de 
prive of openbare sector als voor een werkaanbieding in bet kader 
van een programma tot wedertewerkstelling van werklozen(45). 
Terwijl de Gewesten in 1980 slechts een uitvoerende bevoegdheid 
hadden inzake de plaatsing van werklozen, verwerven zij in 1988 een 
complete autonome en normatieve bevoegdheid dienaangaand. 

25. In tegenstelling tot de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
vinden wij in de parlementaire stukken van de Wet van 8 augustus 
1988 geen niet-limitatieve opsomming terug van materies die onder 
de arbeidsbemiddeling ressorteren en bijgevolg geregionaliseerd zijn. 
Enkel bet facet van de plaatsing wordt belicht in de Memorie van 
Toelichting van het wetsontwerp tot wijziging van de Bijzondere Wet 
van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen(46). 
Aangezien de eerste fase van de staatshervorming 1988-1989 tot doel 
had een substantiele uitbreiding van de bevoegdheden van de Ge
meenschappen en Gewesten en de herschikking ervan in meer homo
gene bevoegdheidspaketten_door te _y_oeren(A7), kunnen wij eryan 
uitgaan dat bet begrip arbeidsbemiddeling op zijn minst de materies 
om vat zoals opgesomd in de Memorie van Toelichting van de Bijzon
dere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen en niet 
herleid dient te worden tot de plaatsing. 
Bovengenoemd antwerp van de Kamer heeft in het licht van de 
herschikking van bevoegdheden enkel de veranderingen op het vlak 
van de plaatsing willen benadrukken. Hieruit afleiden dat het begrip 
,arbeidsbemiddeling" een synoniem is voor plaatsing, zou in strijd 
zijn met de filosofie van de staatshervorming, meer bepaald de 

(45) Laatstgenoemde specificering hangt nauw samen met de bevoegdheidsuitbreiding ten 
voordele van de Gewesten inzake het tewerkstellingsbeleid. Ingevolge art. 4, § 13, van de Wet 
van 8 augustusl988 kregen de Gewesten de bevoegdheid, naast de reeds door de Bijzondere 
Wet van 8 augustus 1980 toegekende bevoegdheid inzake de plaatsing van werklozen (toen ter 
uitvoering van de maatregelen door de nationale overheid vastgesteld), om zelf programma's 
en maatregelen voor wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde volledige werklozen op te 
richten. Deze bevoegdheid geldt evenwel niet voor de programma's voor wedertewerkstelling 
in de besturen en diensten van de nationale overheid of die onder het toezicht van deze overheid 
ressorteren. 
(BLANPAIN, R., BOBS, M., SUETENS, L.P., LEYSEN, R., ALEN, A., PEETERS P. en SUY E., 
Staat, Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, Die Keure, 1989, 32). 
(46) Par/. St., Kamer, 1988, nr. 516/1. 
(47) ALEN, A, o.c., 147. 
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versterking van de deelgebieden door de uitbreiding van hun be
voegdheden. 

3. Voorlopig besluit 

26. De regionalisering van de arbeidsbemiddeling, zoals die tot stand 
kwam in 1980 en uitgebreid werd in 1988, heeft niet geleid tot een 
preciese afbakening van het begrip arbeidsbemiddeling. Het is moei
lijk te achterhalen of de arbeidsbemiddeling in zijn totaliteit werd 
overgedragen naar de Gewesten, zoals de woorden ,onder meer" en 
,met inbegrip van" suggereren, dan wei of slechts de in de Memorie 
van Toelichting opgesomde materies werden getransfereerd, zoals 
een analyse van de voorbereidende gewestvorming doet uitschijnen. 
De geest van de staatshervorming van 1988 indachtig menen we voor 
een algehele overdracht van bevoegdheden te moeten pleiten. 

27. Uit de parlementaire voorbereiding kunnen wij afleiden dat het 
begrip ,arbeidsbemiddeling" vele ladingen dekt waaronder ook de 
plaatsing. Uit de wetten op de hervorming van de instellingen kan 
niet precies opgemaakt worden wat de concrete inhoud is van het 
be grip , ,arbeidsbemiddeling''. Even wei staat vast dat de wetgever het 
begrip ruim opvatte. 

28. De scheiding tussen de arbeidsbemiddeling en de plaatsing is op 
nationaal vlak een moeilijke taak, op internationaal vlak worden de 
termen door elkaar gebruikt. Volgens het Benelux Sociaalrechtelijk 
Woordenboek is er wel degelijk een grens te trekken tussen de beide 
termen in die zin dat de plaatsing slechts een facet van de arbeidsbe
middeling belicht, meer bepaald het bemiddelen ten voordele van de 
werknemer, terwijl de arbeidsbemiddeling ook ten dienste staat van 
de werkgever. 

b. Afleidingen uit de internationale, nationale en regionale wetge
ving 

29. Ondanks het feit dat de bestaande wetsbepalingen geen aandacht 
bested en aan een concete omschrijving van het begrip , ,arbeidsbe
middeling" zullen wij toch de essentiele kenmerken proberen af te 
leiden uit de internationale conventies, nationale en regionale wetge
ving. 

30. Het recentelijk vervangen K.B. van 20 december 1963 betreffen-
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de de arbeidsvoorziening en de werkloosheid(48) is de enige wettekst 
die het heeft over de arbeidsbemiddeling als dusdanig. Artikel1 van 
desbetreffend K.B. bepaalt dat de arbeidsvoorziening, naast de 
beroepsopleiding en het toekennen van financiele tegemoetkomingen 
aan werknemers en ondernemingen, de arbeidsbemiddeling omvat. 
Onder arbeidsvoorziening wordt verstaan het geheel van maatregelen 
die erop gericht zijn arbeidskrachten in te schakelen in het arbeids
proces en werkgevers van arbeidskrachten te voorzien(49). Terwijl 
het werkgelegenheidsbeleid in eerst instantie gericht is op het creeren 
van arbeidsplaatsen, ligt het accent bij de arbeidsvoorziening op de 
be'invloeding van de bestaande kwantitatieve beroepsbevolking. 
De arbeidsbemiddeling is een instument van het arbeidsvoorzienings
beleid, gericht op het tot stand brengen van een zo goed mogelijke 
afstemming van vraag en aanbod in de verschillende sectoren van de 
arbeidsmarkt(50). In diezelfde zin stelt LENAERTS dat de arbeidsbe
middeling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt(51). 

31. Het Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963 verwijst naar 
de Internationale Conventie nr. 88 handelend over de organisatie van 
de dienst voor werkgelegenheid. Deze dienst moet zodanig ingericht 
zijn dat een doeltreffende aanwerving en plaatsing-van de arbeiders 
verzekerd is(52). Deze doelstelling vinden wij in quasi identieke 
bewoordingen terug in het Decreet van 20 maart 1984 houdende 
oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, dat in 
artikel4 stelt dat de V.D.A.B. onder meer de taak heeft de aanwer
ving en de plaatsing van werknemers te bevorderen en te organise
ren(53). Met het organiseren van de plaatsing wordt ongetwijfeld 
bedoeld het organiseren van het stelsel van de arbeidsbemiddeling. 
Hier ook treffen wij een begripsvervlakking aan tussen de termen 
,plaatsen" en ,arbeidsbemiddeling". 

(48) K.B. van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, B.S., 
18 januari 1964. Titel II, handelend over de arbeidsvoorziening werd evenwel niet opgeheven 
door het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, B.S., 31 
december 1991. De reglementering betreffende de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding 
blijft bestaan tot zolang zij niet gewijzigd wordt door een gewestelijke maatregel. 
(49) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story Scientia, 1988, 8. 
(50) ALBEDA, W. en VAN DE BRAAK, H., o.c., 39. 
(51) LENAERTS, H., o.c., 12. 
(52) Wet van 6 maart 1953 houdende goedkeuring van de internationale overeenkomst nr. 88 
betreffende de organisatie van de Dienst voor Werkgelegenheid, aangenomel\ te San Francisco 
op 9 juli 1948 door de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar een en dertigste zitting, 
B.S., 26 maart 1953. 
(53) Decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe
middeling, B.S., 12 mei 1984. 
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32. Vanuit teleologisch standpunt kunnen we stellen dat de arbeids
bemiddeling, met uitzondering van alle handelingen die tot het 
domein van de beroepsopleiding en het toekennen van financiele 
tegemoetkomingen aan werknemers en ondernemingen behoren, alle 
activiteiten omvat die bijdragen tot het voorzien in arbeid en het 
totstandbrengen van een doeltreffende aanwerving en plaatsing. 

33. De concrete invulling van deze term is afhankelijk van de soorten 
van arbeidsallocatie die zich vroeger, nu en in de toekoinst zullen 
aanbieden. Dat kan het best gei:llustreerd worden aan de hand van 
de reglementering betreffende de exploitatie van de bureaus voor 
arbeidsbemiddeling tegen betaling. Hier is namelijk een duidelijke 
evolutie merkbaar in wat de wetgever verstaat onder de activiteiten 
van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling. Zo dacht de 
wetgever in 1954 dat een betalende arbeidsbemiddelaar een dienstbe
trekking verschafte aan de werknemer(54). In 1975 werd deze taak 
ruimer omschreven, meer bepaald het fungeren als intermediair met 
als doel een betrekking te bezorgen aan de werknemer. Deze visie 
treffen wij ook aan in de recentste reglementering betreffende de 
exploitatie van de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling 
vervat in het K.B. van 28 november 1975(55). 

34. In de praktijk kennen nieuwe vormen van arbeidsallocatie die 
een nieuwe visie op de arbeidsbemiddeling doen ontstaan, zoals 
outplacement, succes op de arbeidsmarkt. In concreto wordt bij 
outplacement afstand gedaan van het effectief aanbieden of opspo
ren van een nieuwe baan aan de werkzoekende teneinde de weg te 
openen voor een meer psychologische aanpak bestaande uit het 
intensief begeleiden en ondersteunen van de werkzoekende met het 
oog op het vinden van een aangepaste dienstbetrekking. Het geheel 
van begeleidende adviezen en diensten, verstrekt door de outplacer, 
omvat volgens de commentaar bij de C.A.O. nr. 51: psychologische 
begeleiding, het opmaken van de persoonlijke balans, hulp bij het 
uitbouwen en uitwerken van een zoekcampagne naar betrekkingen, 
begeleiding met het oog op onderhandeling van nieuwe arbeidsover
eenkomsten, begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmi-

(54) Art. 1 van het K.B. van 10 april 1954 betreffende de exploitatie van de bureaus voor 
arbeidsbemiddeling tegen betaling, B.S., 24-25 mei 1954. 
(55) artikel 1 van het K.B. van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van de bureaus 
voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, B.S., 22 januari 1976. 
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lieu en tenslotte logistieke en administratieve steun(56). De werkzoe
kende ondergaat de bemiddeling niet Ianger, doch heeft een tussen
persoon nodig om zelf een nieuwe betrekking op te sporen. Terecht 
stelt BEVERNAGE dat het in evenwicht brengen van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt, kwantitatief en vooral kwalitatief, een taak is 
van de arbeidsbemiddeling(57). Outplacement is een arbeidsallocatie
techniek die aan de hand van een kwalitatieve aanpak een succesvolle 
terwerkstelling beoogt. Verkieslijker zou zijn in het Iicht van deze 
ruime visie op de arbeidsbemiddeling de wetgeving aan te passen in 
die zin dat de tussenpersoon zou optreden met het doel werknemers 
bij te staan bij het zoeken naar een arbeidsplaats, eerder dan te 
spreken van het bezorgen van een dienstbetrekking. 

35. Vermelden wij tenslotte de Conventie nr. 34 volgens welke de 
activiteit verricht door uitgevers van kranten of publicaties onder de 
arbeidsbemiddeling valt voor zover geheel of voornamelijk gepubli
ceerd wordt met het oogmerk bemiddeling te verlenen tussen werkge
vers en arbeiders. Zodra deze activiteit met winstoogmerk wordt 
uitgeoefend, stuiten we op het verbod van arbeidsbemiddeling tegen 
betaling(58). 

c. Besluit 

36. De arbeidsbemiddeling wordt door de wetgever beschouwd als 
een ruim begrip. De arbeidsbemiddeling is een instrument van het 
arbeidsvoorzieningsbeleid en beoogt zowel een doeltreffende aan
werving als plaatsing op de arbeidsmarkt. De bemiddeling kan 
allerlei vormen aannemen, inzonderheid het met het oog op bemidde
ling publiceren door kranten of publicaties. Waar precies de grens 
ligt tussen de arbeidsbemiddeling en de plaatsing is niet duidelijk, 
zeker is evenwel dat de plaatsing een facet van de arbeidsbemiddeling 
is. Gelet op bovengenoemde beschouwingen menen wij de definitie 
van abeidsbemiddeling, zoals omschreven in het Benelux Sociaal
rechtelijk Woordenboek, te mogen in aanmerking nemen als wense
lijke definitie, zij het met een correctie. Aangezien ,eenieder" zich 
als werkzoekende bij een dienst voor openbare arbeidsbemiddeling 
kan Iaten inschrijven en de bureaus voor kosteloze bijzondere ar
beidsbemiddeling de verbintenis aangaan gevolg te geven aan elke 

(56) Commentaar bij artikel 1 van de C.A.O. nr. 51. 
(57) BEVERNAGE, C., o.c., 19. 
(58) Conventie nr. 34, artikel 1, 1 (a). 
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aanbieding of aanvraag om werk, lijkt het ons beter het woord 
,werknemer" in desbetreffende definitie te vervangen door ,werk
zoekende" teneinde nodeloze discussies m.b.t. de draagwijdte van 
het begrip werknemer te vermijden. 

37. Als definitie van de arbeidsbemiddeling wordt bijgevolg voorge
steld: ,de bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van 
arbeidskrachten en werkzoekenden bij het opsporen van een arbeids
plaats behulpzaam te zijn." 

B. Is een outplacementbureau een verboden tussenpersoon 

§I. lnleiding 

a. Definitie van outplacement 

38. De Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 51 omschrijft , ,outpla
cement" als een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in 
opdracht van een werkgever door een derde, hierna genoemd outpla
cementbureau tegen betaling individueel of in groep worden verleend 
om een werknemer in staat te stellen zelfbinnen een zo kort mogelijke 
termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een 
beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien(59). 
Voor de eerste maal wordt een juridisch bindende definitie gegeven 
van de activiteit ,outplacement". Voordien diende men zich te 
baseren op de diverse omschrijvingen vervat in de rechtsleer. 

39. De definitie van de C.A.O. nr. 51 is slechts voorwaardelijk in 
die zin dat zij, gelet op de hierarchie van de rechtsbronnen, op elk 
ogenblik terzijde kan worden geschoven door een wettelijke defini
tie(60). In de veronderstelling dat outplacement een vorm van ar
beidsbemiddeling tegen betaling is, zou het bijgevolg denkbaar zijn 
dat de gewestelijke overheid bij haar reglementerend optreden een 
definitie zou geven van het fenomeen outplacement. 

40. Indien deze definitie zou vervat liggen in een Besluit van de 
Vlaamse Executieve rijst de vraag welke van deze twee normen 
voorrang heeft. Hierbij weze opgemerkt dat de C.A.O. nr. 51 
ondertussen algemeen verbindend is verklaard bij K.B. van 10 april 
1992. 

(59) Artikel 1 van de C.A.O. nr. 51. 
(60) Artikel51 van de Wet betreffende de Collectieve Arbeidsovereenkomsten en de Paritaire 
Comites van 5 december 1968, B.S., 15 januari 1969. 

145 



In zijn advies bij het ontwerp van de C.A.O.-wet stelt de Raad van 
State dat een ter uitvoering van een wet genomen besluit en een 
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst in 
beginsel evenwaardig zijn(61). Deze visie kan niet worden bijgetreden 
om de hiernavolgende redenen. 
De wet kent aan de algemeen verbindend verklaarde C.A.O. dezelfde 
rechtskracht toe als aan een verordening van de uitvoerende macht. 
Beiden zijn algemeen verbindend voor eenieder die onder haar wer
kingssfeer valt. De niet-naleving kan strafrechtelijk worden gesanc
tioneerd en is bij wet voorzien voor de algemeen verbindend verklaar
de C.A.O.'s. 
Vroeger werd geponeerd dat de juridische grondslag waarop hun 
rechtskracht steunde wezenlijk verschillend was. Terwijl de eigenlij
ke koninklijke besluiten en ministeriele besluiten deze rechtskracht 
ontleenden aan hun juridische aa"rd van verordening, was dit niet het 
geval bij de algemeen verbindend verklaarde C.A.O., waarvan de 
rechtskracht rechtstreeks en uitsluitend steunde op de wet. Deze 
stelling kwam op de helling te staan naar aanleiding van een ophef
makend arrest van de Raad van State van 12 april 1989(62). Het 
arrest drukt zich in voorzichtige bewoordingen uit, doch de bood
schap i~ zeer _dl.lid~jik: de_ collectievt! __ C!rb~idsovereeiJ.kOillSt is ~@ 
verordening, de auteur van de C.A.O.'s in paritair orgaan gesloten, 
nl. het Paritair Comite, moet worden beschouwd als een administra
tieve overheid(63). De Programmawet van 20 juli 1991(64) heeft op 
deze ommekeer in rechtspraak op een orthodoxe manier gereageerd 
door in zijn artikel 107 te bepalen dat de Raad van State geen 
annulatiebevoegdheid heeft met betrekking tot de overeenkomsten 
gesloten in een paritair orgaan(65). Door deze wetgevende ingreep 
werd geen uitsluitsel gegeven over de juridische aard van de C.A.O., 
noch over de annulatiebevoegdheid van de Raad van State met 
betrekking tot de ondernemings-C.A.0(66). 
Toch blijft het zo dat de Koning door de algemeen verbindend 

(61) Part. St., Senaat, 1966-1967, nr. 148/1. 
(62) R. v. St., 12 april 1989, R.C.J.B., 1991, 651. 
(63) LEROY, M., , un revirement attendu: la nature des conventions collectives de travail", 
noot onder R.v.St., 12 april 1989, R.C.J.B., 1991, 666. 
(64) Programma wet houdende sociale bepalingen en andere van 20 juli 1991, B.S., 1 augustus 
1991, 16951. Artikel 107 van voormelde wet voegt het bepaalde in desbetreffend artikel, in 
de vorm van een nieuwe alinea, toe aan artikel 26 van de Wet betreffende de Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten en de Paritaire Comites van 5 december 1968, B.S., 15 januari 1969. 
(65) GERARD, J., ,A propos des conventions collectives et du Conseil d'Etat'', J. T. 'J'., 1991, 
321. 
(66) LEROY, M. o.c., 679. 
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verklaring van een C.A.O. geen verordeningsbevoegdheid, in de zin 
van artikel67 van de Grondwet, uitoefent aangezien hij geen organie
ke of reglementaire maatregelen neemt(67). De eigelijke normen 
worden door het paritair comite en niet door de Koning uitge
werkt(68). 
Bovendien blijkt uit artikel51 van de C.A.O.-wet duidelijk dat een 
besluit ter uitvoering van een wet of decreet primeert boven een 
algemeen verbindend verklaarde C.A.0(69). 

b. Binding van de C.A.O. nr. 51 
Voor de algemeen verbindend verklaring 

41. lngevolge artikel19 van de C.A.O.-wet is de collectieve arbeids
overeenkomst niet aileen bindend voor de organisaties en de werkge
vers die de overeenkomst hebben aangegaan, doch ook voor de 
werkgevers die lid zijn of worden van een gebonden werkgeversorga
nisatie en alle werknemers van een gebonden werkgever(70). 
De rechten en verplichtingen die moeten worden nageleefd door de 
werknemer en werkgever in geval van outplacement kunnen worden 
gekwalificeerd als individueel normatieve bepalingen die de individu
ele arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer bij het einde 
van de arbeidsovereenkomst regelen(71). Aangezien de C.A.O. werd 
afgesloten in de Nationale Arbeidsraad zijn de individueel normatie
ve bepalingen suppletiefbindend ten aanzien van alle bedrijfsgenoten 
die met outplacement worden geconfronteerd(72). De binding van 
een niet algemeen verbindend verklaarde C.A.O. gesloten in een 
paritair orgaan is suppletief in die zin dat partijen ervan schriftelijk 
kunnen afwijken. Dit impliceert dat een ongeorganiseerde werkgever 
die de C.A.O. niet ondertekend heeft de juridische verplichtingen, 
hem opgelegd door de C.A.O. nr. 51, kan ontwijken door afwijken
de bepalingen op te nemen in de individueel geschreven arbeidsover
eenkomst. 

(67) LENAERTS, H., Inleiding tot het Sociaal Recht, 1988, Brussel, Story-Scientia,143. 
(68) Cass., 29 februari 1968, Pas., 1968, I, 819. 
(69) VAN EEcKHOUTTE, W., De hierarchie van de arbeidsrechtelijke normen, in ,Actuele 
problemen van arbeidsrecht", RIGAUX, M., (ed.), 1987, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 222. 
(70) Artikel 19 van de C.A.O.-wet. 
(71) RAuws, W., ,De binding van de normatieve bepalingen", inActuele problemen van het 
arbeidsrecht, dee! III, RIGAUX, M. (ed),1990, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 34. 
(72) Artikel 26 van de C.A.O.-wet. 
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Na de algemeen' verbindend verklaring 

Aan bovengenoemd euvel is ondertussen verholpen door de algemeen 
verbindend verklaring van de C.A.0.(73) zoals was aangevraagd 
door de in de N.A.R. vertegenwoordigde werkgevers- en werkne
mersorganisaties(74). Door de algemeen verbindend verklaring 
wordt de toepassingssfeer verbreed tot aile werkgevers, ook de 
ongeorganiseerden of zogeheten derden, en hun werknemers, die 
behoren tot het ressort van het paritair orgaan. 

42. De commentaar bij artikel 1 van de C.A.O. nr. 51 pretendeert 
dat outplacement geen arbeidsbemiddeling is. Verder in de C.A.O. 
vinden wij onder de voorwaarden waaraan een outplacementkantoor 
moet voldoen de vereiste niet op te treden als een bureau voor 
arbeidsbemiddeling, noch als een werving- en selectiekantoor(75). 
Zonder enige motivering onttrekt de C.A.O. nr. 51 de activiteit van 
de ,outplacer" aan het domein van de arbeidsbemiddeling. De 
argumentatie dat we alsdan voor een verboden vorm van arbeidsbe
middeling staan, aldus de commentaar bij art. 1 van de C.A.O., is 
juridisch waardeloos en tegelijkertijd een omzeiling van het probleem 
ten gronde(7 6). 

Mee_r nPg, pro_blemen kunnen_rijzen wat betreft d~ geoorloofdheid 
van het voorwerp van de C.A.O. nr. 51. Het voorwerp van de 
overeenkomst kan gedefinieerd worden als de inhoud van de verbin
tenissen voortspruitend uit de overeenkomst(77). Opdat de inhoud 
geoorloofd zou zijn dient deze niet strijdig te zijn met de openbare 
orde of de goede zeden of de bepalingen van dwingend recht. Bij 
wijze van toepassing luidt artikel9 van de C.A.O.-wet dat nietig zijn 
de bepalingen van een overeenkomst die stijdig zijn met de dwingen
de bepalingen van wetten, besluiten en in Belgie bindende internatio-

(73) Koninklijk Besluit van 10 april 1992 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement, geslo
ten in de N.A.R., B.S., I mei 1992. 
(74) Op het einde van de C.A.O. nr. 51 vragen de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoor
digde werkgevers- en werknemersorganisaties dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit 
algemeen verbindend wordt verklaard. Zulks gebeurde bij K.B. van 10 april 1992. 
(75) Artikel 4, 6" van de C.A.O. nr. 51. 
(76) De commentaar bij artikel1luidt: Outplacement is geen arbeidsbemiddeling. Arbeidsbe
middeling tegen betaling met winstoogmerk is trouwens uitdrukkelijk verboden door het 
I.A.O.-Verdrag nr. 96 van 1 juli 1949 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke 
voor hun bemiddeling betaling vragen (Geratificeerd bij Wet van 3 maart 1958, B.S., 17 juli 
1958. 
(77) MERGITS, B., ,De geldigheids- en vormvereisten van de C.A.O.", inActueleproblemen 
van arbeidsrecht, dee! III, RIGAUX, M. (ed),l990, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
18. 
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nale verdragen en verordeningen. De beschermende reglementering 
inzake de arbeidsbemiddeling behoort onmiskenbaar tot de open bare 
orde(78). 
In de veronderstelling dat wordt besloten tot het kwalificeren van een 
outplacementbureau als een arbeidsbemiddelingsbureau tegen beta
ling, zijn de bepalingen van de C.A.O. nr. 51 dewelke stipuleren dat 
een ,outplacer" niet aan arbeidsbemiddeling mag doen, absoluut 
nietig. Dergelijke nietigheid kan niet gedekt worden en dient ambts
halve door de rechter te worden toegepast. 
Bovendien is de C .A. 0. enkel bevoegd om de individuele en collectie
ve betrekkingen tussen de werkgevers en werknemers in ondernemin
gen of in een bedrijfstak vast te stellen(79). De vraag of outplacement 
al dan niet ressorteert onder de arbeidsbemiddeling kan niet bij 
C.A.O. worden beslecht. 

43. Uit de C.A.O. nr. 51 kan niet worden afgeleid of outplacement 
plaatsvindt uitsluitend tijdens de uitvoering van de arbeidsovereen
komst. Dit zal vaak het geval zijn, aangezien in opdracht van de 
werkgever een , ,outplacer'' wordt ingeschakeld ten behoeve van de 
werknemer. Hierbij weze opgemerkt dat de C.A.O. nr. 51 slechts van 
toepassing is op de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer(80) 
voor zoverre die nog bestaat. Ingevolge artikel2, § 2 van de C.A.O. 
nr. 51 mag de instemming met de outplacementbegeleiding pas 
gegeven worden door de werknemer na de betekening van de opzeg
gingstermijn of na de onmiddellijke beeindiging van de overeen
komst. 
In de hypothese van een onrechtmatig ontslag is de arbeidsovereen
komst direct beeindigd. In een dergelijke situatie dient de partij die 
de arbeidsovereenkomst onrechtmatig heeft beendigd een opzeg
gingsvergoeding te betalen. De arbeidsverhouding tussen werknemer 
en werkgever heeft opgehouden te bestaan. Beide partijen hebben 
noch rechten, noch verplichtingen meer jegens elkaar. Desalniette
min kan de (ex-) werkgever outplacement aanbieden tesamen met een 
opzeggingsvergoeding. In dergelijke situatie mist de C.A.O. haar 
oorspronkelijk beschermend doel, aangezien zij niet meer van toe
passing is. 

(78) Ben wet wordt geacht van openbare orde te zijn indien deze de essentiele belangen van 
de Staat of van de gemeenschap raakt of die in het privaat recht, de juridische grondslagen 
vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust. Cass., 8 december 
1948, Pas., 1948, I, 699. 
(79) Artikel 5 van de C.A.O.-wet. 
(80) Artikel 2 van de C.A.O.-wet. 
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Vandaar dat het wenselijk zou zijn dat klaarheid wordt geschapen 
door een wetgevend optreden dat op eenieder van toepassing is. 
W etgeving kan onder meer bepalen dat outplacement een vorm van 
arbeidsallocatie is die enkel en alleen kan gebruikt worden tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Alsdan kan de bescherming 
van een algemeen verbindend verklaarde C.A.O., niet meer worden 
ontweken. 
Anderzijds kan de wetgever opteren voor het aanbieden van outpla
cement op gelijk welk moment op voorwaarde dat de werkgever de 
kosten draagt. Dit lijkt ons sociaalrechtelijk de meest wenselijke 
oplossing aangezien de eerste optie impliceert dat een wer knemer, die 
het slachtoffer is van een onrechtmatig ontslag dat werd gegeven 
door de werkgever, geen enkele kans meer zou hebb/om een 
outplacementbegeleiding te genieten. 

44. Outplacementkantoren bieden hun diensten aan in ruil voor een 
forse vergoeding(81). De vraag rijst of dergelijke bureaus kunnen 
gekwalificeerd worden als bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen 
betaling en bijgevolg verboden zijn ingevolge de Besluitwet van 28 
december van 1944. 

§2. Begrip-,,bureau voor arbeidsberiziddetiiig tegen lietaling, 

a. Wettelijke bepalingen 

45. Het begrip ,arbeidsbemiddelingsbureau tegen betaling" is zo
wel op internationaal als op nationaal vlak omschreven. De Conven
tie nr. 96 van de Internationale Arbeidsorganisatie omschrijft een 
bureau voor arbeidsbemiddeling als elke persoon, maatschappij, 
instituut, agentschap of andere organisatie, welke als tussenpersoon 
optreedt met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen met het 
oogmerk hetzij direct, hetzij indirect geldelijk of ander materieel 
voordeel te verkrijgen van de werkgever of de arbeider(82). 
De actuele interne definitie is vervat in het K.B. van 28 november 
1975 en luidt als volgt: ,Onder een bureau voor arbeidsbemiddeling 
tegen betaling dient te worden verstaan, iedere natuurlijke of rechts
persoon die, onder welke naam ook, als intermediair fungeert ter 
bezorging van een betrekking aan een werknemer, met het doel, 

(81) Het minimumhonorarium bedraagt meesta1200.000 tot 250.000 BF. Als criterium geldt 
15 Ofo van de jaarsalarislast (DE CADT, R., Outplacement als courant instrument van perso
neelsbeleid, Harvard Belgium Review, 1987, nr. 13, 69). 
(82) Conventie nr. 96, artikel 1. 
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hetzij een rechtstreeks of indirect stoffelijk voordeel te bekomen van 
de werknemer of de persoon die deze in dienst neemt, hetzij, zonder 
daarbij stoffelijk voordeel na te streven, van de eerste of de tweede 
een bijdrage, toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te 
inn en voor zijn optreden.'' 

46. Wanneer we deze twee omschrijvingen naast elkaar leggen ko
men wij tot de volgende bedenkingen: 
- Het verbod richt zich tot eenieder die aan arbeidsbemiddeling 
doet met het oogmerk winst te maken. 
- De activiteit bestaat uit het optreden als een tussenpersoon met 
het doel een arbeidsbetrekking te bezorgen aan de werknemer. De 
internationale, noch de nationale wetgever heeft zich uitgesproken 
over de wijze en modaliteiten waarop de bemiddeling dient te gebeu
ren. Samen met RIGAUX menen wij dat de wetgever aile mogelijke 
vormen van arbeidsbemiddeling tegen betaling heeft willen tref
fen(83). 

b. Toetsen van de situatie van de outplacementkantoren aan de 
wettelijke bepalingen 

47. Doorgaans hebben de outplacementkantoren de vennootschap 
als rechtsvorm aangenomen, wat duidelijk wijst op een lucratief 
doel. 
Bovendien vallen zij onder de toepassing van de activiteitenomschrij
ving van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling. Dit 
blijkt, wat het doel betreft, uit het feit dat de consulent wordt 
gecontacteerd door de ontslaggevende werkgever met het oog op een 
nieuwe dienstbetrekking voor de ontslagen of werknemer die met 
ontslag wordt bedreigd. 
Vervolgens kunnen we zonder veel problemen stellen dat de outplace
mentconsulent een intermediaire positie bekleedt en dit in verschil
lende richtingen. De intermediaire positie is het duidelijkst wat de 
relatie ex-werkgever- outplacementconsulent- ontslagen werkne
mer betreft, doch is ook terug te vinden in de relatie werknemer -
outplacement bureau - indienstnemende werkgever, hoewel niet 
direct dan toch zeker indirect. De consulent brengt vraag en aanbod 
in overeenstemming, al is het zo dat de werknemer zelf zijn kandida
tuur aanbiedt bij de nieuwe werkgever. De consulent heeft vooraf
gaandelijk aan het moment van de kandidatuurstelling de werknemer 

(83) RroAUX, M., ,De problematiek van de uitzendarbeid", T.S.R., 1976, 72. 
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(aanbod) afgestemd en getraind op de vraag komende van de werkge
ver. Dit veronderstelt bij de consulent een diepgaand inzicht in de 
arbeidsmarkt. De kans op een succesvolle aanwerving is groter dan 
bij de klassieke arbeidsbemiddelingsbureaus. In deze context past het 
te herinneren aan de opdracht van de V.D.A.B. om de aanwerving 
van werknemers te bevorderen en te organiseren(84). 

48. Ofschoon de commentaar bij artikell van de C.A.O. nr. 51 de 
diensten en adviezen die een outplacementkantoor mag verstrekken, 
nauwkeurig omschrijft, is de wijze waarop het kantoor optreedt om 
zijn doel te bereiken van geen belang om het outplacementkantoor 
al dan niet te kwalificeren als een bureau voor arbeidsbemiddeling 
tegen betaling. 

c. Probleem: outplacement tegen betaling 

49. Dat outplacement kan kaderen in de materie van de arbeidsbe
middeling wordt niet betwijfeld door BUYSSENS. Toch is het outpla
cementbureau volgens deze auteur geen verboden arbeidsbemidde
laar in de zin van het K.B. van 28 november 1975. Voormeld K.B. 
bepaalt immers dat de arbeidsbemiddelaar optreedt met het doel 
rechtstreeks Qf onrechtstre~ks een stoffelijk voorde~lte bekoJ!len van 
de werknemer of de persoon die deze in dienst neemt. Bij outplace
ment betalen noch de werknemer, noch de nieuwe werkgever enige 
vergoeding aan de outpacement-consulent(85). Luidens de C.A.O. 
nr. 51 is de kostprijs van de outplacementbegeleiding voor rekening 
van de werkgever die hiertoe de opdracht heeft gegeven(86). 

50. De vraag rijst of het betalingsaspect, zoals vervat in het K.B. van 
28 november 1975, als determinerend argument kan worden in 
aanmerking genomen teneinde een outplacementbureau de kwalifi
catie van arbeidsbemiddelingsbureau tegen betaling te ontnemen. 

1. Onverenigbaarheid met de internationale conventies 

51. In de internationale conventies vinden we geen soortgelijke 
beperkende omschrijving van de personen die de tussenpersoon 

(84) Artikel4 van het decreet houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid
deling, 20 maart 1984, B.S., 14 mei 1984, gewijzigd bij Decreet van 30 mei 1985, B.S., 17 juli 
1985. 
(85) BUYSSENS, H., ,Outplacement: juridische analyse", in RIGAUX, M., Bedrijfssluiting- en 
arbeidsconflictenrecht, Brugge, Die Keure, 1988, 148. 
(86) Artikel 3 van de C.A.O. nr. 51. 
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moeten betalen opdat we voor een verboden vorm van arbeidsbemid
deling zouden staan. 
Meer specifiek wijzen we op de Conventie nr. 34 betreffende de 
plaatsingsbureaus tegen betaling, in 1949 herzien door de Conventie 
nr. 96 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor 
hun bemiddeling betaling vragen. Beide conventies situeren het ver
goedingsaspect niet enkel bij de indienstnemende werkgever. Inte
gendeel, de tussenpersoon ontvangt een vergoeding vanwege de 
werknemer of de werkgever in het algemeen, inzonderheid de ont
slaggevende werkgever(87). Er wordt dus geen gewag gemaakt van 
de indienstnemende werkgever, doch wel van de werkgever in het 
algemeen. 

52. Er weze opgemerkt dat de conventies van de I.A.O. de staten 
enkel binden tot het conform maken van hun nationale wetgeving 
aan de desbetreffende geratificeerde en bekrachtigde verdragsbepa
lingen. Aan dergelijke normen kan evenwel geen directe werking 
toegekend worden(88). Toch heeft Belgie door het enkelvoudig be
krachtigen van de conventie nr. 96 zich onderworpen aan het contro
lemechanisme door de constitutie van de Internationale Arbeidsorga
nisatie uitgewerkt om de nauwgezette naleving van de bekrachtigde 
conventie te garanderen(89). 

53. Naar Belgische traditie werd de nationale wetgeving vooreerst in 
overeenstemming gebracht met de Conventie nr. 34, naderhand 
vervangen door de Conventie nr. 96, en werd pas nadien de Conven
tie nr. 96 goedgekeurd. Uit het Verslag aan de Regent dat de 
Besluitwet van 28 december 1944 voorafgaat, blijkt duidelijk dat de 
bepalingen met betrekking tot de opheffing van de plaatsingskanto
ren tegen betaling en de controle op de kosteloze particuliere plaat
singskantoren werden ingelast om de bekrachtiging van de conventie 
nr. 34 mogelijk te maken(90). 
Bovendien wijzen de jaarlijkse rapporten door de Belgische regering 
aan het Internationaal Arbeidsbureau overgemaakt, op de volledige 

(87) Artikel 1 van de Conventie nr. 96. 
(88) DuBOIS, B., ,Impact van het Europees en het internationaal recht op het Belgisch sociaal 
recht", T.P.R., 1987, I, 532. 
(89) BEIRLAEN, A., De betekenis van de conventies van de internationale arbeidsorganisatie 
in de Belgische rechtssfeer 1919-1969, II, Brussel, V.U.B., 1975, 461. 
(90) Artikel 7 van de Besluitwet van 28 december 1944, B.S., 30 december 1944. 
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overeenstemming tussen de interne wetgeving en de conventie(91). 
Behoudens het vergoedingsaspect geformuleerd in het K.B. van 
28 november 1975 getuigt de Belgische wetgeving betreffende de 
afschaffing van de plaatsingsbureaus tegen betaling in het algemeen 
en betreffende de inrichting en werking van de bureaus die, gezien 
de bijzondere aard van hun plaatsingsactiviteiten gemachtigd zijn 
hun werking voort te zetten(92), van voornoemde conformiteit met 
de internationale conventies. 

2. Advies van het Internationaal Arbeidsbureau 

54. Vervolgens wijzen wij op het advies van het Internationaal 
Arbeidsbureau hetwelk stelt dat, om te bepalen of een bureau aldan 
niet als een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling dient te 
worden gekwalificeerd, geen belang moet worden gehecht aan de 
juridische vorm van het optreden. Als enig criterium kan de werkelij
ke aard van de handeling in aanmerking worden genomen(93). 

55. Outplacement maakt een verhandeling van arbeidskrachten 
door derden met winstoogmerk uit, en dit in twee richtingen. Ener
zijds kan de werkgever, met betaling aan het outplacementkantoor, 
zich op een elegantere,-eventueel-goedkopere en meer-soepele manier 
ontdoen van een niet goed functionerend of overbodig geworden 
personeelslid dan hij tot nog toe (de ontslagbescherming in acht 
genomen) kon doen. Anderzijds wordt tegen betaling, door de 
werkgever weliswaar, een nieuwe betrekking opgespoord voor de 
ontslagen werknemer. 

56. Bijgevolg menen wij te mogen stellen dat outplacement, welke 
ook de juridische verhouding tussen het outplacementkantoor en de 
werkgever is, ressorteert onder de arbeidsbemiddeling tegen betaling. 

(91) BEIRLAEN, A., o.c., 296. 
(92) K.B. van 10 april 1954, B.S., 24-25 mei 1954. 
(93) VALTICOS, H., Droit International du Travail, Parijs, Dalloz, 1970, 315. Het Internatio
naal Arbeidsbureau was van mening dat een uitzendkantoor als een plaatsingsbureau met 
winstbejag dient te worden beschouwd, gelet op de werkelijke inhoud van de verhouding en 
ongeacht de contractuele relaties. Deze uitspraak van de I .A. 0. werd niet onverdeeld onthaald. 
Voornamelijk het feit dat de arbeidsbemiddeling een eenmalige tussenkomst veronderstelt, 
alsook de situatie dat de tussenkomst van een bemiddelaar niet leidt tot een arbeidsovereen
komst met de gebruiker, hebben auteurs ertoe gebracht het uitzendbureau niet te erkennen 
als een arbeidsbemiddelingsbureau tegen betaling. De visie van de I.A.O. werd niettemin 
bevestigd door de wetgever aangezien deze de erkenning van de uitzendbureaus als een taak 
van de arbeidsbemiddeling aan de Gewesten heeft toevertrouwd (Gedr. St., Kamer, 1986-1987, 
762/1, 12-13). . 
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3. Interpretatie van het K.B. van 28 november 1975 

57. Uit wat voorafgaat kan worden vermoed dat het K.B. van 1975, 
wat het vergoedingsaspect van een bureau voor arbeidsbemiddeling 
tegen betaling betreft, geenszins de bedoeling had een bewuste afwij
king in te voeren van de internationale normgeving inzake de arbeids
bemiddeling. Met het oog op de toepassing van de reglementering 
van de wettelijk toegelaten uitzonderingen werd een ongelukkige, 
niet op lange termijn bruikbare, beschrijving gegeven van de op dat 
ogenblik bestaande doch verboden bureaus voor arbeidsbemiddeling 
tegen betaling. 

58. Het K.B. is ontegensprekelijk verouderd en niet meer aangepast 
aan de noden die bestaan op de arbeidsmarkt. Vanuit de bezorgdheid 
dat de arbeid niet zou behandeld worden als een koopwaar ontston
den de reglementeringen op de bureaus voor arbeidsbemiddeling 
tegen betaling. Arbeidsbemiddeling tegen betaling is verboden omdat 
dit aanleiding zou kunnen geven tot het commercialiseren van de 
arbeid met het oog op persoonlijk winstbejag. Aangezien er op dat 
moment nog geen sprake was van outplacement als arbeidsallocatie
techniek en aangezien het klassieke bureau voor arbeidsbemiddeling 
zich enkel en aileen bezig hield met het in overeenstemming brengen 
van de vraag uitgaande van de indienstnemende werkgever en het 
aanbod uitgaande van de werknemer, heeft men niet gedacht aan de 
mogelijkheid dat de ex-werkgever op zijn kosten een bureau zou 
kunnen belasten met de taak als intermediair te fungeren ter bezor
ging van een betrekking aan· een werknemer. 

59. Het K.B. van 28 november 1975 moet gei:nterpreteerd worden 
volgens de wetenschappelijke methode, meer bepaald moeten we er 
de interpretatie aan geven die het meest overeenstemt met de sociale 
noodwendigheden zoals deze voortvloeien uit de feiten en de heersen
de gedachten. De geest van de reglementering moet worden bestu
deerd wanneer de letter dood is(94). 

4. Besluit 

60. Het lijdt geen twijfel dat een outplacementkantoor beantwoordt 
aan de omschrijving van een bureau voor arbeidsbemiddeling zoals 
geformuleerd in diverse bronnen. Meer specifiek, de definitie van het 
Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek volgend, is het kantoor een 

(94) DUMONT, F., Inleiding tot het recht, Bull. Arr. Cass., 1951, 1213. 
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instelling die tot taak heeft de werkgevers bij het zoeken van arbeids
krachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulp
zaam te zijn(95). De outplacementconsulent stemt het aanbod af op 
de vraag in ruil voor een vergoeding. 

61. Bureaus voor arbeidsbemiddeling die hun activiteit tegen beta
ling en a fortiori met winstbejag uitoefenen, zijn verboden zowel 
door de nationale als door de internationale wetgeving. De reglemen
tering kadert in de algemene filosofie dat arbeid geen koopwaar is. 

62. De omschrijving van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen 
betaling, vervat in het K.B. van 28 november 1975, en die welke voor 
de toepassing van een uitzonderingsreglementering werd gegeven, 
kan het outplacementkantoor de kwalificatie van een arbeidsbemid
delingsbureau tegen betaling niet ontnemen. Zulks is onverenigbaar 
met de omschrijvingen gegeven in de internationale conventies, 
alsook met het advies van het Internationale Arbeidsbureau. Op 
nationaal vlak vindt het K.B. van 28 november 1975 geen steun in 
andere reglementeringen die het betalingsaspect op soortgelijke ma
nier omschrijven. 

III. GEVOLGEN EN OPLOSSINGEN 

63. Bij letterlijke toepassing van de teksten is outplacement tegen 
betaling verboden, behoudens de uitzonderingen vastgesteld voor de 
schouwspelartiesten bij K.B. van 28 november 1975(96). Indien blijkt 
dat outplacement een succesvolle manier van bemiddelen is, dient de 
reglementering inzake arbeidsbemiddeling te worden aangepast. 
Alvorens de perspectieven op het vlak van de reglementering te 
belichten, blijven wij eventjes stilstaan bij de vraag of outplacement 
een interessante en wenselijke vorm van bemiddeling is. 

A. Beoordelingsproblemen inzake outplacement 

64. In onze poging een waardeoordeel te vellen stuiten wij op het 
probleem dat het outplacementfenomeen zowel inhoudelijk als wat 
betreft de personen die op het terrein werkzaam zijn, uitermate 
ondoorzichtig is. 

(95) Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek, Secretariaat -Generaal van de Benelux Economi
sche Unie, Brussel, 1973, 39. 
(96) Artikel 7, § 6, van de Besluitwet van 28 december 1944, B.S., 30 december 1944. 
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§ 1. Ratione materiae 

65. Tot voor kort was het moeilijk een duidelijk begrip te hebben 
van de activiteit uitgeoefend door de outplacementkantoren. In een 
poging om het fenomeen te vatten was men bij gemis aan een 
wettelijke omschrijving aangewezen op de rechtsleer, voornamelijk 
publicaties van de outplacementkantoren, aangesloten bij de Natio
nale Vereniging van Outplacementkantoren(97). 
Door de totstandkoming van de C.A.O. nr. 51 werd voor het eerst 
een juridische definitie gegeven van outplacement(98). De definitie 
wordt voorzien van een commentaar waarbij niet aileen de personen 
die als outplacementkantoor kunnen fungeren worden omschre
ven(99), doch ook welke activiteiten door het outplacementkantoor 
kunnen worden uitgeoefend(lOO). 

66. Outplacement is een begeleidingsmethode gericht op het zoeken 
naar een nieuwe betrekking. Ze kan ingedeeld worden in drie grote 
rubrieken: 
- psychologische hulp: opvang van de schok van het ontslag, 
opvang van mislukte zoekcampagnes; 
- methodologische hulp: bepaling van de doelgroepen en de markt
benaderingsstrategie; 
- logistieke hulp: secretariaat, referentiewerken, telefoon, model
len van arbeidsovereenkomsten, enz. 

67. Alhoewel de outplacementkantoren meestal de nadruk leggen op 
het psychologische gedeelte van de begeleiding, laat het lage percen
tage consulenten met een psychologische opleiding en het hoge 
percentage consul en ten met een brede beroepservaring in verschillen
de bedrijven en sectoren vermoeden dat deze laatsten vooral hun 
kennis van de arbeidsmarkt en niet hun psychologische kennis ge
bruiken bij het leveren van hun diensten. De outplacementconsulen
ten hebben bovendien indirect contact met de vraagzijde van de 

(97) DE CADT, R., o.c., 337; WALKIERS, P., ,Outplacement in de praktijk", Or., 1988, 214. 
(98) Zie randnummer 38. 
(99)Luidens de commentaar van artikel 1 is het outplacementkantoor hetzij een natuurlijke 
persoon, hetzij een private of publieke rechtspersoon, hetzij de instelling of het organisme van 
publiek recht. 
(100) Volgens de commentaar zijn de activiteiten behorende tot de outplacementopdracht 
beperkt tot het verstrekken van een of meer van de volgende diensten en adviezen: psychologi
sche begeleiding, het opmaken van de persoonlijke balans, hulp bij het uitbouwen van een 
zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan, begeleiding met het oog op de 
onderhandeling van nieuwe arbeidsovereenkomsten, begeleiding tijdens de integratie in het 
nieuwe werkmilieu, lo~istieke en administratieve steun. 
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arbeidsmarkt langs de headhunters en recruteringsbureaus om, die 
informatie naar de outplacementbureaus sturen in verband met 
vacante betrekkingen. 

68. Outplacement is geen inplacement of herplaatsing, dat een ande
re betrekking bij dezelfde werkgever beoogt en kadert in de arbeids
bemiddeling, hetwelk ingevolge artikel 96 van de I.A.O.-conventie 
verboden is. De outplacementactiviteiten, zoals hierboven opge
somd, maken integraal deel uit van een arbeidsbemiddelingsop
dracht. De twist over het al dan niet ressorteren van outplacement 
onder de arbeidsbemiddeling dient ons inziens positief te worden 
beantwoord.Outplacement behoort bijgevolg tot de bevoegdheid van 
het Gewest (zie supra). 

§ 2. Ratione personae 

69. Op het vlak van de personen die actief zijn in de outplacement
wereld dreigt een wildgroei te ontstaan. De Nationale Vereniging van 
Outplacement bureaus is geenszins representatief in Belgie en verenigt 
enkel de bureaus die een beroepscode onderschrijven(lOl). Naast de 
elf leden van deze organisatie van bona fide kantoren zijn er nog tal 
vananderebureaus die-eerrof-andere vorm-van,,hertewerkstellings~ -
beleid" bieden. Hun actieterrein beperkt zich niet alleen tot outplace
ment, maar strekt zich ook uit tot headhunting en personeelsselectie, 
wat hen meteen ook verhindert om toe te treden tot de Nationale 
Vereniging. Sinds enkele maanden is alsook de overheid actief op het 
domein. 

70. Het besef enerzijds dat een regulering van het beroep zich 
opdringt en de juridische onmogelijkheid om de outplacementkanto
ren onder het toepassingsgebied van de C.A.O. te brengen(102), 
heeft geleid tot het indirect, via de werkgever om, aan banden leggen 

(101) De Nationale Vereniging werd opgericht in januari 1990 en heeft een zelfregulerend 
effect voor ogen. Aileen de bureaus die de beroepscode onderschrijven kunnen toetreden tot 
de vereniging. De beroepscode betekent in concreto dat de kantoren gebonden zijn door een 
aantal deontologische regelen, waaronder de zwijgplicht, het onthouden van inmenging in de 
ontslagbeslissingen of reorganisatieadviezen, zich niet inlaten met plaatsing of selectie noch 
met executive search, het beschikken over beroepsbekwaamheid, het uitsluitend contracteren 
met de werkgever die ook de begeleiding betaalt, het begeleiden van de kandidaat tot deze een 
nieuwe betrekking heeft gevonden en met succes de proeftijd heeft doorlopen. De code is niet 
afdwingbaar en is te algemeen en oppervlakkig om een afdoende bescherming te bieden aan 
de betrokken partijen. Het is duidelijk dat de C.A.O. nr. 51 zich op deze code heeft gebaseerd. 
(102) lngevolge artikel 2 van de C.A.O.-wet is desbetreffende wet slechts van toepassing op 
de werknemers en op de werkgevers alsook op de organisaties. 
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van de activiteiten van de outplacers. De waarborgen die door de 
outplacementkantoren moeten worden gegeven, dienen door de 
werkgever te worden gegarandeerd. De strafsancties en de admini
stratieve boetes, die het gevolg zijn van het niet naleven van een 
algemeen verbindend verklaarde C.A.O., zijn van toepassing op de 
werkgever die een outplacementbegeleiding toevertrouwt aan een 
kantoor dat niet aan de in de C.A.O. gestelde eisen voldoet(103). Op 
vlak van sanctionering gaat het outplacementkantoor niet vrijuit. 
Een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan drie maanden loon dient 
te worden betaald bij niet-naleving van de waarborgen bij C.A.O. 
bepaald(104). Deze sanctionering wordt afgedwongen via de werkge
ver. Luidens artikel 4 van de C.A.O. nr. 51 mag de werkgever een 
werknemer een outplacementbegeleiding slechts aanbieden indien 
het outplacementkantoor zich tot bovengenoemde forfaitaire scha
devergoedingen verbindt. 

71. Gelet op de controletaak van de overheid op het vlak van de 
arbeidsbemiddeling, lijkt het zuiverder de outplacementkantoren te 
onderwerpen aan een erkenningsvoorwaarde. Illegale praktijken die
nen te worden gesanctionneerd. 

§3. Besluit 

72. De cijfers die de outplacementbureaus naar buiten brengen 
(gemiddelde zoektijd 4 maanden voor een persoon met een gemiddel
de leeftijd van 44 jaar) wijzen erop dat outplacement zeker geen te 
verwaarlozen vorm van arbeidsallocatie is. Door zelf met een outpla
cementdienst te starten betuigde de overheid haar instemming met 
deze vorm van arbeidsallocatie. Tot nog toe opereren de ,outpla
cers" illegaal op de arbeidsmarkt. Dit komt de betrachte transparan
tie op de arbeidsmarkt niet ten goede. Indien de overheid in het Iicht 
van deze positieve ervaringen outplacement als allocatietechniek 
wenst te behouden, dient zij wetgevend op te treden. 

73. De regulering van de outplacementpraktijk door de C.A.O. 
nr. 51 is gebrekkig. Vooreerst kan de normering van de outplacement
praktijk, evenals de naleving ervan, slechts indirect, namelijk via het 

(103) Art. 56 t.e.m. 61 van de C.A.O.-wet. 
(104) De forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd in het geval dat het outplacementkan
toor niet beantwoordt aan de kwaliteitswaarborgen gesteld in artikel 4 van de C.A.O. nr. 51, 
alsook wanneer de outplacer niet in de vereiste ongevallenverzekering van artikel 5 heeft 
voorzien. 
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opleggen van verbintenissen aan de werkgever, worden gewaar
borgd. Bovendien dient op de beperkte juridische draagwijdte van 
de C.A.O. worden gewezen. Zij regelt de arbeidsverhouding tussen 
de werkgever en werknemers voor zover die nog bestaat. Verder heeft 
de C.A.O. nr. 51 enkel de arbeidsrechtelijke bescherming van de 
werknemer bij ontslag op het oog en bevat ze geen waarborgen inzake 
de professionele deskundigheid van de begeleiders. De beroepscode 
van de Nationale Vereniging van Outplacementkantoren is onvol
doende om de wildgroei in de outplacementwereld te verhinderen. 
Gelet op de noodzaak van een transparante en goed functionerende 
arbeidsmarkt is het van belang dat de overheid hier reglementerend 
optreedt. Een erkenningsregeling van overheidswege kan eventueel 
op complementaire basis rechtstreekse verbintenissen opleggen aan 
de personen die outplacementactiviteiten uitoefenen. Het Gewest is 
hiervoor bevoegd aangezien outplacement een vorm van arbeidsbe
middeling is. 

B. De perspectieven op vlak van de reglementering 

74. Gelet op de regionalisering van de arbeidsbemiddeling zijn de 
Gewesten bij machte om bij wijze van decreet de reglementering 
inzake de arbeidsbemiddeling te wijzigen(l05). In deze context lijkt 
het ons belangrijk in te gaan op de beletsels en mogelijkheden die 
zich kunnen voordoen op grond van de hierarchie der rechtsbronnen. 

§ 1. Verhouding decreet-nationale wetgeving 

75. Decreten zijn wetskrachtige akten getroffen door respectievelijk 
de gemeenschapsraden en de gewestraden voor de aangelegenheden 
en binnen het geografisch gebied waarvoor ze de bevoegdheid hebben 
gekregen hetzij door de Grondwet, hetzij door de Bijzondere Wet 
van 8 augustus 1980 tot Hervorming der lnstellingen en de wijzigin
gen aangebracht door de Wet van 8 augustus 1988(106). Twee 
opmerkingen dienen hierbij te worden geformuleerd. 

76. Aangezien de decreten de bestaande wetten kunnen wijzigen, 
aanvullen, vervangen en opheffen(107), rijst de vraag of een decreet 

(105) Art. 6, § 1, IX, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der 
Instellingen, B.S., 15 augustus 1980. 
(106) DE VROEDE P., en GORUS J., Inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1990, 82. 
(107) Artikel 19, § 2, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, B.S., 15 augustus 1980. 
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het algemeen verbod inzake de betalende arbeidsbemiddeling zou 
kunnen afschaffen ten voordele van de arbeidsbemiddelingsbureaus 
tegen betaling, met winstoogmerk gedreven, voor zover de geweste
lijke executieve in een controlerende en beschermende reglemente
ring zou voorzien. 
De uitbreiding van deze versoepeling in reglementering naar de 
commerciele bureaus voor arbeidsbemiddeling is echter onmogelijk. 
Door de bekrachtiging van de Conventie nr. 96, deel II, ging Belgie 
de verbintenis aan voorzieningen te treffen voor de geleidelijke 
afschaffing van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling en 
gedreven met winstoogmerk(108). Dat het decreet kan afwijken van 
de nationale wetgeving betekent nog niet dat de decreetgever niet zou 
gebonden zijn door de internationale verdragen door Belgie afgeslo
ten. 
Overeenkomstig artikel 5 van de voormelde conventie kan de wetge
ver, bij wijze van uitzondering, afwijkingen toestaan op het verbod 
tot exploiteren van de arbeidsbemiddelingsbureaus tegen betaling, 
voor de groepen van personen voor wie de overheid, in casu de 
V.D.A.B., tot nog toe in geen behoorlijke arbeidsbemiddeling kan 
voorzien. 

77. In afwijking respectievelijk aanvulling van de bestaande natio
nale wetgeving zou het perfect haalbaar zijn bij decreet een absoluut 
verbod inzake arbeidsbemiddeling tegen betaling in te voeren, respec
tievelijk nieuwe categorieen van personen onder het uitzonderingsre
gime, wat betreft het verbod van betalende arbeidsbemiddeling, te 
brengen. 

78. Tevens dient te worden opgemerkt dat de Gemeenschapsminister 
enkel gemachtigd is om zich op het domein van de arbeidsbemidde
ling te begeven. De puur arbeidsrechtelijke aspecten dienen te wor
den behandeld door de nationale Minister van Tewerkstelling en 
Arbeid die op het vlak van het arbeidsrecht exclusief bevoegd is(l09). 
Het Gewest kan wel verwijzen naar het nationaal arbeidsrechtelijk 
kader dat dient te worden gerespecteerd, maar zij kan zich niet in 

(108) Aanhef van de Wet van 3 maart 1958 houdende goedkeuring van het internationaal 
verdrag nr. 96 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling 
betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949, te Geneve, door de Algemene Conferentie van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar twee en dertigste zitting, B.S., 17 juli 1958 . 

. (109) Artikel6, § 1, VI, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, B.S., 15 augustus 1980, 
gewijzigd door de Wet van 8 augustus 1988, B.S., 13 augustus 1988. 
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de plaats stellen van de nationale overheid om arbeidsrechtelijke 
beschermingsregelen uit te vaardigen met betrekking tot de nieuwe 
vormen van arbeidsbemiddeling. Outplacement grijpt meestal plaats 
op het moment dat de werknemer en werkgever verbonden zijn door 
een arbeidscontract en kan dus worden gesitueerd in de problematiek 
van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat outplacement 
op arbeidsrechtelijk vlak een onvolmaakte vorm van afscheid nemen 
is zal blijken uit onderstaande uiteenzetting. 

§ 2. Verhouding internationaal wetgevend kader-interne wetgeving 

79. Aangezien de arbeidsbemiddelingsproblematiek de zorg weg
draagt van de internationale wetgever dient ook de relatie interne wet 
- internationale normen te worden opgeworpen. In functie van het 
incorporatievraagstuk lijkt het ons relevant een onderscheid door te 
voeren tussen het communautaire recht enerzijds en de overige 
internationale verdragen anderzijds. 

a. Communautaire rechtsregels 

80. De primauteit van het Europees gemeenschapsrecht staat buiten 
kijf. Ingevolge de bevoegdheidsoverdracht vanwege de lidstaten van 
het E.G.-verdrag, kunnen de Europese instellingen, met betrekking 
tot de in het verdrag aangewezen materies, maatregelen treffen die 
bindend zijn en voor de lidstaten en voor de aldaar wonende rechts
onderhorigen. De rechtsinstrumenten waarover de E.G. beschikt zijn 
de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen en adviezen(110). 
In functie van het vrije verkeer van werknemers wijst de E.G. op het 
belang van een transparante arbeidsmarkt. De Verordening nr. 
1612/68 van 15 oktober 1968 regelt dienaangaand de samenwerking 
tussen de centrale diensten voor arbeidsvoorziening en tussen de 
regionale diensten waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkten op 
elkaar worden afgestemd met uitwisseling van informatie en studie 
inzake werkgelegenheid en werkloosheid. Tevens werd een gemeen
schappelijk optreden op het gebied van compensatie van en aanvra
gen om werk binnen de E.G. georganiseerd(l11). De verordening 
bevat evenwel geen concrete bepalingen aangaande de organisatie 
van de diensten voor arbeidsbemiddeling, noch of deze al dan niet 
tegen betaling mogen optreden. 

(110) DE VROEDE, P. en GORUS, J., o.c., 57. 
(111) Verordening 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het vrij verkeer van de werkne
mers binnen de Gemeenschap, PB, L 257/2 van 19 oktober 1968. 
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Niettemin menen wij uit het uiteindelijke doel van de verordening, 
met name het creeren van een transparante communautaire arbeids
markt, te mogen afleiden dat de arbeidsvoorziening een taak is van 
de overheid waarbij het particuliere initiatief onder toezicht en 
controle van de overheid dient te gebeuren. De gewesten dienen 
conform de communautaire verordening dit principe in hun wetge
ving te respecteren. 

b. Andere internationale rechtsregels 

81. In tegenstelling tot de europeesrechtelijke bepalingen moeten we 
de toepasselijke internationale verdragsbepalingen toetsen op hun 
directe werking. Sedert het arrest ,Le Ski" staat de primauteit van 
een internationaalrechtelijke norm ten aanzien van een landsrechte
lijk norm vast op voorwaarde dat deze rechtstreekse gevolgen heeft 
in de interne rechtsorde. Deze voorrang volgt uit de aard zelf van het 
bij het verdrag bepaald internationaal recht(112). 

82. Van groot belang voor de arbeidsbemiddeling is de Conventie 
nr. 96 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor 
hun bemiddeling betaling vragen. Zoals elke overeenkomst van de 
I.A.O. bevat ook deze conventie een reeks bepalingen die niet 
werkelijk in rechte afdwingbaar zijn en dus een uitvoering vereisen 
in de wet of in de complementaire regelingen zoals de C.A.O.(ll3). 
Aangezien de internationale conventies van de I.A.O. geen recht
streekse gevolgen teweegbrengen in de interne rechtsorde, kan de 
rechter niet weigeren een decreet dat in strijd is met bovengenoemde 
conventies toe te passen(114). Dit betekent geenszins dat de decreet
gever bovengenoemde conventie probleemloos kan negeren. Door de 
ratificatie nemen de staten het engagement op zich de geratificeerde 
normen te respecteren, anderzijds dienen zij het bewijs daarvan te 
leveren aan de I.A.O. Meer specifiek zijn de staten ertoe gehouden 
rapporten op te stellen, hetzij periodiek, hetzij als antwoord op 
klachten over de manier waarop zij de geratificeerde normen omzet
ten in hun recht en de praktijk(ll5). Bovendien heeft de I.A.O. een 
klachtenprocedure uitgewerkt waarbij de miskenning door een staat 

(112) Cass., 27 mei 1971, Pas., I, 1979. 
(113) VALTrcos, N., Droit international du Travail en droit internefranrais de droit interna
tional prive 1973-1975, Parijs, Dalloz, 1977, nr. 746 ev. 
(114) RIMANQUE, K., De toepassing van het E. V.R.M. in de praktijk, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1987, 10. 
(115) SEvArs, J., ,Les normes de 1' O.I.T. sur Ia liberte syndicale et leur mise en ceuvre", 
R.I.T., 1984, 824. 
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van de goedgekeurde overeenkomsten kan worden aangebracht, 
hetzij door een andere staat, hetzij door de betrokken professionele 
organisaties. Alhoewel de besluiten van de commissie die deze klach
ten behandelt, slechts een morele waarde hebben, is de klachtenpro
cedure toch een efficient drukkingsmiddel op de lidstaten, gelet op 
de publiciteit die wordt gegeven aan deze klachten(116). 

83. Tenslotte is het van belang erop te wijzen dat de Conventie nr. 96 
ruimte laat voor de arbeidsbemiddeling tegen betaling gedreven met 
winstoogmerk op voorwaarde dat wordt voorzien in een bescher
mende reglementering. Desondanks opteerde Belgie in de bekrachti
gingsakte voor de geleidelijke afschaffing van dergelijke bureaus 
voor arbeidsbemiddeling(117). Dit impliceert dat de Gewesten tot 
nog toe enkel bij machte zijn om bij decreet de arbeidsbemiddeling 
tegen betaling doch zonder winstbejag toe te laten zonder het interna
tionale kader te overschrijden. Zolang de Gewesten niet over ver
dragsrechtelijke bevoegdheden beschikken is het onmogelijk om de 
arbeidsbemiddeling met winstbejag te reglementeren zonder schen
ding van het internationale recht. Misschien brengt de derde fase van 
de staatshervorming hierin nieuwe perspectieven. 

§3. Besluit 

84. Bij de reglementering van de arbeidsbemiddeling kunnen de 
Gewesten afwijken van de nationale normering terzake. Zowel de 
Europese wetgever, met het oog op het realiseren van een transparan
te Europese arbeidsmarkt, als de I.A.O., om te vermijden dat de 
arbeid zou behandeld worden als een koopwaar, huldigen het princi
pe dat de arbeidsvoorziening in hoofdzaak een taak is van de over
heid en dat de particuliere arbeidsbemiddeling onder haar toezicht 
en controle moet staan. Het Gewest dient de Conventie nr. 96, 
goedgekeurd door Belgie en het daarin vervatte verbod op arbeidsbe
middeling tegen betaling met winstoogmerk te respecteren. Naarge
lang van de inzichten van het Gewest behoort een uitbreiding naar 
de arbeidsbemiddeling tegen betaling, die wordt gedreven zonder 
winstoogmerk, evenals het onderbrengen van nieuwe categorieen 
onder de uitzonderingen op het verbod van betalende arbeidsbemid
deling, tot de mogelijkheden. Ook voor een absoluut verbod inzake 

(116) DUBOIS, B., , ,Impact van het europees en het internationaal recht op het belgisch sociaal 
recht", T.P.R., 1987, 545. 
(117) Art. 2 van deConventienr. 96 van 1 juli 1949betreffende de bureaus voor arbeidsbemid
deling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, B.S., 17 juli 1958. 
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de arbeidsbemiddeling tegen betaling kan worden geopteerd, voor 
zover de overheid in een doeltreffende arbeidsallocatie van desbetref
fende specifieke beroepscategorieen kan voorzien. De explosie van 
nieuwe vormen van arbeidsallocatie wijst evenwel in een andere 
richting. 
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IV. ARBEIDSRECHTELIJKE PROBLEMEN ROND HET OUTPLACE

MENTGEBEUREN 

A. Het vastleggen van modaliteiten inzake outplacement in bet Iicht 
van bet ontslagrecht 

1. De CA.O. nr. 51 situeert zich in het sociaal ontslagbeleid van de 
ondernemingen. Waarborgen tegen misbruik werden bij C.A.O. 

uitgewerkt. Ze zullen hieronder kritisch worden geanalyseerd en op 
hun merites worden beoordeeld. 

§ 1. Toepassingsgebied van de C.A.O. nr. 51 

2. Uit artikel2, § 2 kan worden afgeleid dat de outplacementbegelei
ding kan worden aangeboden zowel in het kader van een rechtmatig 
ontslag waarbij een opzeggingstermijn dient te worden gerespecteerd 
als in de situatie van een onrechtmatig ontslag met onmiddellijke 
beeindiging van de overeenkomst. 

3. De hypothese van een onrechtmatig ontslag impliceert dat de 
rechten en de plichten van beide partijen jegens elkaar ophouden te 
bestaan op het ogenblik dat de wil van de andere partij om een einde 
te stellen aan de overeenkomst duidelijk is(l). Bij gemis aan een 
arbeidsverhouding lijkt het ons moeilijk verdedigbaar dat de C.A.O. 

nr. 51 nog zou kunnen ingrijpen in de rechtsverhouding die nader
hand naar aanleiding van een outplacementcontract tot stand zou 
komen tussen twee inmiddels onafhankelijk geworden personen. 
De betrachte bescherming van de werknemer door een regulering bij 
C.A.O. van de outplacementactiviteiten mist dan ook haar effect bij 
een onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Hieruit 
moge de behoefte aan een wetgevend optreden nogmaals blijken. 

4. Dergelijke kritiek kan niet worden geformuleerd bij een rechtma
tig ontslag aangezien de arbeidsovereenkomst slechts definitief een 
einde neemt bij het verstrijken van de opzeggingstermijn. De arbeids
verhouding blijft tot op die einddatum in ongewijzigde vorm be
staan(2). 

(I) Cass., 11 mei 1981, J.T.T., 1981, 356. 
(2) Cass., 10 oktober 1977, R. W., 1977-1978, 2151. 

167 



§ 2. Neutraliteit ten aanzien van het ontslagbeleid 

5. Naar luid van artikel 4, 7° is het de outplacementconsulent 
verboden zich te mengen in de ontslagbeslissing van de werkgever. 
Hij mag evenmin de onderhandelingen daaromtrent be!nvloeden. 

§3. Instemming 

6. Om te verhinderen dat de werknemer zou worden gedwongen een 
outplacementbegeleiding te volgen bepaalt de C.A.O. nr. 51 dat de 
instemming van de werknemer om een begeleiding aan te vatten ten 
vroegste kan worden gegeven na de betekening van de opzeggingster
mijn of van de onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst(3). 
Twee zaken dienen bij deze bepaling te worden opgemerkt. 

7. Vooreerst is het inschrijven van dergelijke waarborg overbodig 
(en zulks blijkt ook uit de comrnentaar bij artikel 2) in die zin dat 
het beding waarbij werkgever en werknemer voorafgaandelijk aan 
bet ontslag zouden overeenkomen dat de werknemer verplicht is een 
outplacementbegeleiding te volgen bij een eventueel ontslag, relatief 
nietig is. Zulks vloeit voort uit artikel 6 van de Arbeidsovereenkom
stenwet. De verplichting een outplacementbegeleiding te volgen ver
zwaart immers-de-verplichtingen van de-werknemer-bij-een beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst. 

8. Vervolgens dient te worden onderstreept dat de instemming van 
de werknemer, in geval van een hogere bediende, kan worden gege
ven op een ogenblik waarop nog niets vaststaat met betrekking tot 
de opzeggingstermijn. 
Uit de formulering ,de instemrning mag ten vroegste worden gege
ven na de betekening van de opzeggingstermijn'' zou men verkeerde
lijk kunnen afleiden dat een akkoord over een outplacementbegelei
ding tot stand komt in alle onafhankelijkheid, nadat de opzeggings
termijn in acht te nemen ten aanzien van de hogere bediende defini
tief is bepaald. 
Een geldige opzegging vereist inderdaad de vermelding van de duur 
van de opzeggingstermijn. Toch dient de opzeggingstermijn naar luid 
van artikel 82, § 3, van de Arbeidsovereenkomstenwet in onderling 
akkoord tussen de hogere bediende en de werkgever te worden 
bepaald. Dergelijke overeenkornst is aan geen enkel formalisme 

(3) Art. 2, § 2 van de C.A.O. nr. 51. 

168 



onderworpen en kan mondeling, geschreven, uitdrukkelijk of stil
zwijgend zijn op voorwaarde evenwel dat de wilsovereenstemming 
zeker is(4). 
Laatstgenoemd akkoord moet niet worden betekend en wordt niet 
bedoeld in artikel2, § 2 van de C.A.O. nr. 51(5). 

9. Aangezien de opzeggingstermijn met betrekking tot de hogere 
bediende hoegenaamd niet vaststaat op het ogenblik van de beteke
ning van de opzegging is het gevaar reeel dat outplacement als 
element bij de onderhandelingen over deze termijn zal worden ge
bruikt door de werkgever om een opzeggingstermijn te bereiken die 
niet ver van de wettelijke minima verwijderd of zelfs tot die minima 
beperkt is(6). Bovendien is het perfect mogelijk dat een nog verre
gaande, eventueel zelfs een complete verzaking van rechten vanwege 
de werknemer wordt betracht wat betreft de opzeggingstermijn
en/ of vergoedingen(7). 

§ 4. Outplacement als element bij onderhandelingen over de opzeg
gingstermijn 

10. Outplacement richt zich in de praktijk voornamelijk tot de 
hogere bedienden en kaderleden. Ten aanzien van deze beroepscate
gorie wordt outplacement vaak aangewend om de zware financiele 
lasten die gepaard gaan met het ontslag te verminderen(8). 

11. Het ontslagrecht, zoals dat vandaag is geconcipieerd, biedt 
onvoldoende waarborgen tegen het aanbieden van outplacement als 

(4) VoTQUENNE, D., ,Wijzen van beeindiging van de arbeidsovereenkomst", in A.T.O., 
Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 0 102, 562. 
(5) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de 
Sciences Sociales, 1986, 264. 
(6) De wettelijke minimumgrens is de opzeggingstermijn die moet worden gerespecteerd ten 
aanzien van de lagere bedienden, meer bepaald drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar 
ancienniteit. 
(7) Artikel 82, § 3 bepaalt een minimumtermijn die moet worden gerespecteerd wanneer de 
opzegging uitgaat van de werkgever ingeval van overeenkomst n.a.v. het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Toch is deze bepaling zinloos aangezien volgens een gevestigde recht
spraak van het Hof van Cassatie de werknemer vanaf het ogenblik van de kennisgeving van 
de opzegging aile rechten kan verzaken die hem door de wetgever zijn toegekend ( Cass., 11 
februari 1980, R. W., 1979-1980, 2037 en Cass., 22 mei 1978, R. W., 1978-1979, 1436). De 
werknemer kan bijgevolg bij overeenkomst zijn instemming betuigen met een opzeggingster
mijn die korter is dan de wettelijke minima of zelfs nihil is. De wettelijke bepalingen met 
betrekking tot het respecteren van een opzeggingstermijn zijn van imperatieve aard en strekken 
ertoe de particuliere belangen van de werknemer te beschermen. Deze rechten kunnen worden 
verzaakt op voorwaarde dat die verzaking een reeds verworven recht als voorwerp heeft. 
(8) BUYSSENS, H., o.c., 165. 
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een van de elementen van een transactionele overeenkomst betreffen
de het einde van de arbeidsovereenkomst. 

12. Een afstand van rechten door de werknemer kan enkel en aileen 
wanneer zulks volledig vrij en bewust gebeurt en voor zover de 
contractvrijheid van de partijen niet door dwingende wetsbepalingen 
werd beperkt. Deze beperking werd inzake de ontslagregeling nodig 
geacht voor zover de werknemer een ondergeschiktheidspositie be
kleedt tegenover de werkgever. In deze afhankelijke relatie vindt de 
wettelijke bescherming haar bestaansreden. 

13. In het Iicht van bovengenoemde beschouwing bepaalt artikel82, 
§ 3, uitdrukkelijk dat de opzeggingstermijn van de hog ere bediende 
dient te worden vastgesteld door de werkgever en de werknemer in 
onderling akkoord en dit ten vroegste op het ogenblik waarop de 
opzegging wordt gegeven. Volgens de optie van de wetgever diende 
de overeenkomst tot stand te komen op een ogenblik waarop de 
bediende in een onafhankelijke positie verkeert. Naar het oordeel 
van de wetgever in 1969 is zulks het geval als de opzegging betekend 
is(9). Op dat ogenblik hoeft de bediende niet meer te vrezen om zijn 
betrekking te verliezen _en_heeft__hij voldoend~handelings_vrjjht:!fl 
herwonnen om over de duur van de opzeggingstermijn met de 
werkgever te onderhandelen(lO). De hogere bediende moet worden 
beschermd zolang hij zich in een zwakke onderhandelingspositie 
tegenover de werkgever bevindt, nl. bij de indiensttreding en daarna 
nog zolang hij in dienst is(ll). 

14. Deze door de wetgever als fundamenteel geachte onafhankelijke 
onderhandelingspositie komt nu ook in het gedrang op het einde van 
de arbeidsovereenkomst door het enkele feit dat de met het ontslag 
bedreigde of ontslagen werknemer afhankelijk is van de goodwill van 
de werkgever indien hij een outplacementbegeleiding wil genieten. 
Het is immers zo dat een outplacementkantoor enkel een contract 
kan sluiten met de werkgever. Het systeem van retailing waarbij de 
opdracht uitgaat vanwege de werknemer zelf, is verboden. Deze 
verplichting werd in de C.A.O. nr. 51 opgenomen door te bepalen 
dat de kostprijs van outplacement voor rekening is van de individuele 

(9) Cass., 8 oktober 1975, T.S.R., 1975, 480. 
(10) Par!. St., Kamer, 1968-1969, nr. 270/7, 74. 
(11) Cass., 11 februari 1980, R. W., 1979-1980, 2038, concl. adv. gen. Lenaerts. 
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werkgever die daartoe opdracht heeft gegeven(12). Voordien bestond 
deze regel enkel in de gedragscode van de Nationale Vereniging van 
Outplacementbureaus(13). Met deze bepaling heeft men willen ver
mijden dat een ontslagen werknemer geld zou investeren in een 
begeleiding die geen enkele werkgarantie biedt. Deze bekommernis 
hangt samen met de kwalificatie van ,middelenverbintenis" die 
doorgaans aan het outplacementcontract wordt gegeven. Deze juridi
sche kwalificatie kan ons inziens niet onvoorwaardelijk worden 
bijgetreden. Hiervoor verwijzen wij naar randnummer 41. 

15. De outplacementbegeleiding wordt door de ontslagen werkne
mer geassocieerd met een nieuwe dienstbetrekking. Teneinde zijn 
recht op arbeid verwezenlijkt te zien aan de hand van outplacement 
dient de werknemer zich inschikkelijk te gedragen bij de onderhande
lingen naar aanleiding van het einde van de arbeidsovereenkomst, 
aangezien de werkgever een noodzakelijke tussenschakel is om te 
kunnen genieten van een outplacementbegeleiding. Het recht op 
arbeid, dat door verscheidene vormen van arbeidsallocatie moet 
worden geconcretiseerd,waaronder ook outplacement, impliceert 
dat aan aile werkzoekenden, zonder enige discriminatie, gelijke 
kansen worden geboden bij het zoeken naar een nieuwe dienstbetrek
king. Ben willekeurig beslissingsrecht van de werkgever met betrek
king tot het al dan niet kunnen genieten van een welbepaalde vorm 
van arbeidsallocatie strookt naar ons gevoelen niet met het recht op 
arbeid. Bovendien dienen nieuwe waarborgen te worden ingebouwd 
teneinde de onafhankelijke positie van de werknemer bij de onder
handelingen over de opzeggingstermijn, zoals betracht door art. 82 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, te herstellen. 

16. Vervolgens rijst de vraag of het aanbieden van outplacement een 
invloed kan uitoefenen op de vaststelling van het bedrag van de 
opzeggingsvergoeding. Twee situaties moeten worden onderschei
den. 

17. Vooreerst kunnen de partijen een akkoord sluiten over de opzeg
gingsvergoeding die alsdan in de plaats komt van de niet in acht 
genomen opzeggingstermijn vanaf de onmiddellijke beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst. Dit volgt uit een samenlezing van de artike-

(12) Art. 3 van de C.A.O. nr. 51. 
(13) Art. 7 en 8 van de gedragscode van de Nationale Vereniging van de Outplacementbureaus. 
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len 82, § 3, en 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet(14). Out
placement kan in rekening worden gebracht bij het bepalen van de 
opzeggingsvergoeding voor zover de hogere bediende hiermee ak
koord gaat. Dezelfde problemen rijzen als deze geformuleerd bij het 
akkoord met betrekking tot de opzeggingstermijn. 

18. Bij ontstentenis van akkoord zal de rechter het bedrag van de 
vergoeding vaststellen na eerst de passende opzeggingstermijn te 
hebben vastgesteld welke de werknemer moet toelaten een andere 
passende dienstbetrekking te vinden(15), rekening houdend met zijn 
ancH~nniteit, zijn leeftijd, de belangrijkheid van zijn functie en van 
het bedrag van zijn loon, dit volgens de gegevens eigen aan de 
zaak(16). 
Niettegenstaande de jurisprudentiele uitspraken m.b.t. de opzeg
gingstermijn anders doen vermoeden, toch is het de wil van de 
wetgever dat ,de kans om een gelijkwaardige betrekking te vinden" 
niet het enige criterium voor de vaststelling van de opzeggingstermijn 
zou zijn. Buiten de minimumtermijn vastgesteld voor de lagere 
bedienden in artikel82, § 3, tweede lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet, is de rechter soeverein in het bepalen van de opzeggingster
mijn voor de hogere bediende. Hierbij moet hij rekening houden met 
de belangen van oeide partijeri, inzonde-rneia aeze van de-werkge= 
ver(17), zonder evenwel de ,behoorlijke opzeggingstermijn" van de 
bediende te kunnen verminderen(18). Onder de belangen van de 
werkgever moet worden verstaan de financiele draagkracht van de 
onderneming, de eventuele bedrijfs-economische noodzaak van per
soneelsinkrimping, de financiele gevolgen van een ontslag voor de 

(14) Arbh. Brussel, 25 januari 1991, J. T. T., 1991, 402; Arbh. Brussel, 4 mei 1982, J.T. T., 
1983, 99. 
(15) Cass., 8 september 1980, Arr. Cass., 1980-81, 17. 
(16) Cass., 3 februari 1986, J.T.T., 1987, 58; Cass., 4februari 1991, R. W., 1990-1991,1407. 
(17) Cass., 19 januari 1977, R. W., 1976-77, 1831. Desbetreffend arrest had evenwel betrek
king op het ontslag uitgaande van de hogere bediende. In tegenstelling tot VAN EECKHOUTTE 
die de mening is toegedaan dat de uitspraak van Cassatie ook geldt wanneer het ontslag uitgaat 
van de werkgever is JAMOULLE van oordeel dat de rechter enkel rekening moet houden met 
de beiderszijdse belangen in geval van een ontslag uitgaande van de werknemer. VAN EECK
HOUTTE steunt zich hiervoor op de algemene bewoordingen waarmee het arrest is opgesteld. 
Bovendien is er volgens laatstgenoemde geen enkele reden waarom de belangen van de 
werkgever bij de conventionele vaststelling van de opzeggingstermijn wei en bij een jurispru
dentiele vaststelling niet in aanmerking zouden moeten worden genomen. 
Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,lndividueelrechtelijke sociale as pecten van herstructu
rering van ondernemingen", Sociale aspecten van ondernemingen in herstructurering, Studie
dag ASSOCIARE, Gent, 4 december 1992, 21; Contra: JAMOULLE, M., Le contrat de travail, 
Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, II, 1986, nr. 244, 277. 
(18) Arbh. Luik, 19 maart 1986, Soc. Kron., 1987, 57. 
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onderneming(19) en zelfs macro-economische overwegingen(20). Uit 
wat voorafgaat volgt dat outplacement, als een belang van de werk
gever, in rekening kan worden gebracht bij het bepalen van de 
opzeggingstermijn door de rechter. Ben jurisprudentieel beleid zou 
bij het bepalen van de opzeggingstermijn van de hogere bediende 
kunnen worden gevoerd, waarbij het individueel belang van de 
werknemer aan dat van de onderneming en de gemeenschap zou 
kunnen worden getoetst. Hierbij mag de beschermende doelstelling 
van de opzeggingsregeling niet uit het oog worden verloren. Bij 
botsing van de belangen van de werkgever met deze van de bediende 
moeten de belangen van de zwakste partij, nl. de werknemer, door
wegen, zonder daarom de werkgever totaal rechteloos te maken(21). 
De opzeggingsvergoeding wordt geacht aile schade te dekken die uit 
het verlies van de dienstbetrekking voortvloeit. Het forfaitair karak
ter van de opzeggingsvergoeding heeft voor gevolg dat zij groter of 
kleiner kan zijn dan de werkelijk geleden schade in hoofde van de 
ontslagene(22). 
Outplacement kan bij de conventionele vaststelling van de opzeg
gingstermijn of- vergoeding van de hogere bediende als een onder
handelingselement gebruikt worden. Hoewel niet gebruikelijk(23), 
toch kan de rechter bij de jurisprudentii:~le vaststelling van deze 
termijn, rekening houden met de belangen van beide partijen, inzon
derheid met het aanbieden van outplacement door de werkgever. 
Terwijl de rechter gebonden is door een minimumtermijn, nl. deze 
die geldt bij de opzegging van de lagere bedienden, is dit niet het geval 
bij de conventionele vaststelling van de opzeggingstermijn. Outplace
ment kan door de werkgever misbruikt worden om een verregaande, 
zelfs complete verzaking aan de rechten, die de werknemer heeft met 
betrekking tot de opzeggingstermijn of -vergoeding, te betrachten. 

(19) Arbrb. Brussel, 7 januari 1977, J. T. T., 1977, 127. Tegen dit vonnis werd beroep 
aangetekend. Het vonnis a quo werd hervorrnd: Arb h. Brussel, 26 oktober 1977, J. T. T., 1978, 
48. Laatstgenoernd arrest stelt dat de econornische of de financiele toestand van de werkgever 
niet in aanrnerking mag worden genornen voor het bepalen van de opzeggingsterrnijn. 
(20) MEYERS, J., en GEENS, K., ,Opzeggingsterrnijn voor bedienden: rechtspraak en tover
forrnules", R. W., 1982-83, 1324. 
(21) Cone!. Adv.-Gen. LENAERTS, H., voor Cass., 10 januari 1983, R. W., 1982-83, 2065. 
(22) Cass., 19 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 685. 
(23) BAYART, J., ,Les juridictions du travail et Ia fixation de Ia duree du preavis. Tentative 
d'affinement des criteres", J.T.T., 1987, 213. 
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§ 5. Outplacement a Ia tete du client of een recht op grond van de 
individuele arbeidsovereenkomst of C.A.O. 

19. De met ontslag bedreigde of ontslagen werknemer herwint zijn 
onafhankelijke onderhandelsingspositie indien zijn recht op outpla
cement vervat ligt in de individuele arbeidsovereenkomst, sectoriele 
of ondernemings-C.A.O .. Op dit aanbod kan ingevolge artikel6 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet ten vroegste worden ingegaan na de 
kennisgeving van de wil om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. 

20. In de koppeling van outplacement aan een beding in de arbeidso
vereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst werd op facultatie
ve basis voorzien in de C.A.O. nr. 51(24). Vanuit de optiek van de 
ontslagbescherming zou het om eerder vermelde redenen wenselijk 
zijn die koppeling verplicht te maken. 

21. Het aanbieden van outplacement in een ondernemings of be
drijfstak-C.A.O. geniet om verschillende redenen onze voor
keur(25). 
In eerste instantie dient het probleem van de gelijke behandeling van 
de werknemers die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, te 
worden opgelost. Het vastleggen van-outplacement en de modalitei- -
ten ervan in een C.A.O. biedt het voordeel dat de vakorganisaties 
in onder ling overleg met de werkgever (of werkgeversorganisaties) de 
categorieen van werknemers moeten aanduiden voor wie outplace
ment tot groot nut strekt. Aangezien outplacement enkel rendabel 
is voor werknemers die het, gelet op hun situatie, uiterst moeilijk 
zullen hebben om voor zichzelf een nieuwe tewerkstelling te vinden, 
dient bij de bepaling van de in aanmerking komende categorieen 
werknemers rekening te worden gehouden met factoren als leeftijd, 
specificiteit van de uitgevoerde functie, enz. 
Bovendien Ievert het voorzien in outplacement bij C.A.O. het voor
deel op dat controle en toezicht ontstaat vanwege de sociale partners, 
niet alleen op het aanwenden van outplacement in de onderneming, 
doch ook wat betreft de kwaliteit van de outplacementprocedure. 

22. De C.A.O. nr. 51 biedt op het vlak van non-discriminatie tussen 

(24) Commentaar bij artikel 2 van de C.A.O. nr. 51. 
(25) Ben beding in de individuele arbeidsovereenkomst waarborgt enkel de onafhankelijke 
positie van de werknemer n.a.v. het einde van het contract. De afhankelijkheid blijft bestaan 
op v lak van de keuze en kwaliteit van het outplacementkantoor, aangezocht door de werkgever. 
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de werknemers wetmg tot geen bescherming. Het aanbieden en 
aanwenden van outplacement werd uitdrukkelijk voorbehouden aan 
het individueel beslissingsrecht van de werkgever(26). Toch is de 
werkgever verplicht de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hier
van, de vakbondsafvaardiging hierover in te lichten en te raadplegen. 
Deze mededelingsplicht heeft evenwel weinig zin aangezien zij niet 
slaat op de individuele informatie wat betreft de werknemers die 
worden beoogd. Hierbij weze opgemerkt dat de werkgever helemaal 
niet gebonden is aan het advies gegeven door de werknemersverte
genwoordigers. 
Een beperkte medebeslissingsbevoegdheid m.b.t. de keuze van out
placementbureau aan wie de outplacementopdracht zal worden toe
vertrouwd, werd aan de werknemersvertegenwoordigers toegekend 
ingeval van collectief outplacement(27). 

B. De juridische constellatie van bet outplacementcontract 

§ I. Aannemingsovereenkomst 

23. Het outplacementcontract wordt aangezien als een aannemings
overeenkomst(28) waarbij een persoon zich er toe verbindt om tegen 
betaling van een overeengekomen prijs, in volle onafhankelijkheid, 
doch zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald werk 
voor een ander te verrichten door het stellen van materiele handelin
gen, inzonderheid intellectuele prestaties(29). 

24. De specifieke reglementering waarin het Burgerlijk Wetboek 
heeft voorzien is slechts toepasselijk op twee types van aanneming, 
meer bepaald het vervoerscontract en het bouwcontract. Niettemin 
wordt aangenomen dat die wetsbepalingen ook van toepassing 
kunnen zijn op de andere vormen van aanneming(30). 

25. Relevant voor het outplacementgebeuren is artikel 1795 B.W. 

(26) Commentaar bij artikel 6 van de C.A.O. nr. 51. 
(27) Artikel 6, § 2 van de C.A.O. nr. 51 bepaalt dat de ondernemingsraad beslist aan welk 
bureau de opdracht zal worden toevertrouwd wanneer deze opdracht betrekking heeft op een 
aantal werknemers dat ten minste 10 bedraagt in ondernemingen met minimum 20 en maximum 
100 werknemers, ten minste 10 OJo in ondernemingen met minimumlOO en maximum 300 
werknemers en ten minste 30 % in ondernemingen met minimum 300 werknemers. Deze 
beslissing wordt genomen met een dubbele meerderheid. 
(28) WALCKIERS, P ., ,Outplacement in de praktijk", Or., 1988, 216. 
(29) PAULUS, C., Aanneming, gebruikelijke contracten, 1981, 2. 
(30) Volgens DE PAGE zijn dit de artikelen, 1795, 1797 en 1794 van het B.W .. Zie hierover 
DE PAGE, H., o.c., IV, 1972, 985. 
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waardoor het outplacementcontract een einde neemt in geval van 
overlijden van de persoon in functie van wie het contract gesloten 
is. Het outplacementcontract is onmiskenbaar een intuYtu-personae 
contract wat de identiteit van de consulent betreft, aangezien de 
werkgever de consulent kiest in functie van zijn specialiteit en be
kwaamheid. 

26. Voor het overige is de aannemingsovereenkomst, bij gebreke van 
reglementering, onderworpen aan de algemene principes van het 
verbintenissenrecht(31), en dit geldt bijgevolg ook voor het outplace
mentcontract. 

§2. Outplacementcontract en beding ten gunste van een derde 

27. Het outplacementcontract, gesloten tussen de werkgever en het 
outplacementkantoor, wordt door de meeste auteurs gekwalificeerd 
als een beding ten gunste van een derde, namelijk de werknemer(32). 
Of het wenselijk is deze rechtsfiguur in het kader van het outplace
mentgebeuren te gebruiken, zal voor een stuk worden beantwoord 
door het aantonen van de problemen en zwakheden die zich in casu 
voordoen. 

a. Bedingen voor zichzelf als geldigheidsvereiste van het derdenbe
ding 

28. Een beding ten behoeve van een derde is een clausule die ingelast 
wordt in een contract en krachtens welke een partij (de bedinger of 
stipulant) door de tegenpartij (de belover) laat beloven een prestatie 
te zullen uitvoeren ten bate van een derde die aldus een recht 
bekomt(33). 

29. lngevolge artikel1121 B. W. kan men bedingen ten behoeve van 
een derde wanneer zulks de voorwaarde is van een beding dat men 
voor zichzelf maakt. Het beding ten gunste van een derde kan niet 
op zichzelf bestaan, doch is steeds verbonden aan het hoofdcontract 
waarbij de stipulant voor zichzelf bedingt. 
Het outplacementcontract heeft voornamelijk het beding ten behoe
ve van een derde als inhoud. De vraag rijst of er een hoofdcontract 

(31) DE PAGE, H., o.c., IV, 1972, 984. 
(32) BUYSSENS, H., o.c., 161. 
(33) V ANDEPUTTE, R., Verbintenissen en Overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1986, 75. 
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bestaat tussen de stipulant en belover waarin de werkgever voor 
zichzelf bedingt en waarop het beding ten behoeve van een derde zich 
vastent. Indien komt vast te staan dat niet is voldaan aan de essenW!le 
voorwaarde van artikel1121 B.W., nl. dat de stipulant voor zichzelf 
bedingt, kan er geen sprake zijn van een beding ten gunste van een 
derde en is het outplacementcontract vanuit juridisch oogpunt nie
tig(34). 

30. De draagwijdte van de zinsnede dat de stipulant voor zichzelf 
moet bedingen is van determinerend belang voor de geldigheid van 
een outplacementcontract en dient bijgevolg te worden onderzocht. 
DE PAGE wijst op de controverse die er bestaat in de rechtsleer ten 
gevolge waarvan een vertroebeling van de echte principes is ontstaan. 
Een groot deel van de auteurs verdedigen, volgens DE PAGE onte
recht, de stelling dat het voldoende is dat de stipulant enig persoon
lijk belang heeft bij het derdenbeding(35). Het bestaan van een 
hoofdcontract waarop het beding zich vasthecht, werd door hen als 
essentieel criterium voor het bestaan van een beding ten gunste van 
een derde achterwege gelaten(36). 
Volgens DE PAGE kan artikel1121 B.W. niet anders worden begre
pen dan dat een beding ten behoeve van een derde onmogelijk op 
zichzelf kan bestaan en moet geschraagd worden door een waarachti
ge overeenkomst tussen bedinger en belover. 

31. De vraag of de stipulant al dan niet voor zichzelf bedingt dient 
te worden beoordeeld op grond van de dekkingsverhouding, meer 
bepaald de overeenkomst tussen de stipulant en de promittent. Deze 
juridische relatie moet worden onderscheiden van de valutaverhou
ding die bestaat tussen de stipulant en de derde(37). In het kader van 
een outplacementcontract kan niet worden aangehaald dat de werk
gever voor zichzelf bedingt doordat hij zich ten aanzien van de 
werknemer heeft verbonden om een outplacementbegeleiding aan te 
bieden, hetzij in de individuele arbeidsovereenkomst of C.A.O., 
hetzij in de overeenkomst naar aanleiding van het contractseinde. 

(34) DE PAGE, H., o.c., 646. 
(35) DrRIX wijst op de versoepeling in de rechtspraak en rechtsleer van de voorwaarde vervat 
in artikel 1121 B.W., nl. dat de stipulant voor zichzelf bedingt. Naar huidig recht zou het 
volgens DrRIX volstaan dat de stipulant enig persoonlijk belang heeft bij het derdenbeding. 
DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen-Apeldoorn, 
Maarten Kluwer's internationale uitgeversonderneming, 1984, 85. 
(36) DE PAGE, H., o.c., 648. 
(37) De valutaverhouding leert ons wat de beweegredenen en de motieven zijn die de stipulant 
ertoe hebben aangezet ten voordele van de derde te bedingen. DIRIX, E., o.c., 82. 
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32. Strikt gezien betekent bet bedingen voor zichzelf dat het voor
deel van het contract geheel of op zijn minst gedeeltelijk moet 
toekomen aan de stipulant. In deze hypothese zou het outplacement
contract nietig zijn, aangezien het voordeel van het contract, nl. de 
outplacementbegeleiding, enkel en alleen toekomt aan de werkne
mer. 
In realiteit dient artikel1121 B. W. ruim te worden opgevat in die zin 
dat de stipulant voor zichzelf bedingt, van zodra hij een persoonlijke 
juridische rol speelt bij het contract(38). Het recht dat de stipulant 
voor zichzelf bedingt kan bestaan uit het feit dat hij schuldenaar 
wordt(39) bij de overeenkomst of een vorderingsrecht heeft ten 
aanzien van de belover dat laatstgenoemde zijn verbintenis na
komt(40). Het outplacementcontract is een wederkerig contract 
waarbinnen de partijen altijd over en weer bedingen voor zichzelf. 
De werkgever bedingt voor zichzelf in die zin dat hij er zich toe 
verbindt de begeleiding te betalen, de consulent verbindt zich tot bet 
verlenen van een outplacementbegeleiding tegen betaling. Bovendien 
beschikt de werkgever over een vorderingsrecht(41) ten aanzien van 
de consulent om zijn prestaties ten behoeve van een derde na te 
komen. 

(38) DE PAGE, H., o.c., II, nr. 654, 610 .. 
(39) DE PAGE, H., o.c., II, nr. 654, 610. 
(40) Dezelfde problematiek is het voorwerp van discussie geweest in Nederland. De Hoge Raad 
in Nederland heeft zich over de draagwijdte van het bedingen voor zichzelf op de volgende 
manier uitgesproken. In het Paul Kriiger arrest wordt gesteld dat de stipulant een recht voor 
zichzelf moet bedingen, dit in tegenstelling tot het aangaan van een verplichting. De inhoud 
van dit recht voor zichzelf kan evenwel anders zijn dan datgene wat hij voor de derde heeft 
gestipuleerd. Ingevolge het Havencombinatie te Scheemda-arrest kan een beding voor zichzelf 
bestaan uit een vorderingsrecht vanwege de stipulant ten aanzien van de belover dat laatsge
noemde zijn verbintenis nakomt jegens de begunstigde: VAN PEURSEN, G.R.B., Enigejuridi
sche aspecten van de overeenkomst met derdenbeding naar huidig en nieuw B. W., Kluwer; 
W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 10. 
(41) Of de werkgever dit vorderingsrecht effectief zal gebruiken hangt af van de valutaverhou
ding tussen de werkgever en de werknemer. Het persoonlijk belang dat de werkgever heeft bij 
het aanbieden van een outplacementbegeleiding is gelegen in het feit dat hij zich op een soepele 
manier kan ontdoen van een overbodig geworden, slecht functionerende, of in zijn functie 
vastgeroeste werknemer, zonder zijn imago als goede huisvader te moeten schenden (DE CADT, 
R., ,Outplacement onmisbaar onderdeel van 'n mensgericht personeelsbeleid", Ondernemen, 
1986, 338). Daarenboven wordt met outplacementbegeleiding een vermindering van de opzeg
gingsvergoeding of het niet betalen van een gouden handdruk betracht Men kan zich afvragen 
of de werkgever zich nog de moeite zal getroosten om zijn vorderingsrecht ten aanzien van 
de consulent uit te oefenen en te bewijzen bij wanprestatie van laatstgenoemde. Wanneer de 
werkgever zich daarentegen in de valutaverhouding heeft verbonden tot het aanbieden van een 
outplacementbegeleiding, kan de werknemer zich bij niet-uitvoering van de verbintenissen van 
het kantoor keren tegen de werkgever. Alsdan heeft de werkgever baat bij het instellen van 
een nakomingsactie jegens het kantoor. 
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b. Aanvaarding van het derden beding 

33. Zodra het hoofdcontract is totstandgekomen, ontstaat voor de 
derde begunstigde een rechtstreekse schuldvordering en bijgevolg een 
rechtstreeks vorderingsrecht tegen de belover om van hem de uitvoe
ring van de aangegane verbintenis te bekomen(42), zelfs vooraleer hij 
het beding heeft aanvaard(43)(44). 
De C.A.O. nr. 51 schrijft voor dat de outplacementbegeleiding 
slechts wordt aangevat mits de betrokken werknemer voorafgaande
lijk zijn schriftelijke instemming daartoe heeft gegeven(45). De vraag 
rijst of dergelijke voorwaarde zich niet verzet tegen de rechtsfiguur 
van het derdenbeding. Aangezien het hier evenwel een materie van 
suppletief recht betreft, staat het de partijen vrij het recht van de 
derde afhankelijk te stellen van diens aanvaarding. Hiertoe is vereist 
dat de partijen zich duidelijk in die zin hebben uitgesproken(46). 

Besluit 

34. Het outplacementcontract bevat een beding ten gunste van een 
derde. Het contract is slechts geldig voor zover de werkgever voor 
zichzelf bedingt in de overeenkomst met het outplacementkantoor. 
Gelet op het vorderingsrecht dat de werkgever ten aanzien van het 
outplacementkantoor kan uitoefenen en het feit dat hij een positie 
van schuldenaar bekleedt wat betreft de betaling van de begeleiding, 
is aan de voorwaarde van artikel1121 B.W. voldaan. Het beding dat 
de begeleiding pas kan worden aangevat na aanvaarding door de 
derde staat de rechtsfiguur van het derdenbeding niet in de weg. 

c. Juridische gevolgen van het derdenbeding 

35. Outplacement heeft de bescherming van de werknemer tegen 
werkloosheid tot doel. De toepassing van een beding ten gunste van 
een derde bij outplacement is in het licht van de verwezenlijking van 
het recht op arbeid van de werknemer een ongelukkige rechtsfiguur. 
Het recht van de derde begunstigde, nl. het genieten van een outpla
cementbegeleiding vindt zijn rechtvaardiging, zijn oorzaak in de 

(42) Cass., 4 januari 1988, J.T., 1989, 59. 
(43) De aanvaarding heeft als gevolg dat de stipulant het beding ten gunste van een derde niet 
meer kan herroepen. Ret rechtstreekse recht op de uitvoering van het beding dat voor hem 
werd gemaakt wordt ten gevolge van de aanvaarding onherroepbaar in hoofde van de derde 
begunstigde, DE PAGE, H., o.c., II, nr. 680, 670. 
(44) VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, I, Leuven, Acco, 1988, 161. 
(45) Artikel 2, § 1 van de C.A.O. nr. 51. 
(46) BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traite, XII, nr. 163, 211. 
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dekkingsverhouding. Het derdenbeding heeft een accessoir karakter 
ten opzichte van de hoofdovereenkomst en is hiervan compleet 
afhankelijk(47). De overeenkomst tussen de de werkgever en het 
outplacementkantoor is zowel de bron als de maat van het recht van 
de derde begunstigde, nl. de werknemer(48). 

36. Hieruit vloeit voort dat de outplacementconsulent alle excepties 
en verweermiddelen mag tegenwerpen aan de werknemer die hij kan 
putten uit zijn verhouding met de werkgever. Het genieten van een 
begeleiding is in zijn ontstaan en voortbestaan afhankelijk van de 
geldigheid en de goede uitvoering van de hoofdovereenkomst(49). 
Gebreken die de nietigheid van het outplacementcontract tot gevolg 
hebben, kunnen worden tegengeworpen aan de werknemer. Hetzelf
de geldt voor de gronden van tenietgaan. Controverse bestaat er wat 
betreft de tegenwerpelijkheid van de ontbinding van het hoofdcon
tract wegens wanprestatie. Volgens de heersende mening kan de 
derde op grond van zijn onherroepbaar recht ten aanzien van de 
belover de uitvoering vorderen van het derdenbeding. 

37. Om deze afhankelijke positie van de werknemer te verzachten 
verplicht de_C .A.D. nr .. 51 het outplacementkantoor afstan_dte go_ell 
van het recht bepaalde excepties tegen te werpen aan de werkne
mer(50). De outplacementconsulent kan zich, bij wanbetaling van 
het overeengekomen honorarium, ten aanzien van de werknemer niet 
meer beroepen op de exceptio non adimpleti contractus, hetgeen wei 
mogelijk was voor de totstandkoming van de C.A.O. nr. 51. Toch 
blijft het derdenbeding hetzelfde lot volgen van het hoofdcontract 
in geval van nietigheden en gronden van tenietgaan. In dergelijke 
situaties blijft de werkzoekende in de kou staan. 

38. In weerwil van het rechtstreeks recht van de derde ten aanzien 
van de belover kan de werknemer de ontbinding wegens wanprestie 
van de outplacementconsulent niet vorderen. Deze mogelijkheid 
komt enkel de werkgever toe. Bij ontbinding wegens wanprestatie zal 
de schade geraamd worden van het nadeel dat de stipulant persoon-

(47) DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen-Apel
doorn, Maarten Kluwer's internationale uitgeversonderneming, 1984, 82. 
(48) LAMBERT, E., Du contrat en faveur de tiers, Parijs, 1893, 115. 
(49) VAN GERVEN, W., o.c.,l63. 
(50) Art. 4, 2° van de C.A.O. nr. 51 poneert dat het outplacementkantoor zich ertoe verbindt 
zich niet te beroepen op de niet-uitvoering van de verbintenissen van de werkgever tegenover 
het bureau om de outplacementbegeleiding te schorsen of stop te zetten. 
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lijk heeft getroffen om reden van de niet-uitvoering van het beding 
ten behoeve van de derde(51). Dit leidt tot de eigenaardige situatie 
dat de schade toegebracht aan de werkzoekende niet in rekening 
wordt gebracht(52). 

---~9. Ben vordering op de werkgever is mogelijk indien laatstgenoem
de zich jegens de werknemer verbonden heeft, hetzij in een individue
le of collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij in een overeenkomst 
naar aanleiding van het contractseinde, om een outplacementbegelei
ding aan te bieden. Met het oog op de bewijsvoering zal het van 
cruciaal belang zijn dat de overeenkomst m.b.t. de opzegging naast 
de opzeggingstermijn uitdrukkelijk voorziet in de begeleiding en de 
modaliteiten ervan. Het inlassen van een geschreven beding in de 
arbeidsovereenkomst of het voorzien in outplacement bij C.A.O. 
doet een verhoogde bescherming voor de ontslagen werknemer ont
staan. 

Besluit 

40. De werknemer is sterk afhankelijk van de werkgever wat betreft 
de realisatie van zijn recht op arbeid door middel van outplacement. 
Vooreerst is de werknemer aangewezen op de goodwill van de 
werkgever wat betreft het genieten van een outplacementbegeleiding. 
Door het derdenbeding is hij bovendien nog afhankelijk van het 
reilen en zeilen van het hoofdcontract tussen de werkgever en outpla
cementbureau. De C.A.O. nr. 51 beschermt de werknemer tegen de 
exceptio non adimpleti contractus of de ontbinding wegens wanpres
tatie vanwege de werkgever. Ben sterke valutaverhouding, op grond 
waarvan de werkzoekende zich tot de werkgever kan richten, kan 
bovengenoemde onvolmaaktheden voor een stuk oplossen. Gelet op 
de juridische gevolgen van het derdenbeding dient ter bescherming 
van de werknemer te worden getracht naar een rechtstreekse verhou
ding tussen werkzoekende en consulent. 

(51) Ret is mogelijk dat de stipulant zich onrechtmatig verrijkt indien hij na de ontbinding, 
datgene wat hij van zijn wederpartij recupereert, integraal zou behoudeno Of zulks het geval 
zal zijn hangt af van de aard van de valutaverhouding tussen de werkgever en de werknemer 0 

(52) V ANDEPUTTE, Ro, De overeenkomst, Larder, Brussel, 1977, 347 0 
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§ 3. Inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis 

a. Beiang 

41. Het onderscheid tussen deze twee soorten verbintenissen is van 
wezenlijk beiang, aangezien het uitsiuitsei geeft over de inhoud, de 
preciese draagwijdte van de door het outpiacementkantoor aangega
ne verbintenissen, hetgeen noodzakelijk is om te oordeien of een 
wanprestatie van het outpiacementkantoor voorhanden is(53). Hoe 
subtiei het onderscheid in sommige gevallen, en zeker wat betreft het 
outpiacementcontract, ook moge lijken, toch heeft het toebedeien 
van de ene of de andere kwalificatie een decisieve weersiag op de 
bewijsiastverdeling aisook op de ai dan niet toepasselijkheid van de 
strenge vereisten van de overmachtsieer(54). 

42. Het kwaiificeren in een resultaats- of middeienverbintenis ge
beurt op grond van de omstandigheden en hangt in de eerste piaats 
af van de wii van de beide partijen bij de overeenkomst. Niet de 
woorden van de partijen maar wei wat ze van eikaar verwachten is 
van determinerend beiang( 55). Voigens VAN OMMESLAGHE dient 
aidus te worden gekeken naar de omvang van de onzekerheden die 
de schuidenaar op zich heeft genomen bij de uitvoering van de 
verbintenis(5_6). In diezelfde zin steit TUNC dat hetonzeker karakter, __ 
respectievelijke quasi-zeker karakter van het resultaat, zoais gewild 
door de schuideiser, van decisief beiang is om te oordeien of we voor 
een inspanningsverbintenis dan wei voor een resultaatsverbintenis 
staan(57). 

43. Bij onduidelijkheid kan gebruik worden gemaakt van het feit dat 
een bepaaid type van contract over het aigemeen behoort tot de ene 
of andere categorie van verbintenissen. Aannemingsovereenkomsten 
geiden vrij aigemeen als resuitaatsverbintenissen(58). 

44. Tot nog toe bracht de rechtsieer het outpiacementcontract onder 

(53) KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen", T.P.R., 1983, 
616. 
(54) KRUITHOF, R., ibid. 
(55) DEN TONKELAAR, J.D.A., Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen, 
Tjeenk-Willink, Zwolle, 1982, 67. 
(56) VAN OMMSLAGHE P., ,Chronique de jurisprudence (1974-1982): les obligations", 
R.C.J.B., 1986, 214. 
(57) TUNC, A., ,La distinction des obligations de resultat et des obligations de diligence", 
J.C.P., 1945, I, 449, nr. 2-6. 
(58) DEN TONKELAAR, J., o.c., 71. 
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bij de inspanningsverbintenissen(59). Deze kwalificatie is wei het 
veiligste voor het outplacementkantoor, daar zijn aansprakelijheid 
slechts in het gedrang komt indien de schuldeiser kan bewijzen dat 
het kantoor bij hetverlenen van de outplacementbegeleiding een fout 
heeft begaan(60). 

b. Outplacement als een resultaatsverbintenis 

45. Toegepast op het outplacementcontract betekent het hierboven 
vermelde dat in eerste instantie naar de wil van de partijen bij de 
overeenkomst dient te worden gekeken. Algemeen kan worden ge
steld dat de werkgever zich niet richt tot het outplacementkantoor 
om gedurende twee jaar bepaalde diensten en adviezen te verlenen 
aan de ontslagen werknemer. Outplacement wordt geassocieerd met 
een nieuwe dienstbetrekking en deze ligt dan ook in eenieders ver
wachtingen. 

46. Artikel 4 van de C.A.O. nr. 51 bepaalt duidelijk wat van het 
outplacementkantoor wordt verwacht. Het is de werkgever toegela
ten een outplacementbegeleiding aan de werknemer aan te bieden op 
voorwaarde dat het outplacementkantoor er zich toe verbindt om de 
outplacementopdracht voort te zetten tot de werknemer een nieuwe 
betrekking heeft gevonden of een beroepsbezigheid als zelfstandige 
heeft aangevat. Het einddoel is een nieuwe betrekking. De manier 
waarop dit moet worden bereikt is outplacement. 

47. De zienswijze dat het contract een resultaat tot voorwerp heeft, 
wordt versterkt door het beding dat de outplacementconsulent zijn 
opdracht eenmaal zal hervatten indien de werknemer binnen het jaar 
na indiensttreding ontslagen wordt, behalve in geval van ontslag om 
dringende reden of wanneer de hervatting van de begeleiding door 
de werknemer wordt geweigerd(61). De consulent neemt het risico 
dat het resultaat niet gedurende een jaar behouden zou blijven, 
uitdrukkelijk op zich. De verbintenissen van het outplacementkan
toor werden op dezelfde manier ingevuld door de gedragscode die 
in de schoot van de Nationale Vereniging van Outplacementbureaus 
werd opgesteld(62). 

(59) WALCKIERS, P., ,Outplacement in de praktijk", Or., 1988, 216; BUYSSENS, H., o.c., 
162. 
(60) VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, I, Acco, Leuven, 6. 
(61) Artikel 4, 3° van de C.A.O. nr. 51. 
(62) Artikel 4 van de gedragscode. 
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48. Dat niets bet resultaat voor de werknemer mag verhinderen 
moge blijken uit artikel4, 2° van de C.A.O. nr. 51, dat bepaalt dat 
de consulent zich niet mag beroepen op de niet-uitvoering van de 
verbintenissen van de werkgever tegenover bet bureau om de outpla
cementbegeleiding te schorsen of stop te zetten. 

49. De bepaling dat de duur van de opdracht evenwel beperkt is tot 
twee jaar nadat de begeleiding een aanvang heeft genomen(63)impli
ceert dat de wanprestatie van de consulent komt vast te staan indien 
op dat moment bet resultaat niet werd bereikt(64). Dit betekent nog 
niet dat de consulent schadeplichtig is. Dit zal afhangen van het al 
dan niet bewijzen van de bevrijdende overmacht. 

c. Bewijslast 

50. De kwalificatie van het outplacementcontract als een resultaats
verbintenis heeft gevolgen op bet vlak van de bewijslast, in die zin 
dat de werknemer (in geval van de uitoefening van zijn rechtstreeks 
recht jegens de belover) of de werkgever enkel het ontstaan van de 
verbintenis zullen moeten aantonen aan de hand van het outplace
mentcontract, tesamen met het uitblijven van bet overeengekomen 
resultaat, nLeennieuwe_dienstb!!tr_ekking voor. de ontslagen wer ~ne
mer. Het is alsdan de taak van de consulent om de bevrijdende 
overmacht te bewijzen. 

51. In de veronderstelling dat we voor een inspanningsverbintenis 
staan, zou dit betekenen dat de ontslaggevende werkgever of ontsla
gen werknemer, naar gelang van de situatie, niet aileen het bestaan 
van de overeenkomst en bet ontbreken van bet beoogde resultaat 
moet bewijzen, maar ook het bewijs aan zorgvuldigheid. 
Het bewijs leveren van een schuldige nalatigheid in hoofde van de 
outplacementconsulent is uitermate moeilijk aangezien er nog grote 
onzekerheid bestaat over de vereiste deskundigheid en vaardigheden 
waaraan de consulent moet beantwoorden. Reeds in het eerste deel 
van dit artikel werd opgemerkt dat het outplacementfenomeen zowel 
inhoudelijk als op bet vlak van de personen die op bet terrein 
werkzaam zijn uitermate ondoorzichtig is. 

(63) Artikel 4 van de C.A.O. nr. 51 bepaalt dat het bureau zich ertoe moet verbinden de 
opdracht voort te zetten tot de werknemer een nieuwe betrekking heeft gevonden, de duur van 
de opdracht is evenwel beperkt tot twee jaar nadat de begeleiding een aanvang heeft genomen. 
(64) Artikel 4, 2° van de C.A.O. nr. 51. 
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Wanneer we weten dat de voornaamste drijfveer van de werkgever 
om zich te richten tot een outplacementkantoor gelegen is in het feit 
zijn imago als een goede huisvader ten aanzien van het resterende 
kader te bewaren, kan men zich terecht afvragen of de werkgever zich 
nog de moeite zal getroosten om dergelijke wanprestatie te bewijzen 
ten voordele van een ontslagen werknemer die reeds gedurende 
enkele maanden uit het bedrijf verwijderd is. Indien de ontslagen 
werknemer zich niet op grond van de onderliggende valutaverhou
ding tot de werkgever kan richten, zal het vorderingsrecht in hoofde 
van de werkgever meestal dode letter blijven. 
Bovendien was de werkgever, hoewel contractpartij, niet feitelijk 
betrokken bij het outplacementgebeuren. De gedragscode in de 
schoot van de Nationale vereniging verplicht de bona fide kantoren 
om de werkgevers in te lichten over het verloop van de opdracht 
waartoe zij zich hebben verbonden(65). Evenwel is deze code niet in 
rechte afdwingbaar. Bovendien kan sterk worden betwijfeld of deze 
gegevens voldoende zijn om het gebrek aan inspanningen vanwege 
de consulent aan te tonen. 

d. Bevrijdende overmacht 

52. Het feit dat de wanprestatie bewezen wordt geacht door het niet 
bereiken van het resultaat, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de 
consulent gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding. Het 
kantoor is slechts schadeplichtig indien het zich niet kan beroepen 
op overmacht. Twee theorieen dienen in herinnering worden ge
bracht. 

53. Volgens de traditionele overmachtsleer werkt overmacht pas 
bevrijdend indien een onoverkomelijk beletsel bestaat dat de uitvoe
ring van de verbintenis absoluut en volstrekt onmogelijk maakt. Niet 
de minste fout mag aan de schuldenaar worden verweten(66). De 
uitvoering van de verbintenis moet werkelijk onmogelijk zijn en niet 
enkel moeilijker of duurder(67). Aangezien deze opvatting zeer 
streng is en moeilijk houdbaar, wordt de absolute onmogelijkheid 
veelal vervangen door het criterium van de normale menselijke of 
praktische onmogelijkheid rekening houdend met de omstandighe-

(65) Artikel 9 van de Gedragscode van de Nationale Vereniging van Outplacementbureaus. 
Hierbij weze opgemerkt dat deze verplichting niet werd opgenomen in de C.A.O. nr. 51. 
(66) KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak 1974-1980, Verbintenissen", T.P.R., 1983, 
I, 623. 
(67) Cass., 9 oktober 1986, R. W., 1987-1988, 778. 
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den(68). KRUITHOF wijst op de rekbaarheid van laatstgenoemd 
criterium, dat geen houvast meer biedt(69). 

54. Wat deze klassieke overmachtstheorie concreet betekent voor 
het outplacementkantoor dient te worden ingevuld door rechterlijke 
uitspraken. Hierbij weze opgemerkt dat het welslagen van een bege
leiding afhangt van de samenloop van tal van factoren. Tengevolge 
daarvan lijkt het ons onmogelijk de slechte arbeidsmarktomstandig
heden als gebeurtenis aan te wijzen die een onoverkomelijk beletsel 
vormde om het resultaat te bereiken. Deze ongunstige omstandighe
den bemoeilijken het contractdoel doch vormen geen onoverkome
lijk beletsel. 

55. Tegenover de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid staat 
de schuldleer. Alvorens deze leer toe te passen op het outplacement
contract moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat de 
schuldleer is Belgie praktisch niet gebruikt wordt(70). In deze visie 
dient de schuldenaar te worden ontheven van zijn aansprakelijkheid 
voor de niet-uitvoering van zijn verbintenis indien de schuldenaar 
gedaan heeft wat van hem werd verwacht. De bewijslast is veel 
m_ipder z~~al"_ ~!!_is ~1l~_im:ie!l_fl_~eer_~~nge12~st aa~_~utpl_'l~~m~~~ 
De slechte arbeidsmarktomstandigheden zijn een geval van over
macht van zodra de outplacementconsulent niets te verwijten valt, 
m.a.w. wanneer hij ter bereiking van het overeengekomen resultaat 
alles heeft gedaan wat een zorgvuldig debiteur in de gegeven omstan
digheden zou hebben gedaan(71). 

Besluit 

56. Aan het outplacementcontract dient om diverse redenen de 
kwalificatie van resultaatsverbintenis te worden toegekend. 
Outplacement wordt door aile betrokken partijen geassocieerd met 
een nieuwe dienstbetrekking en dit op een zo kort mogelijke termijn. 

(68) DE PAGE, H., Traite elr!mentaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, 596-598; 
VAN OMMESLAGHE, P ., ,Chronique de jurisprudence (1974-1982): Les obligations", 
R.C.J.B., 1986, 217-219. 
(69) KRUITHOF, R., ,Schuld, risico imprevisie en overmacht bij de niet nakoming van 
contractuele verbintenissen, een rechtsvergelijkende benadering'' in Hulde aan Rene Dekkers, 
Brussel, Bruylant, 1982, 296. 
(70) HEENEN, J., ,Note: La responsabilite du transporteur maritime et Ia notion de force 
majeure", R.C.J.B., 1957, 95. 
(71) KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen", T.P.R., 1983, 
I, 623. 
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De verbintenissen waartoe de consulent is gehouden zijn omschreven 
zowel in de C.A.O. nr. 51 als in de gedragscode van de Nationale 
Vereniging van Outplacementbureaus. Hieruit blijkt dat de consu
lent zich niet aileen heeft verbonden tot het aanbieden van adviezen 
en diensten totdat de werknemer een nieuwe dienstbetrekking heeft 
gevonden; indien het contractdoel niet behouden blijft gedurende een 
jaar zal hij de opdracht eenmaal hervatten. Vanuit het oogpunt van 
een billijke bewijslastverdeling dient voor de resultaatsverbintenis te 
worden gepleit. De wanprestatie staat vast wanneer het resultaat niet 
werd bereikt. Het outplacementkantoor zal de bevrijdende over
macht moeten bewijzen. De hypothese van inspanningsverbintenis is 
niet wenselijk gelet op de gevolgen die hieraan moeten worden 
gekoppeld. De schuldeiser moet alsdan de schuldige nalatigheid van 
het outplacementkantoor bewijzen. Dit is een ontzettend moeilijke 
opdracht aangezien nog grote onzekerheid bestaat over de deskundig
heid en vaardigheden waarover de outplacementconsulent moet be
schikken. Wat betreft het vorderingsrecht van de werkgever stemt het 
feit dat de werkgever niet feitelijk betrokken was bij de begeleiding 
en er voor hem, bij gebreke van een sterke valutaverhouding, geen 
belang meer aanwezig is om de wanprestatie aan te tonen tot naden
ken. 

SLOTBESCHOUWING 

Outplacement kent een succes als begeleidingsmaatregel bij de reor
ganisatie van ondernemingen. Het aanbieden van outplacement aan 
de ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer, stelt de werkgever 
in staat over te gaan tot afvloeiingen van personeel op een elegante 
en meer soepele manier zonder het bona fide-imago van de onderne
ming te schenden. 

De dienstverlening vanwege het outplacementkantoor gebeurt tegen 
vergoeding. In tegenstelling tot het bepaalde in de C.A.O. nr. 51, 
namelijk dat outplacement geen arbeidsbemiddeling is, moet het 
uitbaten van een outplacementkantoor toch worden beschouwd als 
de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen be
taling, hetgeen principieel verboden is door de Besluitwet van 28 de
cember 1944. 

Bij gebreke van een wettelijke definitie van het begrip arbeidsbemid
deling, kan het voorgaande worden afgeleid uit de ontstaansgeschie
denis van het wettelijk verbod van arbeidsbemiddeling tegen beta-
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ling, de achterliggende filosofie van de arbeidsbemiddeling en het 
internationaal, nationaal en regionaal wettelijk kader terzake. Out
placement behoort ongetwijfeld tot de materie van de arbeidsbemid
deling indien we de activiteit toetsen aan de definitie van het begrip 
,arbeidsbemiddeling", zoals omschreven in het Benelux Sociaal
rechtelijk Woordenboek. De definitie geeft aan de arbeidsbemidde
ling een ruime betekenis en bevat aile elementen die kenmerkend zijn 
voor de arbeidsbemiddeling. Vervolgens verwijzen we naar de defini
ties van de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, die voor 
de toepassing van de uitzonderingen op het verbod van arbeidsbe
middeling tegen betaling, werden gegeven. 

Het vergoedingsaspect, zoals dit werd beschreven in de definitie van 
,een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling" van het K.B. 
van 28 november 1978, kan niet als determinerend criterium worden 
in aanmerking genomen om een outplacementbureau de kwalificatie 
van arbeidsbemiddelingsbureau tegen betaling te ontnemen. Ter 
argumentatie verwijzen wij naar de omschrijvingen gegeven in de 
Conventie nr. 34 en 96 van de I.A. 0. en het ad vies van het Internatio
naal Arbeidsbureau. De bewering dat de definitie van voormeld K.B. 
een bewuste afwijking van andere definities zou zijn, kan niet worden 
gestaafd en past bovendien niet in de filosofie van de reglementering 
inzake arbeidsbemiddeling. 

Het onderbrengen van outplacement bij de arbeidsbemiddeling, 
heeft voor gevolg dat de outplacementactiviteit tegen betaling verbo
den is. In de veronderstelling dat het ontwerp van decreet, houdende 
regeling tot erkenning van outplacement-, werving- en selectiebu
reaus en dat op initiatief van de Vlaamse Gemeenschapsminister van 
Tewerkstelling werd genomen, wordt goedgekeurd, zal de outplace
mentactiviteit een wettelijke basis hebben. 

Outplacement situeert zich in het ontslagbeleid van de onderneming. 
De C.A.O. nr. 51 zorgt voor een arbeidsrechtelijke omkadering op 
nationaal niveau en regelt de wettelijke verplichtingen van de werkge
ver en werknemer wanneer zij geconfronteerd worden met outplace
ment. Vanuit het standpunt van de arbeidsrechtelijke bescherming 
van de werknemer bekeken, blijven vele onvolmaaktheden in de 
reglementering bestaan. 

Zo heeft de C.A.O. nr. 51 een beperkt toepassingsgebied en mist zij 
haar beschermend effect in de situatie waarin outplacement wordt 
aangeboden na een onrechtmatig ontslag. De werknemer is sterk 
afhankelijk van de werkgever indien deze zijn recht op arbeid verwe
zenlijkt wil zien door middel van outplacement. Dit volgt uit de 
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bepaling van de C.A.O. nr. 51 volgens dewelke de kantoren enkel 
kunnen contracteren met de werkgever. Dit leidt tot de situatie dat 
de hogere bediende zich inschikkelijk dient te gedragen bij de onder
handelingen naar aanleiding van het einde van de arbeidsovereen
komst, wat door de werkgever vaak misbruikt wordt om een verre
gaande, eventueel zelfs een complete verzaking aan de rechten van 
de werknemer te betrachten op het vlak van de opzeggingstermijn, 
en/of -vergoeding. 
Het aanbieden van outplacement behoort overeenkomstig de C.A.O. 
nr. 51 tot het individueel beslissingsrecht van de werkgever. De vraag 
rijst of deze bepaling verenigbaar is met het recht op arbeid en het 
hieraan verbonden non-discriminatiebeginsel tussen werknemers. 
Het vastleggen van outplacement en de modaliteiten ervan in een 
ondernemings of bedrijfstak-C.A.O., kan voornoemde problemen 
oplossen. 
De juridische constellatie van het outplacementcontract vertoont vele 
zwakheden. Het outplacementcontract, gesloten tussen de werkgever 
en het outplacementkantoor bevat een geding ten gunste van een 
derde, namelijk de werknemer. Het derdenbeding heeft een accessoir 
karakter ten aanzien van het hoofdcontract. Ofschoon de C.A.O. 
nr. 51 de werknemer beschermt tegen de exceptio non adimpleti 
contractus en de ontbinding wegens wanprestatie van de werkgever, 
is het derdenbeding toch eenzelfde lot beschoren als het hoofdcon
tract in geval van nietigheid en bij het zich voordoen van gronden 
van tenietgaan van de overeenkomst. Ben sterke valutaverhouding, 
op grand waarvan de werknemer zich kan keren tegen de werkgever, 
kan deze onvolmaaktheden verzachten. 
De outplacementconsulent heeft een resultaatsverbintenis op zich 
genomen. Dit heeft voor gevolg dat de werknemer, die het slachtoffer 
is van een wanprestatie begaan door de consulent, op het vlak van 
de bewijslast in een sterkere positie komt te staan. Aileen de werkge
ver kan de ontbinding wegens wanprestatie in rechte vorderen. 
Bovendien wordt de schade geraamd in functie van het nadeel dat 
de stipulant of werkgever persoonlijk heeft geleden. 
Ben verdere regulering van de outplacementpraktijk is wenselijk. Ben 
wetgevend optreden vanwege de overheid is noodzakelijk om de 
outplacementkantoren een legaal statuut te geven en kan de proble
men die het gevolg zijn van de beperkte juridische draagwijdte van 
de C .A. 0. nr. 51 oplossen. Het normatief optreden van de bevoegde 
overheid, namelijk het Gewest, op het vlak van de arbeidsbemidde
ling dient te gebeuren binnen de grenzen van het internationaal 
wetgevend kader. 
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SOMMAIRE 

OUTPLACEMENT, UNE MANIERE DE PRENDRE CONGE IMPARFAITE EN DROIT 

DU TRAVAIL 

L'outplacement est une forme specifique de guidance ou d'accompagnement propo
see, fda demande de l'employeur' a un travailleur licencie ou menace de licenciement 
afin de lui permettre de trouver au plus tot un nouvel emploi ou une activite 
professionnelle comme travailleur independant. L'outplacement s'inscrit dans la 
politique de licenciement de l'entreprise et permet a l'employeur de proceder d'une 
maniere elegante et souple a des desengagements de personnel, sans mettre en peril 
la bonne image de l'entreprise. Pour proteger le travailleur, l'activite des bureaux 
d'outplacement se trouve indirectement regiee par la C.C.T. n° 51. De fa<;:on plus 
specifique, l'employeur qui veut recourir a !'outplacement ne peut s'adresser qu'aux 
bureaux ayant adhere aux obligations imposees par la C.C.T. n° 51. Pour la 
premiere fois, s 'y trouve donnee une definition juridiquement obligatoire de I' activi
te d'outplacement. 

La prestation de services par le consultant en outplacement se fait contre paiement. 
Contrairement aux dispositions de la C.C.T. n° 51, prevoyant que !'outplacement 
ne constitue pas une activite de placement, nous crayons que !'exploitation d'un 
bureau d'outplacement doit etre consideree comme !'exploitation d'un bureau de 
placement payant, ce qui est interdit en principe par l'arrete-loi du 28 decembre 
1944. A defaut d'une definition legale de la notion de placement, ceci peut se deduire 
de l'historique de !'interdiction legale du placement contre paiement, de la philoso
phie formant la toile de fond du placement et du cadre legal international, national 
et regional. Ensuite, nous renvoyons aux definitions des bureaux de placement 
payants donnees pour !'application des exceptions a !'interdiction du placement 
payant. La definition donnee notamment dans le Benelux Sociaalrechtelijk Woor
denboek est tres large et comporte tous les elements caracteristiques du placement. 

L' aspect de la remuneration, tel que prevu dans la definition du bureau de placement 
payant donnee par l'A.R. du 28 decembre 1975, ne peut etre pris en consideration 
comme critere determinant susceptible d'oter a un bureau d'outplacement la qualifi
cation de placement payant. A cet egard, nous renvoyons aux definitions donnees 
dans les conventions internationales, a l'avis du Bureau International du Travail, 
a la reglementation en matiere de placements aux niveaux international, national 
et regional. 

La C.C.T. n° 51 fournit, au niveau national, les cadres de droit du travail. Du point 
de vue de la protection du travailleur en droit du travail, de nombreuses imperfec
tions subsistent dans la reglementation. Ainsi, la C.C.T. no 51 a un champ d'appli
cation limite et n'a pas d'effet protecteur dans les cas ou !'outplacement est propose 
apres un licenciement illicite. Le travailleur se trouve en situation de forte dependan
ce par rapport a l'employeur si ce dernier entend realiser son droit au travail par 
le biais de !'outplacement. Ceci resulte de la disposition de la C.C.T. no 51 selon 
laquelle les bureaux ne peuvent contracter qu'avec l'employeur. De ce fait, !'em
ploye superieur doit se montrer concillant dans les negociations menees a I' occasion 
de la fin de son contrat de travail, ce dont l'employeur abuse souvent pour essayer 
d'obtenir une renonciation excessive, eventuellement meme totale, du travailleur a 
ses droits en matiere de delai et/ou d'indemnite de conge. 

L' offre d' outplacement releve conformement ala C. C. T. n° 51, du droit de decision 
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individuel de l'employeur. A cet egard se pose la question de savoir si cette 
disposition est compatible avec le droit du travail et le principe y afferent de 
non-discrimination entre travailleurs. Ces probli:mes peuvent trouver leur solution 
dans une C.C.T. d'entreprise ou de secteur reglant !'outplacement et ses modalites. 

La constellation juridique du contrat d'outplacement presente quelques faiblesses. 
Ce contrat conclu entre l'employeur et le bureau d'outplacement comporte une 
stipulation pour autrui, c.-a-d. pour le travailleur. Cette stipulation a un caractere 
accessoire par rapport au contrat principal. Bien que la C.C.T. n° 51 protege le 
travailleur contre /'exceptio non adimpleti contractus et la resolution pour defaut 
d'execution invoquees par l'employeur, la stipulation pour autrui suit cependant le 
sort du contrat principal en cas de nullite ou de survenance de causes d'annulation 
de ce contrat. Une clause de liaison monetaire solide sur base de laquelle le 
travailleur peut se retourner contre l'employeur, peut temperer ces imperfections. 

Le consultant en outplacement assume une obligation de resultat. De ce fait, le 
travailleur lese par une prestation defectueuse du consultant, se trouve dans une 
situation plus forte au niveau de la charge de la preuve. Seul l'employeur peut 
reclamer en justice la resolution pour cause de prestation defectueuse. En outre, le 
dommage est estime en fonction du prejudice subi par le stipulant ou employeur. 

De plus amples regles regissant la pratique de !'outplacement sont souhaitables. Une 
intervention legislative des autorites est indispensable pour donner un statut legal 
aux bureaux,d'outplacement et permet de resoudre les problemes resultant de la 
portee juridique restreinte de la C.C. T. n° 51. L'intervention normative de l'autorite 
competente, c.-a-d. la Region, au niveau du placement doit se faire dans les limites 
du cadre legislatif international. 

ZUSAMMENFASSUNG 

OUTPLACEMENT, EINE ARBEITSRECHTLICH UNVOLLKOMMENE ART DES 

A US SCHEID ENS 

Outplacement ist eine spezifische Begleitungsweise, die im Auftrag des Arbeitgebers 
dem entlassenen oder mit Entlassung bedrohten Arbeitnehmer geboten wird, damit 
er moglichst bald eine neue Stelle finden wiirde oder als Freiberufler tiitig sein 
konnte. Outplacement situiert sich in der Entlassungspolitik des Unternehmens und 
ermoglicht den Arbeitgeber auf elegante und flexiblere Art einen Personalabbau 
vorzunehmen, ohne das bona fide Image des Unternehmens zu beeintriichtigen. 
Zum Schutz der Arbeitnehmer wurden die Tiitigkeiten der Outplacementsbiiros 
durch den CAO (Tarifvertrag) Nr. 51 indirekt geregelt. Genauer gesagt, der Arbeit
geber der ein Outplacement beanspruchen will, kann sich nur an jene Biiros wenden, 
die die im CAO Nr, 51 auferlegten Verpflichtungen unterschreiben. Zum ersten Mal 
wird von der Tiitigkeit Outplacement eine juristisch verbindliche Definition gege
ben. 

Die vom Outplacementberater verliehene Dienstleistung erfolgt gegen Entgelt. Im 
Gegensatz zu den Bestimmungen des CAO Nr. 51, niimlich daB Outplacement keine 
Arbeitsvermittlung ist, soli meines Erachtens der Betrieb eines Outplacementbiiros 
betrachtet werden als der Betrieb eines Biiros fiir Arbeitsvermittlung gegen Entgelt, 
was durch das BeschluBgesetz vom 28. Dezember 1944 prinzipiell verboten worden 
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ist. In Ermangelung einer gesetzlichen Definition des Begriffs Arbeitsvermittlung, 
kann sie aus der Entstehungsgeschichte des gesetzlichen Verbots einer Arbeitsver
mittlung gegen Entgelt, aus der unterliegenden Philosophie der Arbeitsvermittlung 
und aus dem internationalen, nationalen und regionalen gesetzlichen Rahmen in 
dieser Hinsicht abgeleitet werden. AnschlieBend verweisen wir auf die Definitionen 
der Biiros fUr Arbeitsvermittlung gegen Entgelt, die zur Angabe der Ausnahmen von 
dem Verbot einer Arbeitsvermittlung gegen Entgelt gegeben wurden. Die im Sozial
rechtlichen Worterbuch der Benelux aufgenommene Definition ist vielumfassend 
und enthiilt alle fUr die Arbeitsvermittlung kennzeichnenden Elemente. 

Der Entgeltungsaspekt, wie er in der Definition eines Biiros fUr Arbeitsvermittlung 
gegen Entgelt des Koniglichen Beschlusses vom 28. November 1975 umschrieben 
wurde, kann nicht als maBgebliches Kriterium in Betracht genommen werden urn 
einem Outplacementbiiro die Qualifizierung einer Arbeitvermittlung gegen Entgelt 
zu entnehmen. Dazu verweisen wir auf die in internationalen Konventionen gegebe
nen Umschreibungen, auf die Beratung des Internationalen Arbeitsbiiros, auf die 
Reglung in bezug auf die Arbeitsvermittlung auf internationaler, nationaler und 
regionaler Ebene. 

Der CAO Nr. 51 verschafft eine arbeitsrechtliche Umrahmung auf nationaler Ebe
ne. Aus der Sicht des arbeitsrechtlichen Schutzes des Arbeitnehmers sind in der 
Reglementierung viele Unvollkommenheiten behalten worden. So hat der CAO 
Nr. 51 einen beschriinkten Anwendungsbereich und in der Situation in der Outpla
cement nach einer gesetzwidrigen Entlassung angeboten wird, verfehlt er seine 
schiitzende Wirkung. Der Arbeitnehmer ist vom Arbeitgeber stark abhiingig, wenn 
er mittels eines Outplacements sein Recht auf Arbeit verwirklicht sehen mochte. Dies 
ergibt sich aus der Bestimmung des CAO Nr. 51, nach der die Biiros nur mit dem 
Arbeitgeber einen Vertrag abschlieBen konnen. Dies fiihrt zur Situation, daB sich 
der fiihrende Angestellte bei den iiber das Ende des Arbeitsvertrags gefiihrten 
Verhandlungen kompromiBbereit zeigen soll, was vom Arbeitgeber oft miBbraucht 
wird urn einen weitgehenden, gegebenenfalls sogar vollstiindigen Verzicht auf die 
Rechte seitens des Arbeitnehmers in bezug auf die Kiindigungsfrist und/oder 
-entschiidigung herbeizufiihren. 

Das Angebot des Outplacements gehort gemiiB dem CAO Nr. 51 zum individuellen 
Entscheidungsrecht des Arbeitgebers. Die Frage erhebt sich, ob diese Bestimmung 
mit dem Recht auf Arbeit und dem damit verbundenen Nichtdiskriminierungsprin
zip der Arbeitnehmer vereinbar ist. Das Festlegen des Outplacements und dessen 
Modalitiiten in einem Unternehmens- oder Branchentarifvertrag kann die obenge
nannten Probleme losen. 

Die juristische Konstellation des Outplacementvertrags weist eine Menge Schwiichen 
auf. Der zwischen dem Arbeitgeber und dem Outplacementbiiro geschlossene Out
placementvertrag enthiilt eine Klausel zugunsten eines Dritten, niimlich des Arbeit
gebers. Gegeniiber dem Hauptvertrag hat diese Drittenklausel einen nebenrechtli
chen Charakter. Obwohl der CAO Nr. 51 den Arbeitnehmer gegen das exceptio non 
adimpleti contractus und die Aufhebung wegen Nichterfiillung einer Leistung 
seitens des Arbeitgebers schiitzt, unterliegt die Drittenklausel dennoch derselben 
Vorgehensweise wie der Hauptvertrag im Fall der Nichtigkeit und im V orhandensein 
von Nichtigkeitsgriinden fUr den Vertrag. Ein starkes Valutaverhiiltnis, aufgrund 
dessen sich der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber wenden kann, verschwiicht 
diese Unvollkommenheiten. 

Der Outplacementberater hat sich zu einem Resultatsvertrag verpflichtet. Daraus 
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ergibt sich, daB der Arbeitnehmer der von einer Nichterfiillung einer Leistung seitens 
des Arbeitgebers betroffen ist, in bezug auf die Beweislast von einer stiirkeren 
Position ausgehen kann. Nur der Arbeitgeber kann zur Aufhebung wegen Nichter
fiillung gerichtlich vorgehen. AuBerdem erfolgt die Einschiitzung des Schadenfalls 
entsprechend dem Nachteil den der Stipulant oder Arbeitgeber personlich erlitten 
hat. 

Eine weitere Reglung der Outplacementpraxis ist wiinschenswert. Bin gesetzgeben
des Handeln der Obrigkeit ist erforderlich urn den Outplacementbiiros ein gesetzli
ches Statut zu geben und die sich a us der beschriinkten juristischen Reichweite des 
CAO Nr. 51 ergebenden Probleme zu losen. Das normative Handeln der zustiindi
gen Obrigkeit, niimlich des fliimischen Regionalrates, in bezug auf Arbeitsvermitt
lung soli innerhalb der Grenzen des internationalen gesetzlichen Rahmens stattfin
den. 

SUMMARY 

OUTPLACEMENT- AN UNSATISFACTORY PARTING OF WAYS UNDER LABOUR 

LAW 

Outplacement is a particular form of counselling given on the employer's in
structions to the employee who has either been dismissed or is threatened with 
dismissal, seeking to ensure that the latter should obtain new employment or become 
self-employed as soon as possible. Outplacement is part of the dismissal policy of 
file-firm, ana enaoles tlie employer to reauce stan-number inafi. eleganrana more -
flexible manner, without detracting from the bona fide image of the firm. In order 
to protect the employee, the operation of outplacement agencies was regulated 
indirectly by Collective Bargaining Agreement (CBA) No. 51. More specifically, the 
employer who wishes to avail himself of the outplacement facility, may confine 
himself to those agencies which accede to the conditions imposed by CBA No. 51. 
For the first time, a legally binding definition has been given of what constitutes 
outplacement. 

The services of ourplacement consultants are provided against payment. Contrary 
to that which is stated in CBA No. 51, i.e. that outplacement does not amount to 
employement finding, we are of the opinion that the operation of an outplacement 
agency should be regarded as the running of an employment bureau against 
payment, which is in principle prohibited by the Decree Law of 28/12/1944. In the 
absence of a statutory definition of the notion of employment finding, the latter 
can be concluded from the background against which the statutory prohibition of 
employment finding against payement was introduced, from the underlying philoso
phy of employment finding, and from the framework provided by international, 
national and regional legislation on this subject. We will refer to the appropriate 
definitions of employment bureaux operating on a remunerated basis, which were 
adopted for the purpose of applying the exceptions to the prohibition of employ
ment finding against payment. The definition contained in the Benelux Social 
Legislation Dictionary is a very broad one and includes all the elements which are 
characteristic of the activity of employment finding. 

The compensation factor, as described in the definition of employment bureaux 
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operating on a remunerated basis as contained in the Royal Decree of 28/11/1975, 
cannot be used as a conclusive criterion in order to deprive outplacement agencies 
of the status of employment bureaux operating on a remunerated basis. In this 
context, we would refer to the definition stated in various international conventions, 
to the opinion of the International Labour Office, and to the rules governing 
employment finding at the international, national and regional levels. 

CBA No. 51 provides a labour law context at the national level for this question. 
From the point of view of employee protection under labour law, the rules in 
question retain a number of defects. Thus CBA No. 51 has a limited scope, and 
has no protective effect in situations where outplacement is offered following 
unlawful dismissal. The employee is very much dependent on the employer if he 
wishes to secure his right to employment through the mechanism of outplacement. 
This follows from that provision of CBA No. 51 which states that the agencies may 
only conclude contracts with the employers. This leads to a situation whereby senior 
executives must be very accommodating in their negotiations which result from the 
termination of the contract of employment, which is often abused by the employer 
for the purpose of seeking to induce the employee into waiving most, if not all, of 
his rights regarding due notice and/or compensation. 

Under CBA No. 51, the right to offer outplacements forms part of the employers's 
individual decision-making powers. The question arises as to whether this provision 
is consistent with the right to employment and the closely related principle of 
non-discrimination between employees. The provision of an outplacement and of 
the conditions attached thereto in a CBA concluded within a firm or within a 
business sector could solve this type of problem. 

The legal form of outplacement contracts has a number of weak points. Outplace
ment contracts concluded between employers and ouplacement agencies contain a 
condition benefiting a third party, i.e. the employee. This condition is secondary 
in relation to the underlying contract. Although CBA No. 51 protects the employee 
against the exceptio non adimpleti contractus and against the rescission of the 
contract for unsatisfactory performance by the employer, the condition for the 
benefit of the third party will suffer the same fate as the underlying contract where 
the latter is held null and void and where grounds for voidability of the contract 
arise. These defects can be mitigated by adequate currency safeguards, under which 
the employee may address the employer. 

Outplacement consultants enter into an obligation to obtain results. As a result, the 
employee who is the victim of unsatisfactory performance on the part of the 
consultant is in a stronger position from the point of view of the burden of proof. 
Only the employer may apply for the rescission of the contract on grounds of 
unsatisfactory performance. In addition, the damage is assessed in the light of the 
damage suffered by the stipulant or by the employer personally. 

Further legislation on the operation of outplacements would appear to be desirable. 
It is necessary for the legislature to intervene in order to provide outplacement 
agencies with a legal status, and could solve the problems which result from the 
restricted legal effect of CBA No. 51. Any rules adopted by the appropriate 
authority on the subject of employment finding, i.e. the Region, must remain within 
the bounds of international legislation. 
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RESUMEN 

,OUTPLACEMENT", UNA MANERA IMPERFECT A - DESDE EL PUNTO DE 

VISTA JURIDICO-LABORAL- DE DESPIDO- RESUMEN 

El ,outplacement" es una forma especifica de acompafiamiento que se ofrece, por 
encargo del empresario, al empleado despedido o amenazado con despido, para que 
este encuentre un nuevo empleo lo mas rapidamente posible o desarrolle una 
actividad profesional como independiente. El ,outplacement" se situa en el ambito 
de la politica de despidos de la empresa y le capacita al empresario para reducir la 
plantilla de una manera elegante y mas flexible, sin dafiar la imagen de confianza 
de la empresa. Para proteger a los empleados, se ha regulado, indirectamente, la 
actividad de las oficinas de ,outplacement" por el Convenio colectivo de trabajo 
n° 51. Mas explicitamente, el empresario que quiera recurrir al ,outplacement", 
solo puede dirigirse a las oficinas que respeten las condiciones fijadas por el 
Convenio colectivo n° 51. Por primera vez, se da una definicion juridicamente 
vinculante de la actividad de ,outplacement". 

El servicio del consultor de,, outplacement'' se presta contraremuneracion. Contraria
mente a lo dispuesto en el Convenio n° 51, es decir que eJ ,outplacement" no es 
un servicio de colocacion, creemos que la explotacion de una oficina de ,outplace
ment" debe considerarse como la explotacion de una oficina de colocacion contra 
remuneracion, lo que esta fundamentalmente prohibido por el Decreta-ley del 28 
de diciembre de 1944. Por falta de una definicion legal del concepto de servicio de 
colocacion, este puede deducirse de la genesis de la prohibicion legal de colocacion 
~ontrarennmentci!Sn,Ja_filQ~Qfia v:eJa_d_a de la co_lJ)ca<;iQilY _el rna}'co_leg<tJ_internaci()
nal, nacional y regional en la materia. A continuacion, nos referimos a las definicio
nes de las oficinas de colocacion contra remuneracion, que fueron dadas para Ia 
aplicacion de las excepciones sabre la prohibicion de colocacion contra remunera
cion. 

El aspecto de la remuneracion, tal como se describio en la definicion de una oficina 
de colocacion contra remuneracion del real decreta del 28 de noviembre de 1975, 
no puede ser considerado como un criteria determinante para quitarle a una oficina 
de ,outplacement" la calificacion de colocacion contra remuneracion. Para esto, 
nos referimos a las definiciones dadas en convenciones internacionales, al dictamen 
de la Oficina Internacional del Trabajo, ala reglamentacion sabre la colocacion a 
nivel nacional y a la definicion en el Diccionario de Derecho social del Benelux. 

Desde el punta de vista de la proteccion juridico-laboral del empleado, siguen 
existiendo muchas imperfecciones en la reglamentacion. Asi por ejemplo, el Conve
nio colectivo n° 51 tiene un ambito de aplicacion Jimitado y pierde su efecto 
protector en la situacion en que se ofrece un ,outplacement" despues de un despido 
improcedente. El empleado es muy dependiente del empresario si quiere ver 
realizado su derecho a trabajo por media del ,outplacement". Esto resulta de la 
disposicion del Convenio n° 51 segun la cuallas oficinas solo pueden contratar con 
el empresario. Esto conduce ala situacion en que el empleado superior tiene que 
comportarse de manera complaciente en las negociaciones con motivo del fin del 
contrato de trabajo, una situacion de la cual el empresario abusa a menudo para 
intentar renegar, de manera extrema, a lo mejor incluso totalmente, los derechos 
del empleado en el ambito del plaza y/o de la indemnizacion de preaviso. 

De acuerdo con el Convenio n° 51, el ofrecer un ,outplacement" es un derecho al 
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que puede acogerse el empresario por decision propia. Surge la pregunta de si esta 
disposicion es compatible con el derecho a trabajo y el principio de no discrimina
cion entre empleados vinculado a este. La consignacion del ,outplacement" y sus 
modalidades en un Convenio colectivo para un ramo de la industria o de empresas 
soluciona los problemas mencionados. 
La configuracion juridica del contrato de ,outplacement" muestra muchas debili
dades. El contrato de ,outplacement", concluido entre el empresario y la oficina 
de ,outplacement"' contiene una estipulacion en favor de un tercero, es decir el 
empleado. Esta estipulacion tiene un canicter accesorio con respecto del contrato 
principal. Aunque el Convenio n° 51 protege al empleado contra la exceptio non 
adimpleti contractus y la disolucion por incumplimiento del empresario, la estipula
cion en favor de un tercero corre la misma suerte que el contrato principal en caso 
de nulidad y si existen motivos por la revocacion del convenio. El derecho de 
repeticion, en virtud del cual el empleado puede volverse contra el empresario, puede 
atenuar esas imperfecciones. 
El consultor de ,outplacement" ha contraido una obligacion de resultado. Esto no 
solo se deduce de la voluntad de las partes, sino que tambien esta confirmado por 
la definicion, contenida en el Convenio n° 51, de las obligaciones ala cuales esta 
sujeto el consultor. Esto tiene como consecuencia que el empleado, que es la victima 
de un incumplimiento cometido por el consultor, se encuentra en una posicion mas 
fuerte en cuanto a la carga de la prueba. Solo el empresario puede demandar en 
juicio la disolucion por incumplimiento. Ademas, se evaluan los dafios y perjuicios 
en funcion del perjuicio sufrido por el estipulante o el empresario personalmente. 
Una regulacion complementaria de la practica de ,outplacement" es deseable. Una 
intervencion legislativa de parte de las autoridades es necesaria para dar un estatuto 
legal a las oficinas de ,outplacement" y puede resolver los problemas que resultan 
del alcance juridico limitado del Convenio n° 51. La intervencion normativa de la 
autoridad competente en cuanto a la colocacion, es decir la Region, debe hacerse 
dentro de los limites del marco legislativo internacional. 
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