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r. Recente bedrijfssluitingen, die gepaard gingen met amok en
met bezetting van lokalen en gebouwen van de onderneming, brachten
het probleem van de sluiting van ondernemingen opnieuw in de
actualiteit.
Voor wie begaan is met 's lands economische uitrusting en met
het lot van de werknemers, worden die sluitingen een beklemmend
probleem. Nochtans is het vraagstuk niet nieuw. Het ontstond na
de tweede wereldoorlog, toen Belgie een reeks sluitingen kende die
spectaculair genoemd worden, omdat zij waren ingegeven door winstbejag en geenszins te wijten waren aan financiele moeilijkheden.
Het winstbejag aan de ene kant, de rampzalige gevolgen en voor
vele werknemers en voor de economische uitrusting van het land
aan de andere kant, veroorzaakten een reactie vooral in werknemers
kringen, waar dan oak koortsachtig naar een middel gezocht werd
om het absolute sluitingsrecht te beperken.
Velen waren zich ervan bewust dat het sluitingsrecht aileen kon
beperkt worden door de ondernemingsstructuur te herdenken, door
de verouderde verhouding van kapitaal en arbeid opnieuw te bepalen
vanuit een eigentijdse gezichtshoek.
Intussen was er voor het probleem een ruime belangstelling
opgewekt, en meer en meer kringen beijverden zich om de discrepantie tussen werkelijkheid en recht te overbruggen.
Wij zien vooraanstaande geleerden, behorende tot verschillende
wetenschappelijke disciplines, zich inspannen om een statuut voor
de onderneming uit te werken, waarin de verhouding kapitaal-arbeid
niet langer uitsluitend door het eigendomsrecht en de contractuele
vrijheid bepaald wordt.
Wegens de verknochtheid van de verschillende aspecten van
het probleem - naast juridische en economische spelen immers oak
bedrijfseconomische, organisatorische, sociale, sociaal-psychologische
en fiscale vragen mee - baart het geen verwondering dat niemand
tot op heden er in slaagde een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden.
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Bepaalde kringen houden nog te zeer vast aan de vrije ondneming, waarin de werknemer zich als een htiurling (I) beweegt en
waarover de ondernemer vrij beschikt.
Het absolute sluitingsrecht wegens het ontbreken van een ondernemingsstatuut ligt derhalve nog steeds wettelijk onaangeroerd in het
patrimonium van de ondernemer.
Wij gaan niet zover om het hele probleem van de structuurhervorming van de onderneming te behandelen.
Wij beperken ons tot een aspect, nl. het sluitingsrecht, daar
WlJ menen dat de continuiteit van de onderneming centraal client
gesteld.
2. Wij onderzoeken eerst het recht van de ondernemer t.a.v. het
bestaan van de onderneming (grondslag en omvang van het recht
rol van de ondernemingsraden). Daarop volgt een bespreking van
de beperkingen van het sluitingsrecht (doctrinale en jurisprudentiele
pogingen; pogingen van de wetgever). Ten slotte behandelen we het
vraagstuk van de vergoedingen die dienen uitbetaald te worden aan
de werknemers die door de sluiting van de onderneming getroffen
zijn (wetten van 28 juni I966 en van 30 juni I967).

HOOFDSTUK I

HET RECHT VAN DE ONDERNEMEER
T.A.V. HET BESTAAN VAN DE ONDERNEMING (2)
AFDELING I

De grondslag van het recht

3. Niettegenstaande de samenwerking in de onderneming tussen
kapitaal en arbeid verheven wordt tot een van de belangrijkste steunpilaren van onze economie, kreeg ze nooit de verdiende bekrachtiging
in wat men het statuut van de onderneming is gaan noemen.
De factor arbeid is derhalve nog steeds contractueel verbonden
met de factor kapitaal, en weshalve eraan ondergeschikt. Hij neemt
daardoor de plaats niet in waarop hij in de onderneming recht heeft (3).
(1) BLANPA1N, R., De hervorming van het statuut van de onderneming; Enkele inleidende beschouwingen (Colloquium 2 december 1967, V.U. Brussei), biz. 4· Zie ook :
Herziening van het ondernemingsrecht, Rapport van de Commissie ingesteid bij de beschikking van de (Nederlandse) Minister van Justitie van 8 april 1960, biz. 21.
(2) Onder ondernemer verstaan wij niet de persoon die de onderneming ieidt, zonder
evenwel de voor de onderneming juridisch aansprakelijke persoon te zijn; - zie ; A.P.R.
Tw. Ondernemingsraad, biz. 13.
(3) VAN DE PuTTE, R., Le statut de l'entreprise, Brussei, 1965, biz. 5·
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,,De verhouding tussen arbeid en ondernemer, schrijft M. Van
Campen, is zuiver zakelijk; de arbeider is volkomen vreemd ten aanzien
van de gehele onderneming" (1).
Het eigepdomsrecht - dat geen plaats laat aan de arbeid ligt nog steeds aan de basis van de onderneming (2) en geldt nog
immers als hoofdzakelijke bron voor de rechten van de ondernemer.
Die opvatting was in het verleden zo sterk, dat de wetgever er
zich nooit om bekommerd heeft de onderneming met een wettelijk
statuut te bedenken (3), dat zich van het eigendomsrecht losmaakte
en zich functioneel rechtvaardigde.
Thans client men dan ook vast te stellen dat de opvatting als zou
de onderneming schuil gaan achter de persoon van de ondernemer, die
als eigenaar steeds op de voorgrond treedt, nog steeds diep ingeworteld
is (4).
Men is er nog niet in geslaagd de factor arbeid wettelijk in de
onderneming te integreren, laat staan te betrekken in het ondernemingsbeleid.
Het ondernemingsbewustzijn is daarvoor blijkbaar nog niet voldoende ontwikkeld, en dit blijkbaar langs beide kanten.

4· De definitie die de onderneming typeert als een geheel van
mensen en zaken, samengebracht door een of meer personen met het oog
op het produceren van goederen en diensten, en met het doel winst te
verwezenlijken (5) benadert o.i. derhalve de juridusche werkelijkheid.
Inderdaad, ze legt de nadruk op twee essentiele bestanddelen van
de onderneming, nl. het eigendomsrecht (de zaken = kapitaal) en
de overeenkomsten van dienstverhuring (werknemers = arbeid); de
twee onontbeerlijke productiefaktoren, die contractueel naast elkaar
staan (6).

(r) VAN CAMPEN, J. Ph., Onderneming en Rechtsvorm, Nijmegen-Utrecht, I945,
biz. 26-27.
(2) VAN DEN BRUEL, J. B., Beginselen van industriele sociologie, 1957, biz. 31; GoRis, R., De hervorming van het statuut der onderneming, Christelijke Werkgever, januari
1965, nr. 1, biz. 3;- GoRIS, R., Het concept en de struktuurhervorming van de grote onderneming, Christelijke Werkgever, augustus-september I966, nr. 8-9, biz. 289; -GoRIS, R.,
Het juridisch statuut van de onderneming, Arbeidsverhoudingen in de welvaartstaat, Gent,
1967, biz. ro6.
(3) FREDERICQ, L., La notion juridique de l'entreprise en droit positif beige,]. T., 1947,
473-477; - GoRIS, R., Het juridisch statuut van de onderneming, Arbeidsverhoudingen in
de welvaartstaat, biz. 106-1o7;- VAN DE PuTTE, R., Het statuut der onderneming ( Antwerps
centrum voqr productiviteitsbevordering), dokument nr. 17, juni I967, biz. I4·
(4) SroRME, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht, R. W., I958-1959,
255; - VAN DE PurTE, R., ]uridische problemen in verband met de onderneming, R. W.,
1961-I962, 2262; -VAN DE PuTTE, R., Le statut de l'entreprise, biz. 8.
(5) DEBERSAQUEs, A., Le droit du chef d' entreprise de mettre fin acelle-ci est-il susceptible d' abus? noot onder Hrb. Antwerpen, 17 juli I958, R.C.].B., I959• 366.
.
(6) GoRIS, R., Het statuut van de onderneming ( Antwerps centrum voor produktiviteitsbevordering), dokument nr. J7, juni I967, biz. 28.
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vermits de ondernemer eigenaar is van de zaken van de onderneming, en hij daarenboven de leiding, het gezag en het toezicht
uitoefent over de personen, die door een overeenkomst van dienstverhuring met hem zijn verbonden (r), hoeft het niet gezegd dat hij
een overheersende plaats inneemt in de onderneming.
5. Alhoewel de materiele welstand van de werknemers gedurig
stijgt dank zij hun werk in de onderneming, stellen wij bij hen juist ten gevolge van de ouderwetse ondernemingsopvattingen een vervreemding vast tegenover de onderneming, die de uitsluitende
bron van hun inkomsten is (2). Immers, in vele gevallen voelen de
werknemers zich als pionnen op een schaakbord, die enkel terwille
van hun werkkracht in de onderneming opgenomen worden. Aan
hun capaciteiten als denkende mens wordt voorbijgegaan (3). Bovendien staan zij weerloos zowel tegenover de gevolgen van een onkundig
bedrijfsbeleid (4), als tegenover de beslissing van de ondernemer,
de onderneming te sluiten.

AFDELING 2

De. Otl'lV~I.r~g ~li.U het recht
6. Uit wat voorafgaat blijkt dat het leven van de onderneming
zich beperkt tot de uitoefening van de rechten van de ondernemer,
die eigenaar is en die vrij de verhoudingen met de werknemers
regelt (5). Maar er is meer. Het eigendomsrecht, in zijn meest absolute
vorm gepaard aan het beginsel van de vrijheid van beroep, geeft de
ondernemer het vrije beschikkingsrecht over de onderneming (6).
Dit recht is gegrondvest op het eigendomsbeginsel, dat nog
teruggaat tot het romeins recht : ius utendi, fruendi et abutendi.
De eigendomsopvatting wordt verwoord door art. 544 van het
B.W., krachtens hetwelk ,het aan de eigenaar aileen verboden is
(1) GoRIS, R., Het statuut van de onderneming ( Antwerps centrum voor produktiviteitsbevordering), dokument nr. 17, juni 1967, biz. 28.
(2) O.i. ligt aan die vervreemding ook ten grondslag de vrees voor willekeur, die
zich dikwijls uit bij de bezitters van nieuwe verworvenheden. Zie ook : TELDERSSTICHT1NG,
B. M., Open ondernemersschap, 2de druk, 1962, biz. 62.
(3) 0LEFFE, A., L'Entreprise et le Travail, Cahiers Economiques de Bruxelles, 1964,
nr. 22, biz. 221 ; - Herziening van het ondernemingsrecht, Rapport van de Commissie ingesteld
bij beschikking van de Minister van ]ustitie van 8 april 196o, blz. 19.
(4) PRIEM, A., Medezeggenschap in de onderneming, R. W., 1965-66, 420.
(5) De wettelijke bepalingen die de arbeidsovereenkomsten beheersen, verplichtingen noch de werknemer de opzeg te motiveren, noch de ondernemer ( = werkgever).
De abusieve afdanking is een begrip dat in het Belgisch sociaal recht onvoldoende aan
de oppervlakte komt.
(6) GoTZEN, M. ziet het sluitingsrecht als een negatief uitvloeisel van de vrijheid
van beroep en bedrijf; - zie : Vrijheid van beroep en bedriif en onrechtmatige mededinging,
Brussel, 1963, nr. n82,..,blz. 497·

Dit betekent dat de ondernemer mag overgaan tot het vervreemden en sluiten van de onderneming, zelfs wanneer zijn beslissing
enkel ingegeven is door winstbejag (1).
7. Die opvatting van het eigendomsrecht strookt echter niet
!anger met de moderne opvattingen die sociologen, moralisten en
vooruitstrevende juristen voorstaan i.v.m. het eigendomsrecht (2).
Trouwens, de voorrechten van de eigendom werden tijdens de
laatste jaren sterk ingekrompen onder de druk van drie factoren :
de wetgeving en de rechtspraak, die beide evolueerden in het
voordeel van de gebruiker van de goederen (3);
de arbeid, die een strekking vertoont, uit zichzelf, een nieuwe
bran van rechten te worden; (4)
het collectief bezit.
Van patronale zijde erkent men oak dat de finaliteit van de onderneming en de rechtvaardiging van de economische activiteit berusten
in de sociale vooruitgang en dat de onderneming ten dienste staat
zowel van de nationale als van de arbeidsgemeenschap (5).
De hoogstaande gedachtengang ontwikkeld door R. De Staercke,
beperkt aanzienlijk het beslissingsrecht van de ondernemer.
Tot sluiting zou er in die optiek slechts mogen overgegaan
worden op grand van economisch-technische overwegingen, die
hoofdzakelijk het belang van de onderneming mogen betreffen (6).
Wegens het ontbreken van een wettelijke bepaling die de beperking regelt, is en blijft het een zelfbeperking, die een zodanige verantwoordelijkheidszin vereist, dat normaliter mag verwacht worden
dat die gedragsregel geregeld overtreden zal worden.
8. Trouwens, de opvatting van R. De Staercke schijnt niet de
ganse ondernemingswereld te bezielen (7), en men stelt vast dat de
traditionele opvatting volgens dewelke de ondernemer vrij over het
(r) Onderneming en Syndicalisme- Sociaal-ekonomische studien, XII (1964- A.C.V.),
nr. ·ro3; - DEBERSAQUES, A., Le droit du chef d'entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d'abus? R.C.].B., 1959, 367.
(2) VAN DE PUTTE, R., ]uridische problemen in verband met de onderneming, R. W.,
I 96 I- I 962, 2264.
(3) LEPAIGNE, A., Avenir de Ia propriete, ]. T., 1946, 546.
(4) GoRIS, R., Problemen in verband met het concept en de structuurhervorming van
de grote onderneming, R. W., 1965-66, 1821.
(5) DE STAERCKE, R., Fermetures d' entreprises, F.I.B., I juni 1959, biz. r6-V; GoRIS, R., Les fermetures d'entreprises, Bulletin social des industriels, 1959, biz. 249; B.I.T., L'amelioration des rapports humains dans l'entreprise, 1964, biz. 324;- GoRIS, R.,
Hetjuridisch statuut van de onderneming en Arbeidsverhoudingen in de welvaartstaat, biz. 104.
(6) STORME, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht, R. W., 1958-59, 260.
(7) MEERSMAN, L. C., A propos d'une liquidation, Moniteur Textile, 1958, nr. r,
biz. 3-4. Alhoewel dat artikel na dat van DE STAERCKE verscheen, gelden de verdedigde
opvattingen nog steeds; - zie : GoRIS, R., Het juridisch statuut van de onderneming en
arbeidsverhoudingen in de welvaartstaat, biz. II7; -VAN DE PUTTE, R., ]uridische problemen in verband met de onderneming, R. W., 1961-62, 2265.

lot van zijn onderneming beslist, nog aanhangers telt, en dat nag
steeds ondernemingen worden gesloten, zonder dat zulks door economische toepassing of concurrentie gevergd wordt (1).
Al is de sluitingsbeslissing voor de werknemer wettelijk onaanvechtbaar, dan tach miskent de ondernemer die zich in zijn besluitvorming uitsluitend door eigenbelang laat leiden, de belangen van
de werknemers en van de nationale gemeenschap.

AFDELING

3

De rol van de ondernemingsraden (2)

9· De vakbonden hechtten na de tweede wereldoorlog veel belang
aan de structuurhervormingen, die de verwezenlijking van de econo
mische democratie beoogden, als onontbeerlijke voorwaarde voor de
ontvoogding van de arbeidsklasse (3).
In die optiek client het tot stand komen van de wet van 20 september 1948 op de ondernemingsraden geplaatst te worden (4).
Van werkgeverszijde werden toegevingen gedaan, daar de werknemers moesten gewonnen worden voor het samengebald opvoeren
van de produktiviteit tot herstel van de economie na de rampperiode
In werknemerskringen werd gehoopt dat die wet geleidelijk de
traditionele opvatting over de structuur van de onderneming zou
doorbreken en z6 zou verjongen dat zij medebeslissingsrecht zouden
krijgen in aile belangrijke aangelegenheden van de onderneming.
Allerhande redenen en omstandigheden beletten de verwezenlijking van die hooggestemde verwachtingen (s).
De instelling van de ondernemingsraden hebben derhalve geen
wezenlijke structuurhervorming tot gevolg gehad, en de juridische
verhouding ondernemer-werknemer bleef omzeggens ongewijzigd (6).

(r) DECHAMPS, J., De sluiting van ondernemingen, De Gids op maatschappelijk gebied,
1959, nr. 4, biz. 36r.
(2) Wij wijzen erop dat aileen de ondernemingen beschouwd als technische produktie-eenheden, die gemiddeld I so werknemers tewerkstellen, verplicht zijn een ondernemingsraad op te richten, alsmede de ondernemingen die vroeger reeds een ondernemingsraad ingericht hadden, bij een gemiddelde tewerkstelling van so werknemers. (Art. 14
van de wet van 20 sept. 1948).
(3) STROOBANT, M., Beperkingen gesteld aan het afdankingsrecht van de werkgever
(Verslag studiedag van 8 mei 1965}, biz. 59·
(4) B.S., 27-28 september 1948. Zie ook het Nationaal Akkoord van r6.7.19S8,
gewijzigd en aangevuld door die van 29.3.1962 en 28.rr.r962.
(5) LALOIRE, M., De ondernemingsraad in de branding, Arbeidsblad, 1964, biz. r-rs.
GoRIS, R., Problemen in verband met het concept en de struktuurhervorming van de grate
onderneming, R. W., I96S-I966, r83r.
(6) BLANPAIN, R., De hervorming van het statuut van de onderneming. Enkele inleidende
beschouwingen, Colloquium 2 december 1967, Brussel, biz. 4·
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Vooralsnog beslist de ondernemer alleen over het lot van de
onderneming (I).
Volgens sommige auteurs zou het geen zin hebben ten aanzien
van de sluiting van een onderneming de werknemers te Iaten mee
beslissen, daar het niet in hun vermogen ligt de onderneming uit
een dergelijke situatie te redden (2).
Uit de praktijk blijkt evenwel dat de ondernemingsraden bij de
sluiting van de onderneming onrechtstreeks een rol kunnen spelen
doorheen het recht op inlichtingen en doorheen het onderzoeken
van de algemene criteria van afdanking en aanwerving.
IO. a) Krachtens de bepalingen van art. 15, 2, van de wet van
september I948 moet het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad economische en financiele inlichtingen verstrekken, waarvan de aard en de omvang werden omschreven door het K.B. van
27 november I950 (3).
Krachtens de bepalingen van dit K.B. moet de ondernemingsraad
o.m. ingelicht worden :
I) over de productiviteit, de organisatie van de arbeid in de onderneming, het rendement van de verschillende categorieen van
arbeiders, de gang van zaken en de stand van de markt;
2) over de bedrijfsuitkomsten, de activa- en passivabestanddelen van
de onderneming, over het verloop van de resultaten van het dienstjaar, over de invloed van de kosten op de resultaten van de ondernemmg.
b) Krachtens de bepalingen van het K.B. van 20 september
1967 (4), dat in uitvoering van de wet van 28 juni I966 werd genomen,
client de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de syndicale
afvaardiging (5), onverwijld op de hoogte gebracht te worden van
een voorgenomen sluiting (6).
20

(1) DEcHAMPS, J., De sluiting van ondernemingen, De gids op maatschappelijk gebied,
1959, nr. 4, biz. 366.
(2) Geschriften van TELDERSSTICHTING, B. M., Open ondernemerschap, zde druk,
biz. IIo.
(3) B.S., 2 december 1950. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar: GoETHALS, H.,
De financiiile en economische informatie in de ondernemingsraad, De Christelijke Werkgever,
juni 1967, nr. 6, biz. 340 e.v.;- STROOBANT, M., De economische bevoegdheid van de ondernemingsraden in Belgiii, Studies en voordrachten, 1963, II, V.U.B., Fakulteit der Rechtsgeleerdheid, biz. 66 e.v.
(4) Dit K.B. geldt aileen voor zover de paritaire comitees geen afzonderlijke regeling
voor hun bedrijfssector uitwerkten.
(5) In de ondernemingen kan ook een syndikale afvaardiging opgericht worden ;
ze treedt dan naast de ondernemingsraad op.
(6) De ondernemingsraad wordt aldus voor een voldongen feit geplaatst; dikwijls
wordt de ondernemingsraad niet verwittigd. In dit verband wijzen wij op het voorstel
van de Nederlandse commissie, die zich over de herziening van het ondernemingsrecht
boog, krachtens hetwelk de wetgever verplicht diende te worden de ondernemingsraad te
raadplegen omtrent de gevolgen van maatregelen als verplaatsing, sluiting en fusie van
de onderneming, belangrijke inkrimping van de produktie en wijziging van de produktiemetoden. (Herziening van het ondernemingsrecht, biz. 93).
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I I. Krachtens de bepalingen van art. I 5, e, van de wet van 20
september I 948 onderzoeken de ondernemingsraden de algemene
criteria die moeten gevolgd worden bij de afdanking en de aanwerving
van arbeiders.
Zij doen echter geen afbreuk aan het beslissingsrecht van het
ondernemingshoofd inzake organisatie en gang van de onderneming (I).
I2. Wanneer de leden van de ondernemingsraad alle inlichtingen ontvangen en verwerken, de afdankingen van nabij volgen,
zullen zij als het ware de polsslag van de onderneming aanvoelen.
Zij zullen dus ingelicht zijn over de economische leefbaarheid van de
onderneming.
Wanneer eenmaal een gebeurlijke sluiting voor de deur staat,
zullen de vertegenwoordigers van de werknemers kostbare inlichtingen kunnen verstrekken aan vakorganisaties en overheid, die moeten
waken over de sociale en economische belangen van de werknemers (2).
Doorheen het recht op inlichtingen kan de ondernemingsraad
dus een zeer belangrijke rol spelen in de sluiting van de onderneming
Hij kan het probleem officieus extra muros brengen, het veruitwendigen,
opdat het in een ruimer kader zou kunnen geplaatst worden.
Want wij merken op dat de belangrijkste besprekingen die
gedurende de jongste jaren zijn gehouden betreffende sluitingen van
ondernemingen, neoit-in hetkader-van-de ondernemingsraadwerden
gevoerd. De vraagstukken, die met sluitingen gepaard gingen, konden
niet opgelost worden binnen de bedrijven zelf, maar wel in de ontwikkeling van andere bedrijven in de streek of in de hulp door openbare overheden verleend (3).
Het probleem van een sluiting, waarmee dikwijls de toekomst van
een heel gewest gemoeid ging, eiste een ruimer kader, waarin naast
werkgevers- en werknemers afgevaardigden, ook openbare ambtenaren
zetelden. Dit verruimd kader is zeker en vast vereist wanneer de economische leefbaarheid van het bedrijf ter sprake wordt gebracht.
Tot slot wijzen wij er nogmaals op dat de ondernemingsraden
de sluiting niet verhinderen kunnen (4), daar zij geen wettelijke

(1) Nationaal Akkoord van 16 juli 1958; zie : Ondernemingsraden en comitees voor
veiligheid en hygiene, V.B.N., Brussel, 1958, biz. 177-183.
Voor bijzonderheden nopens dit onderwerp bevelen wij de lectuur aan van het
artikel van VAN AcKER, G., De sociale bevoegdheid van de ondernemingsraad (Colloquium
V.U. Brussel, 2 december 1967).
(2) De vertegenwoordigers van de werknemers, die in de ondernemingsraad zetelen,
dienen lid te zijn van een van de drie als representatief erkende vakorganisaties (A.B.V.V.,
A.C.L.V.B., A.C.V. - art. van de wet van 20 september 1948). Wanneer ze ontslag
nemen bij de vakorganisatie die hun kandidatuur voordroeg, verliezen ze tevens hun
mandaat.
(3) VAN 0MMESLAEGHE, P., De herziening van het vennootschapsrecht in Belgiii, S.E. W.,
1965, nr. 10, biz. 581.
(4) Onderneming en syndicalisme, Sociaal-ekonomische studien, XII, 1964, A.C.V.,
biz. 208, nr. 103.
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deelname in de besluitvorming van de ondernemer bezitten. De
wettelijke bepalingen, die het recht op voorlichting regelen, doen
geen afbreuk aan de vrijheid van het ondernemingshoofd.

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN AAN HET RECHT
VAN DE ONDERNEMER
13. In dit hoofdstuk onderzoeken wij de pogingen van rechtsleer
en rechtspraak, en van de wetgever om het sluitingsrecht van de
ondernemer te beperken.
In het eerste hoofdstuk stelden wij vast dat geen enkele wettelijke
bepaling het sluitingsrecht beknot.
Ten gevolge echter van de reeks van sluitingen, die enorme
lasten leggen op de gemeenschap- denken wij maar aan werklozenvergoeding, herscholingsonkosten, vruchteloos gebleken staatstoelagen, enz. - kwam het sluitingsrecht van de ondernemer in het
bijzonder niet alleen in de actualiteit, maar oak in het gedrang.
Men zocht naar een middel om het sluitingsrecht, deel van de
beschikkingsmacht, te socialiseren, daar men de gedachte, dat bij
privaateigendom van productiemiddelen, deze oak volledig vallen
onder private beslissingen, als verouderd bestempelde (r).

AFDELING I

Doctrinale en jurisprudentiele pogingen
om het sluitingsrecht te beperken
Juridisch is de beslissing tot sluiten de uitoefening van een recht
dat wordt bepaald door het burgerlijk recht (2) en (of) de wetten op
de handelsvennootschappen, de vrijheid van beroep en bedrijf, en
in de wetten die de overeenkomsten van dienstverhuring beheersen.
Beschouwt men de onderneming als een bloat economische feit
waar aileen en uitsluitend naar winst wordt gestreefd, dan gaat de
ondernemer bij het nemen van de sluitingsbeslissing vrij uit t.o.v.
de werknemers, zodra de wettelijke bepalingen op de overeenkomsten
van dienstverhuring zijn nageleefd (3). Inderdaad, de rechten van
(1) BERGSMA, S., De Vermaatschappelijking van de onderneming, Deventer, 1965,

biz. 30.
(x) Zie art. 1865 tot 1871 B.W.; art. 544 B.W.
(3) DECHAMPS, ]., De sluiting van ondernemingen - Elementen voor een oplossing,
De Gids op Maatschappelijk gebied, 1959, nr. 4, biz. 361.
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het personeel t.o.v. de ondernemer zijn uitsluitend bepaald door de
beschikkingen van de overeenkomsten van dienstverhuring, waaraan
- mits een opzegtermijn of een vergoeding. toe te kennen - te allen
tijde een einde mag gesteld worden (I).
Aan de hand van de sociale finaliteit van het eigendomsrecht,
de teorie van het rechtsmisbruik en het recht op arbeid, werden
pogingen ondernomen om het sluitingsrecht van de ondernemer af
te zwakken.

§

1.

De sociale finaliteit van het eigendomsrecht

I4. H. De Page definieert een recht ,als de bevoegdheid, erkend
en gesanctioneerd, in de mate dat ze overeenkomt met het algemeen
belang en verenigbaar is met de rechten van gelijke waarde van
andere personen" (2). Hij legt aldus de nadruk op de sociale functie
van een recht (3). Dit betekent dan dat rechten niet meer uitgeoefend
mogen worden in het uitsluitend belang van de titularis en zonder
dat er rekening gehouden wordt met het algemeen belang (4).
De sociale functie komt nog meer tot uiting wanneer het eigendomsrecht op productiemiddelen slaat, zoals dit in de onderneming
het geval is. De sociale functie van het eigendomsrecht van productiemiddelen zou dienen te beletten dat de factor arbeid, niet uit winstoogmerken alleen uit de onderneming zou gestoten worden, om tot
de sluiting van de onderriemil1g te. kuhnen overgaan.
I 5. Het sluitingsrecht wordt echter niet aileen door de sociale
functie van het eigendomsrecht en die van de onderneming beperkt,
doch tevens door het feit dat om het even welke nijverheids- of
handelsinstelling ontegensprekelijk een deel uitmaakt van het nationaal
patrimonium (s).
De onderneming is ge1nstitutionaliseerd, en is een stuk van de
maatschappij geworden.
Het verlies van ondernemingen wordt als ,een verlies voor de
maatschappij als geheel gevoeld, als teloorgang van een stuk kapitaal, als
een stuk werkgelegenheid en als een stuk menselijke samenwerking" (6).

(r) Zie Art. 19 van de wet van ro maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor
werklieden en art. 14 van de wetten op de arbeidsovereenkomst van bedienden, samengeordend bij K.B. van 20 juli 1955·
(2) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil belge, Brussel, 1939. I, blz. 29.
(3) Zie ook CAMPION, L., La theorie de l' abus des droits, nr. 71, blz. 5!.
(4) DE BERSACQUES, A., Le droit du chef d'entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d'abus?, R.C.].B., 1959, 368; - Zie tevens R.C.].B., 1955, 314-328. In dit
nummer onderzocht DE BERSACQUES de wettelijke bepalingen waardoor de controle van
de gemeenschap wordt georganiseerd; - HAESAERT, J., Leidraad bij de leergang in natuurrecht, blz. 3 I 5·
(5) Hrb. Antwerpen, 17 juli 1958, R.C.].B., 1959, 361;- GoRIS, R., Lesfermetures
d'entreprises, Bulletin social des industriels 1959, blz. 249-250.
(6) MATTHIJSEN, J. M., Over de middenjiguur in het rapport van de Commissie Verdam,
Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, 1965, nr. n, biz. 227.
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Men komt dan tot de merkwaardige vaststelling dat de onderneming geleidelijk het kenmerk van bestendigheid krijgt, eigen aan
de openbare dienst. In de Belgische wetgeving is alvast een uiting
van die opvatting gekend, met name de wet op de burgerlijke mobilisatie (1).
§

2.

De theorie van het rechtsmisbruik

16. Naar aanleiding van een reeks gerechtelijke beslissingen in
Frankrijk en in Belgie (2) hebben Belgische juristen (3) getracht het
sluitingsrecht te beknotten aan de hand van de theorie van het rechtsmisbruik (4).
A. De Bersaques, na de evolutie van het begrip rechtsmisbruik
geschetst te hebben, komt tot het besluit dat ,la conscience collective
n'admet plus que les entreprises n'aient d'autre but que de faire
fructifier des capitaux, ni qu' elles ne soient que des endroits ou on
fabrique des dividendes, sans souci du sort des hommes qui, par leur
travail, collaborent a la prosperite de ces exploitations" (s).
De onderneming is na jarenlange evolutie een feitelijke arbeidsgemeenschap ( = universaliteit) geworden (6), waar kapitaal en arbeid
zich niet langer aileen ontmoeten, doch samenstrengelen tot verwezenlijking van een bredere doelstelling dan winstbejag.
Wanneer de onderneming als een arbeidsgemeenschap wordt
gezien, mag men stellen dat de ondernemer zijn rechten t.a.v. de
onderneming slechts mag uitoefenen in functie van de belangen
van de onderneming (7).
Die solidariteit, welke arbeid en kapitaal bindt in de onderneming, wordt verheven tot een stelregel van de sociale moraal.
Vermits het negeren van morele stelregels evengoed een fout kan
uitmaken (8), bestaat het rechtsmisbruik t.o.v. de sluiting van een
(r) B.W. van 12 april 1945·
(2) Frankrijk : J. de P. Mereville, 6 april 1954, Gaz. Pal., 1954, I, 425; - Trib.
d'Ehampes, 24juni 1954, Gaz., 1954, II, 65;- Paris, 14 december 1954, Gaz. Pal., 1954,
II, 488;- Cass. Fr., Sect. soc., 31 mei 1856, Rec. Dalloz, 1958, 21;- 3 januari 1958, 97·
Belgii! : Hrb. Antwerpen, 17 juli 1958, R.C.].B., 1959, 445; P.A., 1958, 445, met
noot L.V.S.
(3) DE BERSACQUES, A., Le droit du chef d' entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d' abus?, R.C.].B., 1959, 368-376; - DECHAMPS, J., De sluiting der ondernemingen
in ·onze wetgeving, De gids op maatschappelijk gebied, 1962, 383-388.
(4) VAN NESTE, F., Misbruik van recht, T.P.R., 1967, nr. 42, blz. 366-367 ..
(5) DE BERSACQUES, A., Le droit de chef d' entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d'abus, R.C.].B., 1959, blz. 370, nr. 10.
Dezelfde opvatting troffen wij aan bij MATTIJSEN, J. M., Over de middenfiguur in
het rapport van de Commissie- Verdam, T.V. V.S., 1965, nr. II, blz. 227.
(6) Het begrip van de arbeidsgemeenschap werd echter nog niet in een juridische
werkelijkheid omgezet. De feiten gaan zoals gewoonlijk het recht vooraf.
(7) In dezelfde zin : STORME, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht,
R. W., 1958-1959, 26o.
(8) DE BERSACQUES, A., Le droit du chef d' entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d'abus?, R.C.].B., 1959, 369.

333

onderneming hierin dat de ondernemer gebruik maakt van zijn recht
tot beveiliging van zijn eigen belang, met miskenning van de belangen
van de onderneming, de werknemers en de gemeenschap.
A. Debersaques besluit dan dat het sluitingsrecht van de ondernemer vatbaar kan zijn voor rechtmisbruik. Hij maant echter aan
tot voorzichtigheid bij het aanwenden van het middel. Hij meent
trouwens dat slechts sluitingen, die ingegeven worden door winstbejag, kunnen bestreden worden (I).
Hij kent dus aan de werknemers de mogelijkheid toe om vergoeding op te eisen voor de schade die geleden werd ten gevolge
van een abusieve sluiting (2).
Hij spreekt zich niet uit over de eventuele vernietiging van de
sluitingsbeslissing door de rechter, wat ten slotte het belangrijkste
is voor de werknemers wanneer het - dit spreekt vanzelf - een
economisch leefbare onderneming betreft.
I 7. J. Dechamps komt de verdienste toe dit aspect van het
probleem belicht te hebben (3).

Wat de schade betreft, komt zijn zienswijze hierop neer :
T.o.v. de schade opgelopen door werknemers ingevolge de sluiting
kunnen twee standpunten verdedigd worden : ofwel wordt door
de sluiti:ng tekortgekomen-aan-een-recht, ofwel geeft het schaden van
belangen reeds recht op een schadevergoeding. De ideale schadevergoeding zou bestaan in een herstel in natura, d.w.z. in de vernietiging
van de betwiste sluitingsbeslissing (4).
\Vat de procedure betreft, meent Dechamps
De rechter in kart geding zou de uitvoeringsmaatregelen van de
sluiting moeten schorsen, terwijl de zaak snel ten grande zou dienen
te worden behandeld, opdat gans de betwisting niet door de feiten
zou achterhaald worden.
(1) Dat recht is nu aanzieniijk beperkt ten gevoige van de wettelijke regeling van
de schadevergoeding, in de wet van 28 juni 1966. In een voigende afdeiing onderwerpen
wij die wet aan een onderzoek.
Aileen wat de ondernemingen betreft met minder dan vijftig werknemers blijft de
mogelijkheid over schadevergoeding te eisen voor de schade ten gevoige van de siuiting
geieden.
(2) DE BERSACQUEs, A., Le droit du chef d'entreprise de mettre fin d celle-ci est-il
susceptible d'abus?, R.C.].B .. 1959, nr. 19, biz. 376.
(3) DECHAMPS, J., De sluiting der ondernemingen in onze huidige wetgeving, De Gids
op Maatschappelijk Gebied, 1962, nr. 5, biz. 386-397.
(4) Prof. M. STORME, die zich terloops over het probieem boog, komt aan de hand
van het vonnis van de handeisrechtbank van Antwerpen (17 juii 1958) tot het besiuit
dat de sociaie verplichting tot voortzetting van de onderneming rust op de ondernemingen,
indien geen redenen van gemis aan rendabiliteit tot opheffing van de onderneming aanwezig zijn (STORME, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht, R. W., 19581959, 26o).
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Verder moet ten minste een minderheid van aandeelhouders zich
naast de werknemers scharen in de betwisting van de sluiting.
Indien de sluiting vernietigd wordt, ondergaan de beheersfunkties wijzigingen.
Wij vragen ons echter af of die opvatting juridisch houdbaar is.
De uitoefening van het sluitingsrecht kan ongetwijfeld een rechtsmisbruik inhouden, zodat de werknemers, voor zover het ondernemingen met minder dan vijftig werknemers betreft (1), een schadevergoeding kunnen bekomen voor ten gevolge van de sluiting geleden
schade.
Wij menen dat, in de huidige stand van de wetgeving, alleen
vennoten aan de hand van de theorie van rechtsmisbruik de vernietiging van de sluitingsbeslissing in rechte kunnen vragen.
En dan nog, onder voorwaarde dat een deel onder hen bereid
is de leiding van de onderneming op te nemen, zoals dat het geval
was in de beroemde zaak, die op 17 juli 1958 voor de Handelsrechtbank
van Antwerpen haar beslag kreeg (2).
De toestand van de werknemers ligt gans anders, en J. Dechamps
moet zich ervan bewust geweest zijn ; hij vond het nodig immers
dat , ten minste een minderheid der aandeelhouders zich naast de
arbeiders schaart tegen de sluiting ... " indien de sluiting op initiatief
van de werknemers betwist werd.
Want, zolang onze wetgeving geen rechten t.o.v. de onderneming
aan de werknemers als deel van de arbeidsgemeenschap toekent,
zolang de werknemers met een overeenkomst van dienstverhuring
aan de onderneming gebonden blijven, zolang de vastheid van de
dienstbetrekking slechts relatief is (3), zullen o.i. de werknemers de
vernietiging van de sluitingsbeslissing niet in rechte kunnen vragen.

§ 3· Het recht op arbeid
18. Men vroeg zich tevens af of dit netelig probleem niet aan
de hand van het recht op arbeid kan opgelost worden. Er is echter
een maar, want noch de grondwet, noch enige andere wet bekrachtigde
rechtstreeks dit beginsel (4).
Twee teksten echter - zonder dat zij een juridische bindende
waarde hebben - erkennen het.

(r) De wet van 28 juni rg66 regelde definitief de vergoeding die aan de werknemers
toekomt voor bedrijven waar meer dan so werknemers zijn tewerkgesteld. Wij komen
daar later op terug.
(2) Hrb. Antwerpen, 17 juli 1958, R.C.J.B., 1959, 445 e.v.
(3) Betrekkelijke vastheid, daar ons recht de re!ntegratie in de ondernerning na de
afdanking niet kent.
(4) HoRION, P., Les garanties juridiques du droit au travail en Belgique Rev. int. dr.
comp., 1962, 265.

335

Het betreft het ontwerp-akkoord van sociale solidariteit ( r) en
het verslag aan de Regent dat aan de Besluitwet van 20 december
I944 op de maatschappelijke zekerheid voorafgaat.
Beide teksten hebben een grate morele waarde en gelden als
richtsnoer voor de Belgische sociale wetgeving.
Tevens verwijzen wij naar de grondwet van de internationale
Arbeidsorganisatie (2), de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en het Europees Sociaal Handvest, die alle het recht op
arbeid erkennen.
r9. Nochtans is er een tegengewicht : de vrijheid van beroep
en bedrijf. In Belgie is die vrijheid zo vast geankerd dat de grondwetgever van r83r het zelfs niet nodig achtte ze uitdrukkelijk in de grandwet op te nemen (3). Nag steeds beheerst die vrijheid onze economische structuur, en vormt ze een ernstige belemmering voor het
recht op arbeid. Hierbij komt dat aan de overeenkomsten van dienstverhuring, mits een opzegtermijn of mits de toekenning van een
vergoeding, op ieder ogenblik een einde mag gemaakt worden (4).
Aangezien het recht tot afdanking aan geen motivering onderworpen is (5), en de opzeg ad nutum mag gegeven worden, zijn
sommige auteurs van oordeel dat de partij die van het recht tot
opzegging gebruik maakt, aan geen enkele verdere eis wegens beeindiging van de overeenkomst zou kunnen blootgesteld worden (6).
Andere auteurs, en zij vonden sporadisch steun in de rechtspraak, menen echter dat de ondernemer bij het uitoefenen van zijn
afdankingsrecht een rechtsmisbruik kan begaan (7).
Wij staan zeer weigerachtig tegenover de theorie van het rechtsmisbruik t.a.v. het recht tot afdanking.

(1) Voor de tekst, zie TROCLET, L. E., Problemes generaux de Ia securite sociale en
Belgique, U.L.B., lnstitut de Sociologie Solbay, Brussel, 1961, blz. 3II e.v.).
(2) In Belgie goedgekeurd bij de wet van 30 december 1947, B.S., 3 juni 1948.
(3) HoRION, P., Les garanties juridiques du droit au travail en Belgique, Rev. int. dr.
comp., 1962, 267.
(4) Zie art. 19 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor werklieden en art. 14 van de wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, samengeordend
bij K.B. van 20 juli 1955. Het beginsel wordt echter getemperd door de bevoegdheid van
de ondernemingsraad inzake het opstellen van kriteria van aanwerving en afdanking, alsook
door het K.B. van 14 februari 1962, dat echter niet van kracht is.
(5) QmsTHOUDT, C., De arbeidsovereenkomst der werklieden, Brussel, 1966, blz. 182;
- A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst (Handenarbeiders), blz. 265, nr. 442;- HoRION, P.,
Le contrat de travail en droit beige, in Le contrat de travail dans le droit des pays membres
de Ia C.E.C.A., Luxembourg, 1965, blz. 202-203; - LAGASSE, P., Preavis en matiere de
contrat de travail, T.S.R., 1953, 241.
(6) QmsTHOUDT, C., De arbeidsovereenkomst voor werklieden, blz. 183.
(7) VEROUGSTRAETE, W., De vooropzeg inzake dienstverhuring, T.S.R., 1952, 203;W.R. leper, 22 november 1955, T.S.R., 1958, 72;- W.R. Moeskroen, 18 januari
1962, T.S.R., 1962, 121; - W.R. Brussel, 27 oktober 1961, ]. T., 1962, 639; - W.R
Beroep Luik, 15 juli 1950, T.S.R., 1951, 184;- Brussel, 21 februari 1964, T.S.R., 1964,
167; Pas., 1965, II, 84;- W.R. Ber. Luik, 18 juni 1963, T.S.R., 1965, 183.

Hoe kan de rechter de gegeven opzeg toetsen wanneer noch de
werknemer noch de werkgever verplicht zijn de opzeg te motiveren ?
En dit nog. Wanneer men aanvaardt dat het afdankingsrecht mag
getoetst worden, dan nog zal de rechter de sluiting van de onderneming niet kunnen verhinderen. W el kan hij door het toekennen
van een schadevergoeding de sluiting onaantrekkelijker en duurder
maken en zodoende wellicht ( ?) toekomstige sluitingen uit winstbejag afremmen.
Wij merken tevens op dat de ondernemer noch tot aanwerving,
noch tot behoud in zijn dienst van werknemers verplicht is, al gaat
de evolutie in die richting (r).
Onze zienswijze gaat in tegen de stelling die door Prof. M.
Storme eertijds werd verdedigd.
M. Storme kristalliseerde uit de motivering van het vonnis van
de koophandelsrechtbank van Antwerpen van 17 juli 1958 de opvatting
,dat de rechtbank uitdrukkelijk de sociale verplichting van de ondernemer erkende tot voortzetting van haar activiteit, indien geen redenen
van gemis aan rentabiliteit tot opheffing nopen" (2).
Wij geven toe dat het vonnis aanleiding kan geven tot verwarring.
De verwarringstichtende motieven van het vonnis hebben evenwei geen enkele invloed op het dispositief, zijn derhalve wellicht
waardeloos en hebben niet het gezag van het gerechtelijk gewijsde.
Trouwens, wanneer de feiten nagegaan worden die aan de basis
liggen van de betwisting waarvoor de Antwerpse rechtsbank van
koophandel zich geplaatst zag, blijkt duidelijk dat Prof. M. Storme
te ver is gegaan in zijn besluit.
Inderdaad, geen enkele wet veroorlooft de rechter een · geschil
tussen vennoten z6 te beslechten dat collectiefeconomische en sociale
belangen gevrijwaard worden (3).
AFDELING 2

De pogingen van de wetgever om het sluitingsrecht van de
ondernemer te temperen, kunnen in twee kategorieen
ondergebracht worden
20. De pogingen van de wetgever om het sluitingsrecht van de
ondernemer te temperen, kaderen met de tendens die zich duidelijk
aftekent in het Belgisch sociaal recht, met name het behoud van het

(I) HoRION, P., Les garanties juridiques du droit au travail en Belgique, Rev. int. dr
camp., I962, 267.
(2) STORME, M., Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht, R. W., I958, 260.
(3) DECHAMPS, J., De sluiting van ondernemingen - Elementen voor een oplossing,
De gids op maatschappelijk gebied, I959, nr. 4, biz. 362;- L.V.S., noot onder Hrb. Antwerpen, I7 juli I958, P.A., I958, 448-449; - GoRIS, R., Sluiting der ondernemingen,
R. T., I959· 364.
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loon en het behoud van de betrekking (1). Tenslotte komt oak de
opvatting op de voorgrond als zouden de ondernemingen tot het
nationaal patrimonium behoren.

§

1.

Wetsvoorstellen die alle sluitingen afhankelijk willen stellen van
de wedertewerkstelling van het afgedankt personeel.

21. Zij tasten in beginsel het sluitingsrecht niet aan. Zij willen
het slechts vertragen. In deze kategorie passen de wetsvoorstellen
Moulin (2) en Drumaux II (3);
Volgens het wetsvoorstel Moulin, dat zeer simplistisch was
opgesteld, mochten aileen ondernemingen gesloten worden voor zover
in dezelfde streek andere werkgelegenheden geschapen werden, washave het niet voorzag in vergoedingen voor de ontslagen werknemers.
De vrijheid van beroep kwam niet in het gedrang.

22. Onder deze rubriek vermelden wij de wetsvoorstellen Van
Acker (4) en Drumaux (s).
Het W etsvoorstel Van Acker had betrekking op de gehele of
gedeeltelijke sluiting, alsook op de verrichtingen inzake de technische
heruitrusting, automatisatie of fusie, die het ontslag tot gevolg kunnen
hebben in ondgrnemingen waar minstens so personeelsleden tewerk·
-gesteld zijn.
Het wetsvoorstel maakt verder onderscheid tussen de niet leefbare en de leefbare ondernemingen.
De sluitingsbeslissingen moesten a.m. ter kennis gebracht worden
van de Minister van Economische Zaken, die de taak had de economische leefbaarheid van de onderneming te onderzoeken.
Tijdens de onderzoeksperiode werd de sluitingsbeslissing opgeschort. W erd de onderneming economisch leefbaar bevonden, dan
kon ,de Dienst voor bescherming van de Nijverheidsvoortbrengst"
de blijvende of tijdelijke exploitatie van de onderneming voor eigen
rekening overnemen. Aan de ontslagen werknemers van economisch
niet-leefbare ondernemingen werd een vergoeding gelijk aan 6 maand
tot 2 jaar loon toegekend.
Het wetsvoorstel Drumax I bevat geen nieuwe gegevens, doch
in plaats van een nieuwe openbare dienst met de exploitatie van de
ondernemingen te belasten, beoogt het een uitbreiding van de bevoegdheden van de Dienst van het Sekwester, ten einde die dienst toe
te laten de door de ondernemers opgegeven bedrijven te exploiteren.
(1) Voor de tendensen in het Belgische sociale recht, zie HouBEN, R., Tendensen
in het Belgisch Sociale Recht, in Actuele Problemen van Sociaal Recht, 1966, blz. 245 e.v.
(2) Parl. Besch., Kamer, Zitt. 1958-1959. nr. 170.
(3) Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 456.
(4) Parl. Besch., Kamer, Zitt. 1958-1959, nr. 190.
(5) Parl. Besch., Kamer, Zitt. 1965-1966, nr. 139.

In deze beide wetsvoorstellen wordt vrij duidelijk aangeknoopt
met de opvatting als zouden de ondernemingen tot het nationaal
patrimonium behoren.
Geen enkel wetsvoorstel vond genade, en zij kwamen in de
vergeethoek terecht.
23. Nochtans werd met de opvattingen, welke in die wetsvoorstellen werden gehuldigd, aangeknoopt door de regering Vanden
Boeynants-De Clercq. De eerste-minister zette op 25 juli 1967 voor
het Nationaal Comite voor Economische Expansie plannen uiteen,
die als vooruitstrevend kunnen beschouwd worden.
Het plan ontwikkelt zich rand drie punten, met name : het
opsporen van zwakke bedrijven, de actiemiddelen ten opzichte van
deze bedrijven, en de sociale maatregelen ten opzichte van de ontslagen werknemers.
De opsporing van zwakke bedrijven op middellange termijn zou
opgedragen worden aan het Bureau voor Economische Programmatie,
terwijl de opsporing op korte termijn door een toezichtscomite,
samengesteld uit personen die de bevoegde ministers vertegenwoordigen, zou geschieden.
Het toezichtscomite zou vooral inlichtingen verzamelen en de
gevolgen bestuderen op nationaal en regionaal vlak van iedere eventuele sluiting.
Onder die paragraaf formuleerde de Eerste-Minister tevens het
beginsel van de sancties die zouden moeten getroffen worden tegen
de ondernemers die de noodlottige resultaten van hun onbekwaamheid, hun slecht beheer of de afwezigheid van verantwoordelijkheidszin afwentelen op de gemeenschap.
De actiemiddelen ten opzichte van de in moeilijkheden verkerende ondernemingen worden bepaald door het algemeen belang.
Indien blijkt dat de moeilijkheden van voorbijgaande aard zijn
of dat de sluiting moet georganiseerd worden, voorziet de Regering
in een oplossing door overreding, of in het onder gecontroleerd
beheer stellen van de onderneming (1).
Door overreding - dus geen dwang - zal de Staat de onderneming een herstelplan trachten te doen aanvaarden, of van haar te
verkrijgen dat zij afstand doet van haar aandelen, de installaties
verhuurt of een concordaat aanvraagt.

(1) Dergelijke maatregel kon reeds in de crisisjaren van 1934-36 genomen worden,
in uitvoering van het K.B. van 15 oktober 1934. Het K.B. beoogde: .,de mogelijkheid
te scheppen wrakstaande ondernemingen te reorganiseren of de activa in betere voorwaarden te gelde te maken". Te dien einde wordtde onderneming onder de controle
geplaatst van een magistraat of van een commissaris bij het beheer, of van een college
van commissarissen aan hetwelk die taak is opgedragen. Voor bijzonderheden zie :
BERNOLET, J., Het gecontroleerd beheer, R. W., 1934-1935, 921-928; 1935-1936, 449-460.
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Ondernemingen waarvan de toekomst bedreigd wordt ten gevolge
van het uitblijven van maatregelen die de ondernemer niet wil of
niet kan treffen, alsmede de ondernemingen waarvan in de zin van
het handelsrecht de betalingen niet werden gestaakt noch het krediet
aan het wankelen gebracht, mogen door de handelsrechtbank onder
gecontroleerd beheer gebracht worden.
Op het gebied van de sociale maatregelen voorzag de Regering
in beroepsvorming, vergoeding bij omschakeling, ge1nspireerd door
het stelsel dat van kracht is in het kader van de E.G.K.S., en bevordering van de herklassering van bejaarde werknemers.
De voorgestelde maatregelen gaan zeer ver, en zo zij ooit toegepast worden, zullen zij ingrijpen in de traditionele structuur van
de onderneming, daar zij de vrijheid van beroep een flinke deuk geven.
Zover zijn wij echter nog niet, zoals zal blijken uit het volgend hoofdstuk.

HOOFDSTUK III

DE VERGOEDINGEN (1)
24. De wetgever was zich bewust van de enorme weerslag, die
de sluitingen van ondernemingen hadden in werknemerskringen en
besloot in te grijpen.
Wegens de onmogelijkheid om een statuut van de onderneming
in te voeren, die alle partijen kon bevredigen en waardoor wellicht
over het lot van de onderneming niet meer eenzijdig door de ondernemer zou beslist worden, werd een voorlopige regeling uitgewerkt,
nl. het invoeren van vergoedingen voor de door sluiting van onderneming getroffen werknemers (2).
· De wetgever trof een eerste regeling bij de wet van 27 juni 1960.
Daar de wetgever zich op een onbewandeld terrein begaf (3), gold
die wet slechts voor een beperkte duur, d.i. drie jaar, met mogelijkheid
van een verlenging van twee jaar bij een in de Ministerraad overlegd
koninklijk besluit.
Het betrof derhalve een proefwet, die na verloop van de proefperiode al dan niet definitief in het wettelijk arsenaal zou opgenomen
worden. Op 30 juni 1965 verviel zij, nadat zij twee verlengingen
(1) Wij onderzoeken alleen de rechten van de werknemers.
Toen DE BERSAQUES in zijn aangehaald artikel aan de werknemers in geval van
abusieve sluiting aan de hand van de teorie van het rechtsmisbruik het recht op schadevergoeding toestond, drukte H. DE PAGE (Traite, I, nr. II3, blz. 167) de wens uit in dit
geval een beroep te doen op de wetgever, omdat de dergelijke redenering een. te grote
verschuiving insloot van de opvattingen over de onderneming, alsook over de rechten
van de ondernemer (VAN NESTE, F., Misbruik van recht, T.P.R., 1967, 366-367).
(3) 0UISTHOUDT, C., Sluiting van ondernemingen, Gids op maatschappelijk gebied
1960, nr. 9, blz. 752.
(2)

had gekend. De wetgever kon ofwel de wet in haar geheel in een
nieuwe wet overnemen, ofwel een niet1we regeling uitwerken aan de
hand van de sedert I96o opgedane ervaring. Men verkoos dit laatste
en een definitief stelsel werd in de wet van 28 juni 1966 uitgewerkt (I).
In I966, toen de zwaarte van sluitingen onverminderd de werknemers bedreigden, besloot de wetgever tot een tweede initiatief.
Aangezien de sluitingen meestal gepaard gingen met financiele
moeilijkheden, waardoor het verschuldigd loon en andere sociale
voorzieningen van de werknemers in het gedrang kwamen, was de
wetgever verplicht het inkomen van de werknemers veilig te stellen.
De wet van 30 juni 1967, die derhalve als een verlengstuk van
de wet van 28 juni I966 moet worden gezien, poogde het inkomen
en de sociale voorzieningen te beveiligen.

AFDELING I

De wet van 28 juni 1966
§

I.

Beginselen van de wet

25. Drie beginselen liggen aan de grondslag van de huidige
regeling :
de voorafgaande informatie van de betrokken overheden en organismen, alsmede van de werknemers, van de op til zijnde sluiting
(art. 3, Iste lid);
de mogelijkheid tot het instellen van een procedure om de wedertewerkstelling van de door sluiting getroffen werknemers te bevorderen (art. 3, 2de lid);
de schadeloosstelling van de werknemers (art. 4).

26. De eerste twee beginselen beogen de versoepeling van de
reklassering van de door sluiting werkloos geworden werknemers.
Een tijdige voorafgaande voorlichting betreffende de voorgenomen sluiting is voor de werknemers van het grootste belang (2).
Zij kunnen aldus reeds zelf voor hun reklassering zorgen.
Tevens beoogt de voorafgaande informatie de sluiting van het
bedrijf zo niet te verminderen, dan toch te vertragen, door middel
van besprekingen tussen de ondernemer, de overheid en de vak(I) B.S., 2 juli 1966. Voorbereidende werkzaamheden : Parlem. Besch., Kamer,,
Zitt. I965-I966, Wetsontwerp I66, nr. I; - Amendement I66, nr. 2; - Verslag I66,
nr. 3; - Amendementen I66, nr. 4 en 5; - Senaat : Wetsontwerp nr. 2II; Verslag
nr. 242; Amendementen 253, 254, 255; - Parlem. Hand., Kamer, Vergadering van
JI mei en 2 juni I966; Senaat, Vergadering van 23 juni I968.
(2) DE CuYPER, G. F., De wet op de sluiting van de ondernemingen., T. Best., I96o,
biz. 208-2n.
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organisaties. Het is wellicht z6 dat voortaan onverantwoorde sluitingen vermeden kunnen worden (r).
§

2.

De informatiemetoden

27. De paritaire comite' s kregen de opdracht vast te stellen
volgens welke methodes de aan de sluiting voorafgaande informatie
aan de betrokken overheden en instellingen en aan de werknemers
moet verstrekt worden (2).
Indien de paritaire comite:' s geen beslissing nemen binnen de
zes maanden na de inwerkingtreding van de wet, stelt de Koning
vast volgens welke methode de informatie moet verstrekt worden.
Slechts enkele paritaire comite' s hebben een afzonderlijke informatiemethode uitgevaardigd (3).
Pas op 20 september 1967 (4) heeft de Koning een algemeen
K.B. vastgesteld, waarbij tevens de beslissingen van de paritaire
comite's, genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1960, opgeheven werden.
De paritaire comite' s bezitten voortaan, naast de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de bevoegdheid om dewerkwijze te bepalen volgens
dewelke de herplaatsing van de werknemers zal georganiseerd worden.
.
De praktische uitwerking van die bepaling behoort uitsluitend
toe-aan- d-e- paiitaire comite's.

(I) DECHAMPS, J., Apnls Ia loi sur les fermetures d'entreprises. Notre droit civil et
commercial actuel permet-il de remedier aux lacunes de cette legislation?, Les dossiers, I96I
nr. Io, blz. 8I6; - DECHAMPS, J., De sluiting der ondernemingen in onze huidige wetgeving,
De gids op maatschappelijk gebied, I962, nr. 5, blz. 380.
(2) Met betrokken overheden bedoelt de wet de openbare overheid en ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Wellicht ligt de wettelijke basis om de informatie van de
R.V.A. te regelen vervat in art. I 8 van de wet van I4 februari 1961 tot ekonomische expansie,
sociale vooruitgang en financieel herstel. De Koning mag krachtens dit artikel de wetgevers verplichten de R.V.A. in kennis te stellen van alle vakante betrekkingen in hun
onderneming.
Onder instellingen verstaat de wet inzonderheid de ondernemingsraden, de werk
gevers- en werknemersorganisaties.
(3)
N.P.C.
K.B.
B.S.
Diamantnijverheid
17.II.I966
7· 2.1967 28. 2.I967
Garagebedrijven
25.11.1966
7· 2.I967
3· 3·I967
Wijziging
I3. II.I967 30. II.I997
13. 9.I967
Tabaknijverheid
2I.I2.I966
2. 3·I967
7· 4·I96
Textielnijverheid uit arrondissement
Verviers, uitgenomen kantons St.-Vith,
Eupen, Malmedy
16.I2. I966
Levensmiddelenbedrijven met talrijke
bijhuizen
(4) B.S., 5 oktober 1967.
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§ 3. Doel van de wet
28. Het doel van de wet is uitsluitend sociaal, d.w.z. zij beoogt
enkel de vergoeding van de werknemers die ten gevolge van een
bedrijfssluiting hun betrekking verliezen (1).
De wet beantwoordt dus aan de tendens die zich aftekent in
ons sociaal recht, en volgens dewelke het behoud van loon en het
behoud van de betrekking ten allen prijze moet nagestreefd worden (2).
Zoals voor de werkloosheid poogde de wetgever de schadelijke
gevolgen van een bepaalde toestand te milderen en op te vangen
zonder zich uit te spreken over de grand van de zaak (3).
De wet behandelt noch het economisch noch het juridisch probleem dat de sluiting van ondernemingen in het leven roept. Zij
tast evenmin de rechten van de ondernemer aan.
De aanvankelijk voorziene titel van wet betreifende de sluiting van
ondernemingen werd door beide wetgevende kamers gewijzigd om te
beklemtonen dat de bijzondere maatregelen die ten behoeve van de
werknemers van de gesloten bedrijven werden getroffen, niets wijzigden aan de bestaande vrijheid van onderneming (4).
De wetgever had het probleem oak anders kunnen oplossen.
Zo kon hij beslist hebben dat de openbare overheid zelf het
beheer in handen zou nemen of dat zij financiele steun zou toekennen (5). De wet handhaaft echter ten valle de vrijheid van onderneming, met het daarin vervatte recht de zaak desgewenst op te geven (6).
De door de wet opgelegde financiele lasten en voorafgaande
informatie kunnen ten hoogste ondoordachte sluitingen bemoeilijken (7). Kortom, het sluitingsrecht bleef in zijn oorspronkelijkheid
gehandhaafd, zodat oppositie tegen de sluiting enkel mogelijk is
van buiten uit (8), en slechts door overreding kan verhinderd worden.

(r) DERM1NE, H., La rupture abusive des contrats de louage de services de travail et
d'emploi, T.S.R., 1965, biz. 55·
(2) HouBEN, R., Tendensen in het Belgische sociale recht, Actuele problemen van
sociaal recht, biz. 353·
(3) DECHAMPS, J., De sluiting van ondernemingen in onze huidige wetgeving, De gids
op maatschappelijk gebied, 1962, nr. 5, biz. 380.
(4) TAQUET, M., La loi du 27 juin 1960 relative d l'indemnisation des travailleurs
licencies en cas de fermeture d'entreprise, ]. T., 1960, 537; - Zie : GoTZEN, M., Vrijheid
van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, nr. u83, biz. 498; - Qu1SHOUDT, C.,
Sluiting van ondernemingen, De gids op maatschappelijk gebied, 1960, nr. 9, biz. 753·
(5) STROOBANT, M., Beperkingen gesteld aan het afdankingsrecht van de werkgever,

biz. 76.
(6) GoTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijj en onrechtmatige mededinging, nr. 1183,
·
(7) DECHAMPS, J., De sluiting der ondernemingen in onze huidige wetgeving, De gids
op maatschappelijk gebied, 1962, nr. 5, biz. 389.
(8) DECHAMPS, J., De sluiting der onderneming in onze huidige wetgeving, De gids op
maatschappelijk gebied, 1962, nr. 5, biz. 380.

biz. 498.
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§ 4· T echnische bedrijfseenheid
29. De wet geeft een pragmatische definitie van het begrip
dnderneming. Stippen wij aan dat v66r 1948 ons recht geen: ondernemingen kende, wel vennootschappen (1).
De wet op de sluiting van de onderneming licht het begrip
onderneming uit de wet van 20 september 1948, houdende de organisatie van het bedrijfsleven.
Art. r 4 van die wet omschrijft de onderneming als een technische
bedrijfseenheid. De bedoeling van de wetgever was dit concept af te
splitsen van de juridische instelling, die wordt uitgemaakt door de
vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Het accent wordt dus niet
gelegd op het juridisch karakter, maar wel op het technisch aspekt (2).
De terminologie was gloednieuw, en nergens nader omschreven.
Zelfs de wet van 20 september 1948 liet de kans voorbijgaan (3),
en benaderde slechts oppervlakkig het begrip onderneming (4).
30. De voorbereidende werkzaamheden van de wet van 20 september 1948 werpen enig licht op de uitdrukking. De heer P. Harmel
legde terzake in de Kamer van Volksvertegenwoordigers volgende
verklaring af :
, Votre definition insiste sur le caractere technique; je crois que
nous ferions reuvre utile en ajoutant a cette premiere notion la notion
d'autonomie. D'apres le droit public, la notion d'autonomie n'exclut
pas la tutelle. Une entreprise peut etre autonome, meme si elle est une
.filiale d'une autre entreprise. Je dis aussi qu'autonomie ne veut pas
dire souverainete. Quelle sorte d'autonomie devrons-nous envisaged
Sommes-nous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une autonomie economique et d' une autonomie sociale ? L' autonomie economique serait celle du capital et du travail associes pour une production determinee.
Sommes-nous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'autonomie
sociale, s'il n'y a pas, en meme temps, un element social, celui du
milieu humain ou des hommes travaillent sous une meme autorite ?
... Je repete done qu'a man avis, cette double autonomie est
necessaire. En general, une division d'usine, un puits de charbonnage, n'a pas d'unite economique" (s).

(r) FREDERICQ.1 L., La notion juridique de I' entreprise en droit positif beige,]. T., 1957,
473-477, nr. 3739; - VAN RIJN, J., Principes de droit commercial, I, nr. 38, biz. 45·
(2) STEYAERT, J., De ondernemingsraden, R. W., 1949-1950, 337·
(3) FREDERICQ., L., La notion juridique de l'entreprise, in Travaux de !'Association
H. Capitan! pour Ia culture juridique fran{:aise, 1947.
(4) VAN DE PuTTE, R., Le statut de l'entreprise, biz. 7;- VAN DE PuTTE, R., Juridische problemen in verband met de onderneming, R. W., 196Ic1962, 2262.
(5) Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1948-1949, Beknopt Verslag, Vergadering van
18 juni 1948.
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De tussenkomst van de heer Harmel werd niet tegengesproken.
Volgens diens opvatting vormt de onderneming een entiteit,
die gekenmerkt wordt. door een economische en een sociale autonomie (I), met de nadruk op de sociale autonomie (2).
De economische autonomie onderstelt een betrekkelijke onafhankelijkheid inzake de Ieiding van de zetel of van de afdeling, met
betrekking tot het geheel van de juridische entiteit.
De sociale autonomie daarentegen vereist een differenciatie van de
mensenkringen, die voortspruit uit de localisatie van de exploitatiezetels
(geografische eenheid) of uit de aard van de gefabriceerde produkten.
De onderneming in deze zin is evenwel geen rechtsbegrip en
bezit geen eigen statuut, d.i. geen rechtspersoonlijkheid (3).
3 I. In het kader van de wetgeving op de ondernemingsraden
ontwikkelde zich een rechtspraak rand het begrip technische bedrijfseenheid. Er werd bv. gevonnist :
Het handelsbureau van een maatschappij, dat niet de zetel is
van een bedrijfsexploitatie, vormt geen bedrijfseenheid (4).
Wanneer een vennootschap twee bedrijfszetels omvat en in een
van deze tabak tot sigaren wordt verwerkt, terwijl in de andere
zetel de voorbereiding voor de verkoop alsmede aile administratieve verrichtingen plaatsvinden, staat men voor twee afzonderlijke
bedrijfseenheden (5).
- Verschillende bedrijven behoren tot een technische bedrijfseenheid, wanneer :
- de bedrijven op elkaar zijn afgestemd en hetzelfde werk verrichten;
- de Ieiding bij dezelfde personen berust;
- de bedrijven dezelfde economische bedrijvigheid hebben ;
- de bedrijven een sociale eenheid vormen (6).
Uit de uiteenlopende rechtspraak blijkt dus dat het begrip
technische bedrijfseenheid geen juridisch begrip is, maar wei een feitelijkheid, die mede bepaald wordt door economische, plaatselijke en
sociale elementen (7).

(1) Ondernemingsraden en Comitees voor veiligheid en hygiene, V.B.N., Brussel, 1958,

biz. r8.

(2) BLONDIAU, P., Les conseils d'entreprise, Chronique de legislation et de jurisprudence
T.S.R., 1963, 289-290.
(3) VAN HEeKE, G., Het juridisch statuut van de onderneming, R. W., 1947-48, 529;Onderneming en Syndicalisme, Sociaal-ekonomische studien, XII-1962, A.C.V., Brussel
nr. 135.
.
(4) W.R. Hoei, 23 februari 1950, Arb. Bl., 1951, 292; Rev. Trav., 1951, 285.
(5) W.R. Ber. Gent (W), 28 november 1955, in Ondernemingsraden en comitees voor
veiligheid en hygiene, V.B.M., 1958, blz. 19.
(6) W.R. Antwerpen (B), 25 april 1963, T.S.R., 1963, 284.
(7) STEYAERT, J., Het ondernemingshoofd en de onderneming in onze wetgeving, R. W.
1953-1954, 931, nr..24.
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32. Volledigheidshalve stippen wij aan dat het begrip technische
bedrijfseenheid in geen geval past bij de eigenheid van de bouwondernemingen. Men staat hier meestal voor sporadische activiteiten,
die evenwel niet als seizoenarbeid mogen beschouwd worden.
Tevens kunnen de werven omwille van dit. tijdelijk karakter
niet als afdelingen van een onderneming beschouwd worden.
Vandaar dat in de bouwsector de technische bedrijfseenheid
samenvalt met de juridische entiteit (I).
Derhalve is de wet van 28 juni I966 enkel van toepassing op
bouwondernemingen indien de juridische entiteit volledig verdwijnt
hetzij ten gevolge van liquidatie, hetzij ten gevolge van faillissement (2).
Dit is niet het geval voor de andere bedrijfssectoren, aangezien
het voornaamste gevolg van de bepalingen van art. I 4 van de wet
van 20 september I948 is dat een onderneming, in de zin van een
technische bedrijfseenheid, niet noodzakelijk samenvalt met het
patrimonium van de eigenaar (3).
De onderneming als technische bedrijfseenheid staat los van
de juridische structuur waar zij ingeschakeld is (4).
33· De wet van 28 juni 1966 is niet aileen van toepassing op
ondernemingen, maar tevens op afdelingen van de onderneming. Het
begrip afdeling is een van de duistere punten· van -de wet. -Nergens
vindt men een aanknopingspunt om het begrip te verduidelijken.
Men kan alleen vaststellen dat het begrip zeer vaag is en dat
het onmogelijk is het aan de hand van algemeen geldende criteria
te omschrijven (5).
Heeft de wetgever misschien de afdelingen van een onderneming
op het oog, die produkten van verschillende aard fabriceren of deze
die in verschillende stadia van een zelfde produktie ingeschakeld zijn ?
Voor ons blijft het een feitelijke vraag.
34· Men heeft zich afgevraagd of de in de wetten van 20 september 1948 en van 28 juni I966 gebruikte term onderneming op alle
instellingen slaat, ofwel uitsluitend op de instellingen met een economisch einddoel. M.a.w. of de term alleen van toepassing is op de
industriele en commerciele instellingen, of dat hij tevens slaat op

(I) Pari. Besch., Kamer, Zitt. I96S-I966, nr. I66, I, biz. 4·
(2) Pari. Hand., Kamer, Zitt. I966-67, Vergadering van 3I mei I966, biz. I9.
(3) HoRION, P., La representation des travailleurs sur le plan de l'entreprise en droit
beige, in La representation des travailleurs sur le plan de l' entreprise dans le droit des pays
membres de Ia C.E.C.A., Luxembourg, I9S9, biz. xso; - W.R. Verviers, IS juni I9S6,
fur. Liege, I9S6-S7. 93·
(4) STEYAERT, J., Het ondernemingshoofd en de onderneming in onze wetgeving, R. W.
I9S3-S4• 93I, nr. 24;- A.P.R., Tw. Ondernemingsraad, biz. I2, nr. 8.
(s) De sluiting van ondernemingen, V.B.N., I januari I96o, biz. I6.

aile bedrijven, zelfs indien hun doel vreemd is aan elke voortbrenging
of aan elke economische doelstelling (I).
De Minister van T ewerkstelling en Arbeid hakte de knoop door
en verklaarde dat , . . . hoewel de term onderneming in de ruime zin
moet worden verstaan, het vanzelfsprekend is dat de wet van 20 september I 948 slechts de handels- en hijverheidsondernemingen beoogt,
vermits de onderneming hier als een organisatie voor voortbrenging
van economisch nut wordt beschouwd (2).
Die interpretatie werd overgenomen door de rechtspraak.
Zich steunend op de hierboven uiteengezette opvatting, wees de
vrederechter van Assenede de eis af van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid tegen een hospitaal voor behoeftige zwakzinnigen, tot betaling van bijdragen voor het Fonds belast met de
vergoeding van de wegens sluiting getroffen werknemers (3).
§ 5. Het be grip ,.sluiting"

35· De wet van 28 juni I966 bepaalt nauwkeurig wat er onder
sluiting van onderneming client te worden begrepen.
T.o.v. bedoelde wet is er sluiting van onderneming wanneer
in geval van definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de
onderneming of van een afdeling ervan, het aantal tewerkgestelde
werknemers wordt verminderd beneden het vierde van het aantal
werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat datgene voorafgaat waarin de sluiting zich voordoet (art. 2).
Tevens bepaalt het artikel dat de sluiting geacht wordt in tegaan
op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin het aantal
tewerkgestelden gedaald is beneden het vierde van het gemiddelde
aantal van de tewerkgestelden.
Het begrip sluiting vereist dus de vervulling van twee voorwaarden, nl. de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit, en de
daling van het vierde van het tijdens het vorig kalenderjaar gemiddeld
aantal tewerkgestelde werknemers (4).
De wet preciseert evenwel nergens wat onder de hoofdactiviteit
moet begrepen worden, zodat dit aanleiding kan geven tot moeilijk(I) De ondernemingsraden, uitgave V.B.N., Brussel, 1954, biz. 14; - Zie oak :
Arb. Bl., I965, 206; - Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1947-48, nr. so.
(2) Parlem. Vr., Senaat, Zitt. I96I-62, nr. 29, biz. 664-665. Dit antwoord strookt
met het standpunt dat op 5 december 1961 door dezelfde minister werd ingenomen in
antwoord op een parlementaire vraag, nl. dat met betrekking tot de wet van 20 september
1948 de term onderneming volgens de voorbereidende werkzaamheden ruim dient opgevat te
worden en dat ,de wet van 27 juni 1960 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van de ondernemingen, toepasselijk is op a! de
ondernemingen welke in artikel 14 van voormelde wet van 20 september 1948 worden
beoogd". Zie : Parlem. Vr., Kamer, Zitt. 1961-62, nr. I, pp. 38-39.
(3) Vred. Assenede, 12 september I963, R. W., 1963-64, 792; T.S.R., 1964, 336;Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1965-66, nr. 199-I, biz. 4·
(4) Het K.B. van 2 aug. 1966 bepaalde hoe het gemiddelde diende te worden berekend.
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heden (1). Het is eens te meer een feitelijke vraag die door het Fonds
voor de vergoeding van de door sluiting ·getroffen werknemers in
de eerste plaats moet opgelost worden, onder controle van de bevoegde
rechtbanken.
Tijdens een vergadering van de Commissie voor de sluiting van
de ondernemingen haalde een lid het geval aan van een fabriek die
deel uitmaakt van een naamloze vennootschap waarvan de beheerraad
nooit beslist had de effectieven te verminderen. Desniettemin werd
in 1960 het effectief, dat in 1958 ongeveer 250 petsonen bedroeg,
teruggebracht op drie of vier werknemers, die tewerkgesteld waren
in een activiteit die bijkomstig was t.a.v. de gewezen hoofdactiviteit.
Het Fonds besliste derhalve dat de afgedankte werknemers konden
vergoed worden. Het werd evenwel afgewezen in zijn eis tot invordering van de betaalde vergoedingen daar de rechter zich steunde ·op
het verder juridisch bestaan van de maatschappij, de kwotering van
de beursaandelen, het bestaan van omschakelingsplannen en een
zekere activiteit. Volgens de Raad van de R.V.A. zou de uitslag van
een rechtsvordering in beroep meer dan twijfelachtig zijn (2).
Dergelijke moeilijkheden brengen de rechten van de werknemers ernstig in het gedrang. Het Fonds zal immers geneigd zijn
in gelijkaardige gevallen slechts uit te betalen wanneer de interpretatiemoeilijkheid opgelost is, en het met zekerheid de vergoedingen op
de ondernemer zal kunnen verhalen.
De wet bepaalt tevens dat het moet gaan om een ,definitieve
stopzetting". Uit dit vereiste vloeit voort dat de tijdelijke vermindering
van het personeel in een seizoenbedrijf niet mag beschouwd worden
als een sluiting van de onderneming, daar de vermindering niet het
gevolg is van de definitieve stopzetting van de hoofdactiviteit van de
onderneming (3).
36. Een bijzonder probleem roept de overplaatsing van de onderneming in het leven.
Wij menen dat er van sluiting mag gesproken worden indien een
dergelijke overplaatsing voor het merendeel van de werknemers
ernstige moeilijkheden meebrengt om de onderneming te volgen (4).
Wij steunen onze zienswijze op het feit dat de onderneming
een entiteit vormt.
Indien de samenstelling van die oorspronkelijke mensengemeenschap, waaruit de onderneming hestand, door de overplanting grondig
wordt gewijzigd, verdwijnt de entiteit en er ontstaat een nieuwe
onderneming.
(1) A.P.R., Tw. Arbeidsovereenkomst (Handenarbeiders), biz. 305, nr. 536, in fine.
(z) Nationaie Arbeidsraad, Comrnissie voor de siuiting van de ondernemingen,
Vergadering van 19 november 1964.
(3) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1965-66, nr. 166-l, biz. 5·
(4) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1965-66, nr. ·166-l, biz. 5·

§ 6. De personeelsbezetting
37· De wet van 28 juni I966, zoals trouwens de wet van 27 juni
I96o, is niet op aile ondernemingen toepasselijk.
Art. I, I ste lid, bepaalt dat de wet slechts van toepassing is op
de ondernemingen waar in het voorbije kalenderjaar gemiddeld ten
minste vijftig werknemers waren tewerkgesteld (I).
Ter verduidelijking zegt de wet dat voor het bepalen van het
toepassingsgebied als werknemer beschouwd wordt, hij die krachtens
een arbeidsovereenkomst (bediende of arbeider) of krachtens een leerovereenkomst aan de onderneming is verbonden.
Wij stippen aan dat voor de berekening van de personeelsbezetting al de werknemers in aanmerkirig komeri, die in het personeelsregister zijn ingeschreven.
Dit sluit in dat werknemers die in opzeg staan of wier· arbeidsovereenkomst geschorst is, meegeteld worden (2). Dit is een logische
gevolgtrekking vermits beide kategorieen van werknemers nag in
dienst zijn.
38. Alhoewel de wetgever zich uitsprak tegen de wettelijke verlaging van de personeelsbezetting tot vijfentwintig werknemers (3),
heeft de wet tach in de mogelijkheid voorzien om het toepassings(r) Het amendement dat het toepassingsgebied van de wet wilde uitbreiden tot
ondernemingen waar gemiddeid 35 werknemers werden tewerkgesteid, werd niet aangenomen. In 1959 had de heer MouLIN eveneens vruchteioos gepoogd een amendement te
doen aannemen dat het toepassingsgebied van de wet zou uitbreiden tot ondernerningen
met 25 werknemers; -Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1958-1959, nr. 289-2, biz. r.
Die wijze werd vastgesteld bij het K.B. van 2 augustus 1966 (B.S., 20 september,
1966). Om het gemiddeide van het aantai tijdens een kaienderjaar tewerkgestelde werk
nemers te berekenen, worden de werkdagen en daarmee gelijkgesteide dagen, die voor
de onderneming bij de R.M.Z., of het Nationaai Pensioenfonds voor mijnwerkers werden
aangegeven, samengesteld. Het totaai wordt gedeeid door 300, 250 of 275 naargelang in de
betrokken onderneming of afdeling tijdens dat kaienderjaar werd gewerkt onder het steisei
van de zesdaagse werkweek of van de vijfdaagse werkweek, of zowel van de zedaagse ais van
de vijfdaagse werkweek. Bij het aid us bekomen quotient wordt het aantai personen gevoegd
die er tijdens dat kaienderjaar gedurende ten minste tweehonderd dagen krachtens een ieerovereenkomst waren tewerkgesteid. Het betreft hier uitsiuitend de personen, wier ieerovereenkomst door toedoen van een erkend ieerlingen sekretariaat is gesioten; die ieerlingen
worden immers niet in de aangiften van de R.M.Z. opgenomen. Bij het ter perse gaan
verscheen het K.B. van 20 juii 1968 dat de personeeisbezetting terugbracht op 25 werknemers (B.S., 30 juii 1968).
(2) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 196s-66, nr. 166/1, biz. 4·
(3) Tegen de wettelijke verruiming van het toepassingsgebied werd aangevoerd
- dat tot op heden aileen de ondernemingen die ten minste so werknemers tewerkstellen
hebben bijgedragen tot de financiering van het Fonds;
- dat het weder tewerkstellen van ro, 20 of 30 werknemers geen aanieiding geeft tot
dezeifde probiemen ais de wedertewerkstelling van verscheidene tientallen of van
honderdtallen werknemers ;
· ·
- dat het getai (so) het voordeei geniet niet op het formeel verzet te stuiten van een
van de sociaie partners.
Hoe weinig steekhoudend de argumenten zijn, blijkt echter uit voigende overwegingen :
- de vergoeding moet in de eerste piaats worden betaaid door de werkgever; siechts
wanneer deze in gebreke blijft moet het ·Fonds tot· betaiing overgaan; ·
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gebied in overeenstemming te brengen met de verschillende bedrijfssectoren van het land. De wet verleende de Koning de bevoegdheid
het toepassingsgebied uit te breiden tot ondernemingen waar geen vijftig
werknemers tewerkgesteld zijn.
Nochtans mag de Koning van deze bevoegdheid slechts gebruik
maken op voorstel van het paritair comite dat bevoegd is voor het
geheel of voor een gedeelte van de ondernemingen ( 1), of na advies
van de Nationale Arbeidsraad, wanneer de verordening behoort tot
de bevoegdheid van verschillende paritaire comite' s of bij ontstentenis
van dergelijk paritair comite.
Tot op heden zijn er slechts twee paritaire comite's in geslaagd
het toepassingsveld van de wet te verruimen (2).

§ 7. Schadeloosstelling
39· De werknemers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen
opdat zij zouden kunnen genieten van de wettelijke vergoeding. Zij
moeten verbonden zijn aan de onderneming door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ; de werkgever client een einde te stellen
aan de arbeidsovereenkomst, hetzij binnen de twaalf maanden die
aan de sluiting van de onderneming voorafgaan, hetzij op het ogenblik van de sluiting, hetzij in de loop van de twaalf maanden die op
de sluiting volgen.
Die termijn wordt op drie jaar gebracht voor de werknemers
die aan de vereffeningswerkzaamheden deelnemen (3).
De afdanking mag evenwel niet geschied zijn om een dringende
reden. Die werknemers dienen op het ogenblik waarop de opzeg
wordt betekend of dat waarop de verbreking van de arbeidsovereenkomst plaatsgrijpt, vijf jaar dienst te tellen in de onderneming (4).
40. De werkgever client een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst. Indien de beeindiging van de arbeidsovereenkomst uitgaat
van de werknemer vervalt diens recht op de vergoeding.
-

de herklasseringsmoeilijkheden kunnen zich voordoen in geval van gelijktijdige of
bijna gelijktijdige sluiting van een aantal kleine ondernemingen in een zelfde streek
en in een zelfde bedrijfstak (Zie Pari. Besch., Kamer, Zitt. I965-I966, nr. I66-3,
biz. 8, 9 en 10).
(I) Art. I, 3d• lid, spreekt van voor het geheel of een gedeelte van de werkgevers. Wij
menen dat het woord ondernemingen hier meer op zijn plaats zou geweest zijn.
(2) Een gelijkaardige bepaling kwam reeds voor in de wet van I960. Zij werd toegepast in de Tabaknijverheid : K.B. I2 mei I962. De gemiddelde personeelsbezetting
is teruggebracht op 40 werknemers; en in de Vervoernijverheid, K.B. 6 juni I962 : vereiste
personeelsbezetting : 25.
Krachtens art. 35 van de wet van 28 juni I966 zijn die uitvoeringsbesluiten van
de wet van 27 juni I960 nag van kracht.
(3) Wij zijn echter de mening toegedaan dat voor die werknemers geen termijn
van afdanking mag bestaan.
(4) Bij het ter perse gaan verscheen de wet van 20 juli I968 waarbij de termijn van
vijf jaar op 'een jaar teruggebracht werd (B.S., r augustus I968).
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Dit verval is echter niet absoluut, aangezien het beheerscomite
van het Fonds terzake een appreciatiebevoegdheid bezit - onder
toezicht van de rechtbanken - die toelaat dat elke beeindiging van
de arbeidsovereenkomst, die haar oorsprong vindt in het vooruitzicht
of in de verwezenlijking van de sluiting van de onderneming, gelijkgesteld wordt met een beeindiging van de arbeidsovereenkomst door
de werkgever.
Zo heeft het Fonds, onder het stelsel van de wet van 27 juni
1960, met ontslag gelijkgesteld (1) :
- het geval van werknemers die hun onderneming verlieten, om
bij een andere firma in dienst te treden, nadat zij van hun werkgever de raad hadden gekregen de onderneming te verlaten, aangezien sluiting op til was;
- het geval van werknemers die gedeeltelijk werkloos waren en door
de werkgever niet opnieuw volledig in dienst waren genomen ;
het geval van bedienden, die nadat zij opgezegd waren gebruik
hadden gemaakt van de mogelijkheid zelf met 30 dagen op te
zeggen.
In dit opzicht dienen wij er tevens op te wijzen dat, wanneer
de onderneming sluit zoals bedoeld in art. 2 van de wet van 28 juni
1966, ook de werknemers wier overeenkomst geschorst is, recht
hebben op de sluitingsvergoeding, behalve wanneer zij na het verdwijnen van de schorsingsoorzaak in dezelfde onderneming het werk
hernemen (2).
41. Afgedankte werknemers genieten echter de voordelen van
de wet van 28 juni 1966 niet wanneer zij door toedoen van hun
werkgever onmiddellijk (3) in een andere onderneming worden
tewerkgesteld met behoud van loon en dienstjaren, en in zoverre zij
door de nieuwe werkgever niet ontslagen worden binnen de zes
maanden (art. 4, rste lid) (4).
De wetgever hoopte aldus een deel van de wedertewerkstellingsopdracht op de schouders van de werkgever te leggen.
Of dit de inspanningen tot herklassering van de ondernemers,
die wensen te sluiten, aktiveerde, kan, gezien de recente datum van
de wet, nog niet aan de praktijk getoetst worden.
Aangezien echter de meeste sluitingen het gevolg zijn van
financiele moeilijkheden en aangezien de bepalingen van art. 9 van
de wet van 28 juni 1966 krachtens welke het Fonds moet betalen
(1) Schadeloosstelling uan de werknemers, uitgave V.B.N., biz. 18-19.
(2) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1965-1966, nr. 166-I, biz. 6.
(3) Wordt hier bedoeid zonder dat de werknemer zich diende in te schrijven ais
werkzoekende bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ?
(4) Aihoewei art. 4, Iste lid, het niet bepaalt, menen wij nochtans dat, indien de
werknemers binnen zes maanden ontslagen worden wegens een dringende reden, de
sluitingsvergoeding ook niet ten laste valt van de oorspronkelijke werkgever.
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inclien de werkgever in gebreke is, betwijfelen wij de efficiency van
bovengenoemde wetsbepaling. De wet bepaalt niet wat er gebeurt
indien de werknemer die betrekking weigert.
na. ware het gewenst dat de wet op dit punt klaarheid bracht,
door het artikel te veranderen in de volgende zin : , , ... genieten echter
de voordelen van de wet van 28 juni I966 niet, voor zover ze door
de werkgever kunnen gereklasseerd worden, met behoud van loon
en dienstjaren, in en gelijkaardige betrekking v66r het verstrijken,
van de wettelijke opzeggingstermijn.
In geval van weigering van dergelijke gelijkaardige betrekking
verliezen de werknemers de voordelen van de wet van 28 juni I966.
Onder gelijkaardige betrekking wordt verstaan de betrekking
die dezelfde waarborgen biedt van beroepskwalifikatie en die de
duur van het traject tussen woon- en arbeidsplaats niet aanzienlijk
verhoogt."
42. Het aantal dienstjaren wordt vastgelegd op de dag waarop
de opzeggingstermijn ingaat of op de dag waarop de overeenkomst
wordt beeindigd, indien geen opzeg gegeven wordt (art. 6).
Voor het berekenen van het aantal dienstjaren in de onderneming
houdt men rekening met periodes van onvrijwillige werkloosheid,
onmiddellijk voorafgegaan en gevolgd door een periode van tewerkstellingin dezelfde onderneming, everials met periodes van tewerkstelling bij een andere werkgever, voor zover de werknemer dit werk
heeft aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen en achteraf
bij zijn eerste werkgever is teruggekeerd (art. 6, 7de lid).
Ten gevolge van die particulariteiten wijzen wij erop dat het
aantal dienstjaren dat voor de berekening van de opzeg of van de
verbrekingsvergoeding in aanmerking komt, niet noodzakelijk overeenstemt met het aantal dienstjaren dat voor het verkrijgen van de
vergoeding in rekening wordt gebracht.
43· Krachtens art. I van het K.B. van 20 september I967 (I)
zijn volgende werknemers uit het toepassingsgebied van de wet van
28 juni I966 gesloten :
I e het seizoenpersoneel tewerkgesteld in de ondernemingen voor
groenten- en fruitconserven, evenals in de jamfabrieken;
2e de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen bedoeld in
de artikelen 8o en 8I van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kalen en Staal, ondertekend te Parijs
op I8 april I95I en goedgekeurd bij de wet van 25 juni I952 (2);
(1) B.S., 5 oktober 1967.
(2) Bedoeld worden de ondernemingen die zich bezighouden met de productie
van kolen en staal.
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3 6 de arbeiders die ressorteren onder het nationaal paritair comite
voor het havenbedrijf (I) ;
46 de arbeiders die ressorteren onder het nationaal paritair comite
voor het scheepherstellingsbedrijf.

§ 8. Bedrag van de vergoeding

44· De vergoeding waarop de werknemers recht hebben bedraagt
.ooo F per dienstjaar in de onderneming. Het plafond is op 2o.ooo F
gesteld (art. 6, lid I).
De bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer I 10 van de
kleinhandelsprijzen van het Rijk (art. 6, lid 2) (2).
De Koning mag bij een in de Ministerraad overlegd besluit en
na advies van de Nationale Arbeidsraad het bedrag van de vergoeding
wijzigen (art. 7).
De vergoeding mag niet als loon worden beschouwd en mag
derhalve niet in aanmerking genomen worden voor de berekening
van de bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, noch voor die
van het vakantiegeld (3).
I

§ 9· De aard van de vergoeding
45· Het invoeren van de vergoeding voor de door bedrijfssluiting
getroffen werknemers werd aan de hand van volgende overwegingen
verantwoord :
1 6 De werknemers verliezen elke hoop op hun vroegere betrekking
terug te vinden en, wanneer zij een nieuwe betrekking vinden,
zullen zij al de moeilijkheden moeten overwinnen die gepaard
gaan met de aanpassing aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Zij
zullen de voordelen die ze verworven hadden wegens hun ancienniteit in de onderneming verliezen.
2 6 In elk geval bemoeilijkt het collectief karakter van de afdanking
wegens sluiting van de onderneming de wedertewerkstelling van
de ontslagen werknemers.
3 6 Wanneer een onderneming moeilijke tijden doormaakt, zodat zij
zich verplicht ziet tot gedeeltelijke of tijdelijke afdankingen over
te gaan, dan ontsnappen de arbeiders die de grootste ancienniteit
(I) De werknemers van deze bedrijven kunnen wegens de organisatie van hun beroep
onmogelijk voldoen aan de voorwaarde op gebied van de tewerkste!ling.
(2) Ze worden verhoogd of verminderd wanneer het indekscijfer 112,75 punten
bereikt of tot 107,25 punten daalt.
Daarna worden zij verhoogd of verminderd telkens het indekscijfer stijgt of daalt
met 2,75 punten t.o.v. het indekscijfer dat hetzij de vorige verhoging, hetzij de vorige
daling gerechtvaardigd heeft. Het bedrag van de verhoging of de vermindering wordt
bepaald op 2,5 % van de bedragen die gekoppeld zijn aan het indekscijfer I 10.
(3) Pari. Besch., Senaat, Zitt. 1965-66, nr. 242, biz. 5·
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hebben veelal, om sociaal-rechtelijke redenen, aan de maatregelen
van inkrimping van het tewerkgesteld personeel. De sluiting van
de onderneming daarentegen treft zelfs die kategorieen van werknemers die de meeste moeilijkheden hebben om nog een nieuwe
betrekking te vinden ( 1).
De vergoeding is dus bedoeld om de nadelen die voor de werknemers voortvloeien uit de sluiting zo niet ongedaan te maken, dan
toch te milderen.
Koppelt men die overwegingen aan de bepalingen van art. 4
van de wet van 28 jun.i 1966, dan komt duidelijk uit over welke soort
vergoeding het gaat.
Niet het verlies van de dienstbetrekking alleen of het ontberen
van gelijk welk loon wordt vergoed, maar wel het verlies van het
bijkomend voordeel dat verbonden is aan de verworven dienstjaren
en de relatieve vastheid van de betrekking (2).
§

10.

Cumul met andere vergoedingen

46. De vergoeding voor sluiting van onderneming mag volgens
de bepalingen van art. 8 gecumuleerd worden met :
I e de vergoeding wegens verbreking van de arbeidsovereenkomst ;
2e de werkloosheidsvergoeding (3);
3e de kinderbijslag;
4 e de schadevergoeding voortspruitend uit de toepassing van de wet
op de arbeidsongevallen ;
5e de vergoeding die toekomt aan de leden van de ondernemingsraad
en van het comite voor veiligheid, hygiene en verfraaiing van de
werkplaatsen ;
6e de vergoeding bep.~ald in art. 76 ter van de wet op de i:nijnen,
groeven en gravenJen.

(1) Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1958-1959, nr. 289-1, blz. 5·
(2) R. v. St., 2 oktober 1967, nr. 12.553.
Volgens M. TAQUET is de vergoeding de schadeloosstelling voor het verlies van
de betrekking (J.T., 1960, 537), terwijl J. DEcHAMPS er tegelijkertijd een nieuw facet in
ziet van de maatschappelijke zekerheid en een schadeloosstelling voor de inbreng van de
werknemers in het aktief van het bedrijf dat ten gevolge van de sluiting voor hen verloren
gaat en onder de mogelijke aandeelhouders zal worden verdeeld.
(DECHAMPS, J., Apn!s Ia loi sur lesfermetures d'entreprises, notre droit civil et commercial
actuel permet-il de remedier aux lacunes de cette legislation?- Les Dossiers, decembre 1961,
nr. 10, blz. 816).
Volgens M. STROOBANT, zou men de vergoeding als onrechtstreeks loon kunnen
beschouwen. (STROOBANT, M., Beperkingen gesteld aan het afdankingsrecht van de werkgever, biz. 75).
(3) In zijn arrest van 26 september 1967 stelt de Raad van state dat uitdrukkelijke
wettelijke toelating tot cumul overbodig is, vermits de vergoeding geen inkomen is in de zin
van art. 126 van het K.B. van 20 december 1963. Wegens de aard van de vergoeding was
de cumul zonder uitdrukkelijke bepaling ook toegelaten.
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§

I I.

Betaling

47· Zoals wij reeds lieten uitschijnen, client de werkgever de
sluitingsvergoeding te betalen (art. 4).
Nochtans neemt het Fonds (I) deze verplichting op zich indien
de werkgever in gebreke blijft te betalen binnen de vijftien dagen
volgend op de beeindiging van de arbeidsovereenkomst of, wanneer
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst de sluiting voorafgaat,
binnen de vijftien dagen na de sluiting.

§

12.

Betwistingen en verjaring

48. In verband met de rechtsbevoegdheid onderscheidt de wet
twee soorten van betwistingen : die, welke de werkgever tegenover
de R.M.Z. (N.P.M.) of het Fonds tot vergoeding stellen, en die,
waarbij de werknemer tegenover de werkgever of het Fonds tot vergoeding komt te staan.
Tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren :
geschillen tussen de werkgever en de R.M.Z. (N.P.M.) betreffende
de betaling van bijdragen, opslagen en nalatigheidsintresten;
geschillen tussen de werkgever en het Fonds tot vergoeding
betreffende de terugvordering van sluitingsvergoedingen.
Tot de bevoegdheid van de werkrechtersraden of, bij ontstentenis
daarvan, tot die van de vrederechter behoren geschillen tussen de
werknemer en de werkgever of het Fonds tot vergoeding betreffende
de betaling van de vergoeding wegens sluiting (art. 19).
Hiervoren zagen wij dat het Fonds tot vergoeding geen rechtsbevoegdheid heeft. Indien de werkgever weigert of nalaat de vergoeding binnen de voorgeschreven termijnen te betalen, dan moet
de werknemer een aanvraag bij het Fonds indienen en eventueel de
zaak voor de werkrechtersraad vervolgen (2).
49· Er client een ondersc;heid te worden gemaakt tussen de
verschillende vorderingen waarvoor de bij de wet bepaalde verjaring
geldt. De vorderingen waarover de R.M.Z. (N.P.M.) tegenover de
werkgevers beschikt wegens niet-betaling van de bijdragen, opslagen
en nalatigheidsintresten binnen de gestelde termijnen, verjaren na
drie jaar; die termijn begint natuurlijk na het verstrijken van die
gestelde termijnen.
(1) Het Fonds functioneert in de schoot van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Het geniet de rechtspersoonlijkheid. Het wordt gespijsd door patronale bijdragen, bijdrageopslagen en nalatigheidsintresten (art. 14). De bijdragen dienen betaald te worden aan
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (art. 16).
(2) De wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek, heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat al deze geschillen, na de oprichting van de daarin voorziene arbeidsrechtbank, door deze laatste zullen berecht worden.
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De vorderingen waarover het Fonds tot vergoeding beschikt met
het oog op de terugbetaling van de vergoedingen verjaren na drie jaar;
bij ontstentenis van andere gegevens in de wet is het · normaal aan
te nemen dat die termijn begint op de dag waarop het Fonds de
vergoedingen betaalt.
De vorderingen die door de werkgever tegen de R.M.Z. (N.P.M.)
ingesteld kunnen worden, tot terugvordering van de onverschuldigd
betaalde bijdragen, verjaren na drie jaar of de datum van de betaling.
De vorderingen van de werknemers tegen de werkgever of het
Fonds tot vergoeding, om de betaling van de vergoedingen te bekomen, verjaren drie jaar na de datum waarop het recht op vergoeding
ontstaan is (art. 20).
Op welk ogenblik ontstaat in hoofde van de werknemer het recht
op vergoeding ? In de wet komt geen uitdrukkelijke bepaling daarover
voor, maar in de artikelen 2, al. 5 en 4, al. 1, vindt men sommige
aanduidingen. Om het recht van de werknemer te bepalen, moeten
wij immers in de eerste plaats de datum van de sluiting kennen.
Naar luid van artikel 2, al. 5, wordt deze geacht in te gaan op de
eerste dag van de maand die volgt op die waarin het aantal tewerkgestelde werknemers gedaald is beneden een vierde van het gemiddelde
dat tijdens het vorige kalenderjaar werd tewerkgesteld.
Wij kunnen dus aannemen dat het ten vroegste op die datum is,
dat het recht op sluitingsvergoeding ingaat voor de werknemers
wier arbeidsovereenkomst werd beeindigd in de loop van de twaalf
maanden die aan de sluiting voorafgaan.
Voor hen wier arbeidsovereenkomst beeindigd wordt in de loop
van de twaalf maanden (of drie jaren als het om de vereffeningsactiviteit tewerkgestelde werknemers gaat) die volgen op de sluiting,
ontstaat het recht op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst beeindigd wordt.
so. Het kan gebeuren dat werknemers ten onrechte een vergoeding. wegens sluiting krijgen, bijvoorbeeld ingevolge een administratieve vergissing. Krachtens artikel 1376 B.W. (onverschuldigde
betaling), moet de werknemer de ontvangen vergoeding terugbetalen.
Om de pijnlijke gevolgen te voorkomen die de terugvordering
van onverschuldigde betalingen in sommige gevallen kan hebben,
bepaalt de wet dat het beheerskomitee van het Fonds, onder door de
Koning bepaalde voorwaarden, van die terugvordering afstand mag
doen (art. 21).
§ 13. Voorrecht

5 I. Ten behoeve van het Fonds voert de wet een voorrecht in
om de betaling van de bijdragen die de Koning aan de werkgevers
kan opleggen te waarborgen (art. 22).
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Het gaat om een algemeen voorrecht op de roerende bezittingen
van de schuldenaar, dat onder 46 septies in artikel I9 van de wet van
I 6 december I 85 I op de voorrechten en hypotheken wordt ingevoegd.
Op te merken valt dat de wet geen voorrecht verleent aan het
Fonds met betrekking tot de terugbetaling van de vergoedingen, die
het in plaats van de in gebreke blijvende werkgever betaald heeft.
§ 14. Toezicht en strafbepalingen

52. De artikelen 23 tot 26 hebben betrekking op het toezicht op
de voorschriften van de wet en de uitvoeringsbesluiten.
In de artikelen 27 tot 32 worden de straffen vastgesteld die bij
inbreuk gelden.
Al die bepalingen komen overeen met die, welke in de jongste
wetten op het gebied van arbeidsreglementering (zondagsrust, arbeidsduur, arbeidsreglementen, bescherming van het loon van de werknemers) voorkomen.
§ 15. lnwerkingtreding

53· De wet trad op I juli I966 in werking (art. 36); zij moet
dus worden toegepast in de gevallen van sluiting na die datum.
De vroegere wetgeving betreffende de sluiting van ondernemingen
wordt opgeheven (art. 33).

AFDELING

2

De wet van 30 juni 1967 (1)
§

1.

De opdracht van het Fonds, belast met de uitbetaling van
de sluitingsvergoeding, werd verruimd (2)

54· De verruiming bestaat erin dat het Fonds aan de door sluiting
getroffen werknemers betaalt :
(1) B.S., 13 juli 1967; - Voorbereidende werken : Par/em. Besch., Kamer, Zitt.
1966-1967, Wetsontwerp, nr. 445-1; Verslag nr. 445-2; Senaat, Verslag nr. 431; Pari. Hand., Kamer, Bespreking en aanneming, Vergadering van 27 juni 1967. Senaat,
Besprekingen aanneming, Vergadering van 29 juni 1967. De wet werd van kracht op IJ juli
1967. Zij is vanaf die datum van toepassing op de vergoedingen, lonen, vakantiegelden
en bijdragen die de werkgevers sinds I januari I967 verschuldigd zijn (art. IS, lid I en 2).
(2) DE GuELLE, C., Toelichting bij de wet van 30 juni I967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen
werknemers, Arb. Bl., 1967, biz. IOJO.
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r. de opzeggingsvergoedingen (I) die uit de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst volgen (2);
2. het loon (3) dat verschuldigt is tijdens de opzeggingstermijn;
3. het loon dat verschuldigd is op het ogenblik van de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst waaraan de werknemer een einde heeft
moeten maken wegens niet-betaling van het loon door de werkgever;
4· het vacantiegeld dat aan de bedienden verscbuldigd is op het
ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (4);
5. alle vergoedingen of premies aan de werknemer verscbuldigd, die
kracbtens collectieve arbeidsovereenkomsten op de werkgever
rusten (5).
55· Het Fonds gaat tot betaling over wanneer de werkgever zijn
verplicbting niet nakomt. Een termijn, na verloop van dewelke de
werkgever geacht wordt niet aan zijn verplichtingen voldaan te hebben,
is niet uitdrukkelijk in de wet bepaald.
Het oorspronkelijk wetsontwerp bepaalde uitdrukkelijk een termijn na verloop waarvan het Fonds diende te betalen (6). Een amendement van L. Major, dat ertoe strekte deze termijn weg te laten, werd
echter aangenomen. Als rechtvaardiging van het amendement werd
aangevoerd dat het de bedoeling is bet Fonds, en dus de Minister,
een grotere vrijheid te laten wanneer het niet duidelijk is op _w_elk
ogenblik de feitelijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst ingaat.
In bepaalde gevallen bleek die termijn overbodig.
Zoals de voorbereidende werken bet aanstippen, schrijft art. 9
van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon voor
dat het loon voor arbeiders ten minste twee maal per maand, met
een tussenruimte van ten hoogste zestien dagen, moet worden uit(I) Tijdens de artikelsgewijze bespreking in de Kamerkornmissie stelde een lid de
vraag of de bepalingen van het antwerp ook toepasselijk zouden zijn op de speciale vergoedingen die gelden voor de afgevaardigden in de ondernemingsraden en de komitees
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. De Minister antwoorde
dat bij het antwerp alleen bedoeld waren de vergoedingen die voortvloeien uit de wetgevingen betreffende de arbeidsovereenkomsten voor werklieden en bedienden.
(2) De Franse wettekst is correkter dan de Nederlandse. Hij spreekt irnmers van
rupture du contrat. In dit geval is er irnmers een verbrekingsvergoeding verschuldigd.
De Nederlandse terminologie is te ruim.
(3) Ter verduidelijking van het begrip loon verwijzen de voorbereidende werken
naar de omschrijving die ervan in art. 2 van de wet van I 2 april I 96 5 op de bescherming van
het loon gegeven wordt (Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1966-I967, nr. 445-2, blz. 5).
Voor een overzicht van de voornaamste bepalingen en nopens de wet op de bescherming van het loon van de werknemers, verwijzen wij naar ADRIAENS, H., De wetgevingskroniek in Belgiii, S.E. W., 1966, 274-278.
(4) Voor de handarbeiders wordt het vacantiegeld betaald door vacantiekassen.
(5) Bedoeld worden de vergoedingen en premies, die niet als verbrekingsvergoeding,
loon of vacantiegeld mogen beschouwd worden, doch die niettemin aan de werknemers
verschuldigd zijn, zoals de vergoeding voor gereedschap, kleding, enz. Pari. Besch., Kamer,
Zitt. I966-1967, nr. 445-2, biz. 3·
(6) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 455-I, biz. 4·
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betaald, tenzij andere betalingsmodaliteiten bij arbeidsreglement zijn
vastgesteld (I).
Voor bedienden client het loon ten minste om de maand betaald
te worden.
Vermelden wij tevens dat het loon, zowel voor arbeiders als
bedienden, bij het beeindigen van de dienstbetrekking onverwijld
moet betaald worden en uiterlijk op de eerste betaaldag, onverminderd
wat betreft de handelsvertegenwoordigers (2).
Wat de uitbetaling van het loon betreft zijn er dus geen moeilijkheden bij het bepalen van het tijdstip waarop het Fonds tot betaling
kan verplicht worden. De termijn, die het oorspronkelijk wetsontwerp
terzake bepaalde, was dan ook overbodig.
Kan hetzelfde echter worden gezegd t.o.v. het vacantiegeld, de
verbrekingsvergoeding en de andere vergoedingen ?
Voor de vergoedingen of premies krachtens collectieve of bijzondere arbeidsovereenkomsten aan de werknemers verschuldigd, zal
in de eerste plaats naar de tekst van deze arbeidsovereenkomsten
moeten worden teruggegrepen, om het tijdstip van het in gebreke
blijven van de werkgever te bepalen.
Voor het vacantiegeld bepaalt art. 46 van het K.B. van 30 maart
I967 (B.S. 6 april I967) dat de werkgever de bediende het vacantiegeld client uit te betalen bij diens vertrek.
Dit betekent meteen dat, indien de werkgever de dag na de
beeindiging van de overeenkomst het vacantiegeld niet betaalt, de
werknemer zich onmiddellijk tot het Fonds mag wenden.
Het invoeren van een termijn van vijftien dagen ware hier
gewenst.
En wat dan gezegd ten aanzien van de verbrekingsvergoeding ?
Waar situeert zich het tijdstip waarop de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt ?
56. Wanneer het Fonds zorgt voor de bij art. 2 bepaalde betalingen is het tevens verplicht, krachtens de bepalingen van art. 5 :
I) de inhoudingen te doen die opgelegd worden bij toepassing van
de belastingswetgeving, van de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid en bij toepassing van de bijzondere of collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de aanvullende voordelen qua
sociale zekerheid, en de aldus ingehouden bedragen aan de betrokken instellingen over te dragen ;
2) aan de betrokken instellingen de werkgeversbijdragen te betalen,
die opgelegd worden bij de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid en bij de bijzondere of collectieve arbeidsovereenkomsten
in verband met de aanvullende voordelen qua sociale zekerheid.
(1) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 455-2, biz. 4·
(2) Zie de wet van JO juli 1963, B.S., 7 augustus 1963.
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57· Bij de uitdrukking bijzondere arbeidsovereenkomsten moet
volgens de voorbereidende werken (I) opgemerkt worden dat het
hier andere overeenkomsten dan collectieve of individuele arbeidsovereenkomsten betreft; dat hier bedoeld zijn de eenzijdig door de
werkgever tot stand gebrachte uitkeringen en voordelen, zoals bijvoorbeeld aanvullende pensioenregelingen.
Het Fonds neemt dus volledig de taak over van de werkgever
die verzuimde, of niet in staat was, aan zijn verplichtingen te voldoen (2).
Dit blijkt tevens uit het feit dat art. 8 van het K.B. van 6 juli
I967, dat in uitvoering van de wet genomen werd, het Fonds verplicht
aan de werknemer of diens rechthebbenden volgende documenten
af te leveren :
I) een afrekening overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van
27 september I966 tot vaststelling, wat de particuliere sector
betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke
bij elke definitieve betaling aan het loon van de werknemer overhandigd wordt ;
2) de bijdragebon voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering met
betrekking tot de periode waarover het door het Fonds uitbetaalde
loon loopt;
3) binnen het jaar volgend op de betaling, het formulier 28I E
betreffende de bedrijfsvoorheffing.
Door het Fonds worden eventueel ook uitgereikt :
I) indien het een bediende betreft, het vacantiegetuigschrift dat is
vastgesteld bij de V!etgeving op de jaarlijkse vacantie van de
werknemers ;
2) indien het een werknemer uit de diamantnijverheid betreft, de
vacantiekaart, zoals bepaald bij het koninklijk besluit van I4 juni
I967 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten van toepassing
voor de werkgevers en werknemers van de diamantnijverheid van
de wetgeving betreffende de jaarlijkse vacantie van de loonarbeiders;
3) de documenten die bij de collektieve arbeidsovereenkomsten van
paritaire comite's, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit, worden voorgeschreven.
58. De vergoedingen, de lonen en het vacantiegeld worden slechts
betaald binnen het kader van de wet van 28 juni I966.
Dit betekent dat het Fonds enkel betaalt bij sluiting van onderneming in de zin van art. 2 van voornoemde wet.
De nieuwe wet volgt dus het toepassingsgebied van de wet van
28 juni I966.
(I) Pari. Besch., Kamer, Zitt. 1966-r967, nr. 445-2, biz. biz. s.
(2) V. PoRTIER, Ievert in zijn artikel Sluiting van ondernemingen (Tijd, 19S7, nr. 40,
biz. IJ-IS) felle kritiek op het automatisme van de wet.
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§

2.

Inkrimping van de verruimde opdracht

59· De Koning mag, na het advies van het bevoegd panta1r
comite, het Fonds ontslaan van de betalingen voor de bedrijfstakken (r)
in dewelke gelijkaardige voordelen worden toegekend door bij K.B.
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten
van paritaire comites (art. 3).
Wanneer de Koning gebruik maakt van de hem door art. 3
gegeven bevoegdheid, mag hij tevens de werkgever, die behoort tot
de bedrijfstak in dewelke gelijkaardige voordelen verleend worden,
ontslaan van een gedeelte van de bijdrage bedoeld in art. r 5 van de
wet van 28 juni rg66 (art. ro, in fine).
Art. 3, dat bij amendement van de regering bij het oorspronkelijk
wetsontwerp gevoegd werd (2), is verantwoord voor zover de vergoedingen elkaar dekken. Het artikel viseert blijkbaar het bouwbedrijf, waar de werknemers bij faillissement een beperkte tussenkomst vanwege het Fonds voor Bestaanszekerheid genieten.
De tussenkomst beperkt zich tot het loon (maximum r8 dagen),
de weerverletzegels (maximum 5 maanden), de getrouwheidszegels
(maximum 12 maanden) en de totale verbrekingsvergoeding (3).
In geval van sluiting, los van het failissement, is de wet van
30 juni 1967 van toepassing, wat ook het aantal tewerkgestelden is.
§ 3. De gerechtigden

6o. De werknemers aan wier arbeidsovereenkomst een eind
wordt gesteld, hetzij in de loop van de twaalf maanden die aan de
sluiting van de onderneming voorafgaan, hetzij op het ogenblik van
de sluiting van de onderneming, hetzij in de loop van de r 2 maanden
die volgen op de sluiting, mogen hun rechten laten gelden op de
in art. 2 bepaalde vergoedingen, lonen en vacantiegelden (art. 4) (4).
Dit is de enige voorwaarde waaraan de werknemers moeten
voldoen.
De werknemers moeten dus geen vijf dienstjaren in de onderneming tellen (s).
Dit is een merkelijke vooruitgang t.o.v. de wet van 28 juni rg66.

(1) Alhoewel de wet spreekt van bedrijfstakken worden er slechts in het bouwbedrijf gelijkaardige voordelen aan de werknemers toegekend.
(2) Pari. Besch., Kamer, Zitt. xg66-1967, nr. 445-2, biz. 4·
(3) N.P.C. Bouw, 29 september 1960, K.B. 25 oktober 1960, B.S. 5 november 1960,
art. 17 tot 21.
(4) Voor de werknemers die aan de vereffeningswerkzaamheden deelnemen wordt
de termijn op drie jaar gebracht (art. 4 in fine).
(5) Pari. Besch., Kamer, Zitt. xg66-r967, nr. 445-r, biz. 2.

§ 4· Procedure tot het bekomen van de tussenkomst van het
Fonds
61. Krachtens de bepalingen van art. 6 moeten de werknemers
zelf het initiatief nemen en dus een aanvraag indienen bij het Fonds
De woorden op initiatief van de werknemer dienen breed opgevat en zo verstaan te worden dat ook de vakorganisatie waarbij de
werknemer is aangesloten in naam van deze laatste mag optreden (r).
De wetgever liet aan de Koning de zorg over te bepalen op welke
wijze het verzoek moet ingediend worden, alsmede de zorg te bepalen
welke inlichtingen de werknemer en de werkgever aan het Fonds
dienen te verstrekken (2).

§ 5. De betaling
62. De betalingen worden door het Fonds gedaan aan de werknemer of diens rechthebbenden, door middel van een postassignatie.
De kosten van de assignatie zijn ten laste van het Fonds (art. 5, K.B.
van 6 juli 1967) (3).
Stippen wij terloops aan dat het Beheerskomitee van het Fonds,
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, mag afzien van de
terugvordering ten laste van de werknemers van de ten onrechte
betaalde vergoedingen, lonen en vacantiegelden (art. 9).
Het beheerskomitee onderzoekt, alvorens zijn beslissing te nemen,
de feitelijke toestanden die aan de grondslag liggen van de onrechtmatige betaling (4).

§ 6. Bedrag van de tussenkomst
63. Art. 6 gaf aan de Koning de bevoegdheid het maximumbedrag voor de betalingen door het Fonds vast te stellen.
(1) Par!. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 445-2, biz. 5·
(2) Zie K.B. van 5 juli 1967, B.S., 13 juli 1967. Vermelden wij ook dat op de lasthebbers van de werkgever, de kuratoren en de vereffenaars dezelfde verplichtingen rusten
alsop de werkgevers. Krachtens art. 13 van de wet mogen zij evenals de werkgever gestraft
worden wanneer zij die verplichtingen niet nakomen of wanneer zij het toezicht op de
uitvoering van de wet verhinderen.
(3) B.S., 13 juli 1967. Deze regeling werd overgenomen uit de wet op de bescherming
van het loon. Deze wet stipuleert eveneens dat de posttaks niet van het loon mag worden
afgetrokken. Waar de wet op de bescherming van het loon de betaling per postassignatie
als een afwijking beschouwt (art. 14), die niet zonder de instemming van de werknemer
mag geschieden, wordt deze betalingswijze door de besproken wet als algemene regel
aanvaard.
De inkomsten van het Fonds, die noodzakelijk zijn voor de verruiming van de
opdracht, bestaan uit patronale bijdragen, bijdrageopslagen en · nalatigheidsinteresten,
alsmede uit de opbrengst van de inningen die krachtens art. 8 verricht worden.
(4) Parl. Besch., Kamer, Zitt. 1966-1967, nr. 445-2, biz. 5·
Een zelfde regeling treffen wij aan in de wet op de beroepsziekten. Art. 40, wet
van 27 december 1963, B.S.-, 31 december 1963.

Door de bepalingen van art. 6 moet enkel worden verstaan, aldus
de voorbereidende werken, ,dat het Fonds niet ertoe kan verplicht
worden overdreven bedragen als loon en vergoedingen uit te keren
aanbv. beheerders die met de dagelijkse leiding van een onderneming
zijn belast" (1).
Art. 7 van het K.B. van 6 juli 1967 bepaalde als volgt het maximumbedrag van de betalingen aan elke werknemer :
r. Voor de opzegvergoedingen : 30.ooo F per maand, begrepen in
de periode die als basis client voor de berekening van deze vergoedingen;
2. Voor het loon bedoeld bij art. 2, 2de lid : 30.ooo F per maand
begrepen in de periode waarvoor de tegemoetkoming van het
Fonds wordt gevraagd ;
3· Voor het loon bedoeld bij voormeld art. 2, 3de lid : 30.000 F per
maand, naar rato van ten hoogste twee maanden ;
4· Voor het vacantiegeld : een bedrag berekend op het loon of gedeelte van het loon dat 3o.ooo F per maand niet overschrijdt;
5· Voor de vergoedingen en premies: 3o.ooo F per maand, begrepen
in de periode waarvoor de tegemoetkoming van het Fonds wordt
gevraagd.
Het K.B. van 26 februari 1968 (2) voegde in de wet van 30 juni
1967, een nieuw artikel 7 his in. Het luidt als volgt. ,Voor de toepassing van art. 7, rste lid, op de bediende wiens jaarloon meer dan
120.000 F bedraagt, wordt de periode welke als basis client voor de
berekening van de opzeggingsvergoedingen beperkt tot de opzeggingstermijn, bepaald bij art. 15, rste lid van de wetten betreffende de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, wanneer de partijen een akkoord
over de opzeggingsvergoeding hebben gesloten na de datum waarop
de sluiting van de onderneming werd beslist".
§ 7· De subrogatie

64. Naar luid van art. 6 treedt het Fonds van rechtswege in de
rechten en vorderingen van de werknemer voor de terugvordering
bij de werkgever van de vergoedingen, lonen en vacantiegelden.
Tevens treedt het Fonds van rechtswege in de rechten en vorderingen
van de in art. 5, 2de lid bedoelde instellingen voor de inning bij de
werkgever van de krachtens hetzelfde artikel betaalde bijdragen.
Zoals de voorbereidende werken het aanstippen is het procede
van de subrogatie niet nieuw in het sociaal recht, en wij verwijzen
ter illustratie naar art. ro, § s, van de geordende wetten betreffende
( r) Tijdens de bespreking van de wet in de Senaat legde de Minister er nogmaals de
nadruk op dat de maatregelen in de wet vervat enkel de personen met een gering inkomen
betreffen (Beknopt verslag, Senaat, Zitt. 1966-1967, Vergadering van 20 juni 1967, biz.
691).
(2) B.S., 21 maart 1968.

de arbeidsovereenkomst voor bedienden ( 1) en naar art. 9 van de
geordende wetten op de arbeidsongevallen.
Aangezien aan het probleem van de subrogatie geen oplossing
gegeven kon worden op basis van het burgerlijk recht, daar voor
elk individueel geval de subrigatie slechts zou spelen na uitdrukkelijk
akkoord van de schuldeiser, en daar het probleem van de financiering,
het organiseren van een dienst belast met de betalingen, met de
rechtsgedingen enz., op wettelijke basis moet worden geregeld (2),
werd ze van rechtswege verleend.
§ 8. Bevoegde rechtsmacht en verjaring

65. De geschillen, die rijzen tussen de werknemers, de werkgevers
en het Fonds behoren tot de bevoegdheid van de werkrechtersraden,
of bij ontstentenis hiervan, tot die van de vrederechter (art. 11) (3).
66. Geen enkele verjaringstermijn beperkt de rechten van de
werknemers tegenover het Fonds.

Besluit
67. Deze bijdrage gaat niet verder dan het inventariseren van
de pogingen van wetgeving, rechtsleer en rechtspraak om het
sluitingsrecht te beperken.
Tevens wensten wij de regeling in het daglicht te stellen, vervat
in de wetten van 28 juni 1966 en 30 juni 1967, die noch het sluitingsprobleem oplosten noch een wijziging in de traditionele ondernemingsstruktuur aanbrachten.

68. Sommigen beweren dat, volgens een wet van een vrij economisch bestel, nieuwe bedrijven worden opgericht en dat bestaande
ondernemingen verdwijnen (4), zodat de drukte, die er gemaakt wordt
rond de sluitingen, eerder kunstmatig is.
Wij menen nochtans dat die visie te economisch getint is, en
geen rekening houdt met de sociale kant van het probleem.
Wij gaan er niet dieper op in, doch willen enkel wijzen op het
feit dat het ritme van de sluitingen dat van het oprichten van nieuwe
bedrijven overtreft, zodat de geschapen werkloosheid slechts geleidelijk kan opgeslorpt worden.
(I)
(2)
(3)
(4)

Par!. Besch., Kamer, Zitt. I966-I967, nr. 445-2, biz. 2.
Par!. Besch., Kamer, Zitt., I966-r967, nr. 445-2, biz. 2.
Zie voetnoot I, biz. ooo.
PoRTIER, V., Sluiting van ondernemingen, Tijd, biz. I3.

Vooral voor oudere werknemers zijn de sluitingen katastrofaal.
De sociale kant van het probleem brengt ons ertoe te besluiten
dat met aile macht client gestreefd om de sluitingen van leefbare
bedrijven tegen te gaan.
'
69. Dit vereist de tussenkomst van de wetgever. De tegenstand
tot dergelijk wetgevend initiatief z,al groat zijn.
Want in onze gemeenschap waar aan het individu een zelfstandige
betekenis wordt toegemeten, roept het concept van de vrijheid van
beroep en bedrijf oak de gedachte op aan een recht om zich van
beroepsactiviteiten te onthouden (I).
In beginsel staat het eenieder vrij eenzijdig te beslissen ·over
.
arbeiden of niet arbeiden.
Dit beginsel, dat in I 79 I in de wet d' Allarde vastgesteld werd,
is nag steeds geldig.
Een actueel bewijs daarvan was de wet van 27 juni I96o. De door
het wetsontwerp aanvankelijk voorziene titel : wet betre.ffende de
sluiting van ondernemingen, werd gewijzigd om te beklemtonen dat
de bijzondere maatregelen, die voor de ten gevolge van de sluiting
ontslagen werknemers werden getroffen, niets zouden wijzigen aan
de bestaande en gehandhaafde vrijheid van onderneming, met het
daarin vervatte recht de zaak op te geven (2).
70. Nochtans menen wij dat uiteindelijk een regeling client uitgewerkt waarin de twee aspekten van de eigendom van produktiegoederen, nl. het inkomen uit eigendom en de beschikkingsmacht over
eigendom moeten gesplitst worden.
De beschikkingsmacht zou pas mogen uitgeoefend worden nadat
op onomstootbare wijze is vastgesteld dat de onderneming economisch niet leefbaar is.
Voor ons ligt de oplossing van het probleem in de socialisatie
van de beschikkingsmacht, daar wij de thesis, vooropgezet door
S. Bergsma, volledig onderschrijven, als zou ,de gedachte dat bij
privaateigendom van productiemiddelen deze oak volledig vallen onder
private beslissingen als verouderd moet worden aangemerkt" (3).
71. Tot op heden is er nag steeds geen sprake van Rijkscontrole
op de sluitingen van de ondernemingen, noch van voorafgaande
machtiging waaraan die sluitingen onderworpen zijn (4). Het woord
is dus aan de wetgever.
(r) GoTZEN,

M., Vrijheid van beroep en bedrilf en onrechtmatige mededinging, nr. 1182,

biz. 497·
(2) TAQUET, M., La loi du 27 juin 1960, ].T., 1960, 537; -VAN DE PUTTE, R.,
Juridische problemen in verband met de onderneming, R. W., 1961-1962, 2266.
(3) BERGSMA, S., De Vermaatschappelijking van de onderneming, biz. 30.
(4) Schadeloosstelling van de werknemers die bij sluiting van ondernemingen ontslagen
worden. Commentaar op de wet van 28 juni 1966, V.B.N. uitgave, 1966, biz. 7·

SOMMAIRE
FERMETURE

o' ENTREPRISES

Le droit du chef d' entreprise par rapport a I' existence de l' entreprise.
Le chef d'entreprise puise ses droits a l'endroit de l'entreprise d'une part
dans le droit de propriete, d'autre part dans les lois sur les contrats de travail
et d' emploi.
Il occupe de ce fait une position dirigeante et predominante a l'endroit
de l'entreprise.
A la suite de cette situation, on constate une alienation chez les travailleurs,
d'autant plus qu'ils sont impuissants devant les consequences d'une imperitie
dans la conduite de l'entreprise.
Le droit de propriete donne au chef d' entreprise le droit de libre disposition
a 1'egard de 1'entreprise.
Il peut des lors aliener, etendre et fermer l'entreprise, meme lorsque sa
decision est inspiree par la poursuite d'un but de lucre.
Cette fac;:on de faire n'est cependant plus compatible avec la conception
sociologique, ethique et juridique en ce qui concerne le droit de propriete.
Des milieux progressistes d'employeurs reconnaissent du reste que !'entreprise se trouve au service de !a communaute.
T outefois, comme aucune disposition legale ne limite la decision de fermeture, el!e demeure legalement inattaquable, meme si dans !'elaboration de sa
decision le chef d'entreprise meconnait les interets de la communaute.
Bien que !'institution des conseils d'entreprise ait ete conc;:ue comme un
premier pas vers une profonde reforme de structure de l'entreprise, elle n'a pas
repondu a l'attente.
Ceci signifie que le chef d' entreprise decide toujours encore du sort de
1' entreprise.
En pratique, les conseils d'entreprise jouent cependant un role dans la
fermeture de l'entreprise au travers du droit a !'information et de l'examen des
criteres generaux de licenciement et d'engagement.
1.

Limitations du droit du chef d' entreprise.
Nous avons constate qu'aucune disposition legale ne limite le droit de
fermeture.
On a neanmoins cherche un moyen destine sinon a le limiter du moins
a le freiner.
2.

a. La finalite sociale du droit de propriete. Tout droit a une fonction sociale,
egalement le droit de propriete. C'est encore davantage le cas du droit de propriete de moyens de production, dont la fonction sociale servirait a eviter que,
dans un but de lucre, le facteur travail ne soit elimine de l'entreprise pour pouvoir
pro ceder a !a fermeture de 1' entreprise.
b. La theorie de l'abus de droit. La solidarite qui lie travail et capital au
sein de l'entreprise est elevee au niveau d'un principe de la morale socia!e.
Puisque la denegation de pareille regle peut constituer une faute, l'abus de droit
en ce qui concerne !a decision de fermeture consiste en ce que le chef d' entreprise
fait usage de son droit dans le but de proteger son propre interet, en meconnaissant les interets de l'entreprise, des travailleurs et de la communaute.
Une telle fermeture est consideree comme abusive et, dans pareil cas, les
travailleurs peuvent faire valoir un droit a indernnite. L'annulation de la decision

de fermeture ne peut cependant etre ordonnee par le juge, puisque les travailleurs
- comme partie de la communaute - n'ont pas de droit sur l'entreprise.
c. Le droit au travail.
La decision de fermeture ne peut davantage etre annulee sur base du droit
au travail, puisque le chef d'entreprise ne peut etre oblige au maintien en service
ni a !'engagement de travailleurs.
d. Diverses propositions de loi ont ete introduites en ce qui concerne ie
probleme des fermetures.
Certaines d' entre elles intervenaient de far;:on radicale dans la structure de
l'entreprise en creant un service public charge de !'exploitation d'entreprises
economiquement viables mais abandonnees par les chefs d'entreprises. Aucune
des propositions de loi ne rencontra du succes.
II apparut rapidement que le probleme devait etre envisage sous un autre
angle.
3· Les indemnites.

Le legislateur se rendait compte de ce que la resistance serait trop grande
pour modifier la structure des entreprises et il decida done de lier le probleme
a la tendance se dessinant nettement dans le droit social beige, a savoir Ia garantie
du salaire et du niveau de vie.
Dans cette optique doivent etre placees les lois des 27 juin 1960, 28 juin
1966 et 30 juin 1967.
Au lieu d'imposer des reformes de structure, le legislateur accorde des
indemnites aux travailleurs licencies a la suite de la fermeture (lois des 27 juin
1960, 28 juin 1966) afin de les indemniser de la perte de leur emploi.
La loi du 30 juin 1967 est allee plus loin encore.
Etant donne que les fermetures allaient generalement de pair avec des
difficultes financieres mettant en peril le salaire et les autres avantages sociaux
· des travailleurs, le legislateur a garanti le salaire et les avantages sociaux.
4· Malgre les efforts tentes pour limiter le droit de fermeture, le probleme demeure

entier.
Le legislateur devra intervenir dans la structure meme de 1' entreprise, ce
qui se heurtera a de fortes resistances dans une societe ou une place est accordee
a l'individu et ou le concept de la liberte de profession et d'entreprise implique
ie droit a s'abstenir d'activites professionnelles. La parole est au legislateur.
ZUSAMMENFASSUNG

DAs

ScHLIESZEN voN UNTERNEHMUNGEN

Das Recht des Unternehmers in bezug auf die Existenz der Unternehmung.
Der Unternehmer entnimmt seine Rechte in bezug auf die Unternehmung
einerseits dem Eigentumsrecht, andrerseits den Gesetzen tiber die Arbeitsvertrage. Hierdurch nimmt er in bezug auf die Unternehmung eine i.iberwiegende und tonangebende Stelle ein.
Infolge dieser Situation stellt man bei den Arbeitnehmern eine Entfremdung
fest, zumal da sie den F olgen einer unkundigen Betriebsfi.ihrung machtlos
gegeni.iber stehen.
1.

Durch das Eigentumsrecht hat der Unternehmer das unbeschriinkte Verfi.igungsrecht i.iber die Unternehmung. Er- darf also die Unternehmung veraussern, erweitern und schliessen, sogar wenn es geschieht aus Gewinnsucht.
Dies Verfahren entspricht aber nicht mehr der soziologischen, ethischen
und juristischen Auffassung des Eigentumsrechtes.
Fortschrittliche Arbeitgeberkreise imerkennen ebenfalls, class die Unternehmung im Dienste der Gemeinschaft steht.
Da i.iberhaupt keine gesetzliche Bestimmung eine Schliessungsentscheidung
beschrankt, bleibt sie gesetzlich unanfechtbar, auch wenn der Unternehmer
durch seine Entscheidung den Gemeinnutz verkennt.
Obwohl man mit dem Einsetzen des Betriebsrates den Beginn einer gri.indlichen Struktwreform der Unternehmung beabsichtigte,. entsprach sie den
Erwartungen nicht. Dies bedeutet, class der Unternehmer noch immer i.iber
das Schicksal der Unternehmung entscheidet.
In der Praxis spielt der Betriebsrat doch eine Rolle bei der Schliessung
der Unternehmung durch das Recht auf Auski.infte und durch die Pri.ifung de
gemeingi.iltigen Kriteria von Abdankung und Anwerbung.

:z. Rechtsbeschriinkungen des Unternehmers.
Wir stellten fest, class keine einzige gesetzliche Bestimmung das Schliessungsrecht beschrankt, dennoch suchte man ein Mittel urn es, wenn nicht einzuschranken, es doch zu erschweren.
A. Die soziale Finalitat des Eigentumsrechtes.
Jedes Recht hat eine soziale Funktion, so auch das Eigenturnsrecht. Dies
ist noch mehr der Fall fi.ir das Eigentumsrecht von Produktionsmitteln, wovon
die soziale Funktion verhindern sollte, _dass der Faktor Arbeit aus Gewinnsucht aus
der Unternehmung gestossen wi.irde urn eine Unternehmung schliessen zu ki:innen.
B. Die Theorie des Rechtsmissbrauches.
Die Solidaritat, die Arbeit und Kapital bindet, in der Unternehmung, wird
zu einem Prinzip der sozialen Moral erhoben.
Da das Negieren sold-ier Regel einen Fehler bedeutet, kann- der Rechtsmissbrauch in bezug auf die Schliessungsentscheidung darin bestehen, dass
der Unternehmer sein Recht eigenni.itzig anwendet und die interessen der
Arbeitnehmer und des Gemeinwesens verkennt.
Aehnliche Schliessungen werden verkehrt genannt, und in solchen Fallen
ki:innen die Arbeitnehmer Schadenersatz fordern.
Der Richter kann aber nicht die Vernichtung der Schliessungsentscheidung
befehlen, da die Arbeitnehmer, die zum Gemeinwesen der Unternehmungen
gehi:iren, kein Recht auf die Unternehmung besitzen.
C. Das Recht auf Arbeit.
Die Schliessungsentscheidung kann ebensowenig kraft des Rechts auf Arbeit
aufgehoben werden, da der Unternehmer weder verpflichtet ist die Arbeitnehmer
im Dienst zu behalten, noch sie anzuwerben.
D. Verschiedene Gesetzvorlagen die sich beziehen auf das Problem der
Schliessungen wurden eingereicht.
Einige davon griffen drastisch in die Unternehmungsstruktur ein durch
einen offentlichen Dienst zu gri.inden der belastet war mit dem Exploitieren

von okonomisch; lohnenden. Betrieben, die aber von den U nternehmern im Stich
gelassen wurdeb.. Keine der Gesetzvorlagen hatte Erfolg.
Und so ergab es sich, class das Problem aus einem andern Gesichtspunkt
betrachtet werden musste.
3· Schadenersiitze.

Der Gesetzgeber war sich davon bewusst, class der Widerstand zu gross
sein wiirde, urn die Unternehmungsstruktur zu andern und er entschloss sich
dazu das Problem zu verbinden mit der Tendenz, die deutlich zutage tritt im
belgischen Sozialrecht, namlich die Garantie des Lohnes und des Lebensniveau.
Von diesem Standpunkt aus sollen die Gesetze vom 27. Juni 1960, vom
28. Juni 1966 und das Gesetz vom JO. Juni 1967 betrachtet werden.
Statt Strukturreformen durchzufiihren, gewahrte der Gesetzgeber Schadenersatze denjenigen Arbeitnehmern, die infolge einer Schliessung entlassen wurden
(Gesetz vom 27. Juni 1960, 28. Juni 1966).
Das Gesetz vom JO. Juni 1967 ging noch weiter.
Da die Schliessung oft finanzielle Schwierigkeiten hervorriefen, wodurch
der Lohn und andere soziale Massregel der Arbeitnehmer gefahrdet wllrden,
sicherte der Gesetzgeber den Lohn und die sozialen Massregel.
Beschluss.
Trotz der Bemiihungen urn das Schliessungsrecht zu beschranken, bleibt
das ganzliche Problem bestehen.
Der Gesetzgeber wird die Unternehmungsstruktur andern miissen, was
auf grossen Widerstand stossen wird in einer Gesellschaft, worin das Recht
eines Individuums anerkennt wird und worin das Konzept der Freiheit von
Beruf und Betrieb auch der Gedanke an ein Recht urn sich von Berufsaktivitaten
zu enthalten, umfasst.
Dem Gesetzgeber das Wort.
SUMMARY
THE CLOSURE OE ENTREPRISES

r. The rights of the owner in relation tot ·the continued existence of an entreprise.

The owner's rights over an entreprise ate based, on the one hand, on the
rights of ownership and on the other on the rules governing labour agreements.
He occupies an important and leading position in the enterprise.
Because of this there is a certain. feeling of alienation amorig the workers
which is increased by the fact that they are powerless 1n the face of ignorant
management.
The owner has the right to manage an entreprise freely. He may, therefore,
sell, enlarge or close it even when actuated only by the desire for profit. Such
behaviour does not coincide with the sociological, ethical ot juridical concept
of the rights of ownership. Progressive employers' organisations nevertheless
·
acknowledge that entreprises must serve the community.
Because there is no legal limit on closures, they remain legally indisputable,
even when the community is thereby damaged.
Although factory councils were intended as a first step towards a basic
structural reform of enterprises, they have not come up to expectations. This
means that the employer can still decide what is to happen to the enterprise.

In practice factory councils do in fact play some role after a closure, by
their right to information and enquiries into general criteria of dismissals and
recruitment.
Limitation of the right of the employer.
We discovered that there is no legal limitation on the right of closure.
Although no attempts are being made to put an end to it, nevertheless it may
be qualified.
a) The social finality of the right of ownership.
Every right, even that of ownership, has a social purpose. This applies
even more to the right of ownership of the means of production, when it should
ensure that the work factor is not sacrificed to the pursuit of profit, in closing
an enterprise.
b) The theory of the misuse of right.
The close connection between work and capital in the enterprise is raised
to a basic rule of social morality. Since disregard of such rules can cause a
fault, misuse of rights connected with closures, consists in the owner safeguarding himself at the expense of the entreprise, the employees or the community. Such closures are called abusive and in such cases the employees have
the right to claim damages. The annulation of the closure decision cannot be
made by the judge, since the employees, although they are a part of the working
community, can claim no right on the enterprise.
The decision to close cannot be annulled on the grounds of the right to
work as the employer is not bound to keep or take on employees.
-·· drVarious propositions were put forward concerning the problem_gf_closur~~
Some interfered drastically with the structure of the enterprise by proposing
the setting up of a public service charged with carrying on economically viable
enterprises left in the lurch by their owners. None of these propositions was
acceptable.
It soon became clear that the problem had to be looked at from a different
point of view.
2.

3· Damages.

The legislator was convinced that the opposition to structural changes would
be too great and decided therefore to combine the problem with the obvious
tendency in Belgian social legislation i.e. the guaranteeing of wages and the
standard of living.
The laws of 27 June 1960, 28 June 1966 and 30 June 1967 must be seen
in this context. Instead of carrying out structural changes the law foresaw
compensation to the workers losing their jobs through closures (law of 27 June
1960, 28 June 1966). The law of 30 June 1967 went a step further. As generally
speaking closures mean financial difficulties, which threaten wages and other
social benefits of the workers, the law put them out of danger.

Conclusion
In spite of attempts to limit the right of closure the problem still remains.
The law will be forced to interfere in the structure of enterprises, which
will trigger off hostility in a society where the individual is important and where
the concept of freedom of profession and employment includes the right to
abstain from such activities l .A decision should now be taken by the Legislature !
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