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INLEIDING

Dit overzicht behandelt de geschillen m.b.t. het arbeidsovereenkomstenrecl}.t over de periode I97I-I975·
Een overzicht van rechtspraak verzorgen, is uiteraard een keuze doorvoeren :
de lezer zal ons deze noodzakelijke beperktheid hopelijk niet ten kwade
quiden. Voor de auteurs kwam het er vooral op aan de grote krachtlijnen
van de rechtspraak over de beschouwde periode, op eenvoudige wijze aan
te duiden: hierbij werd vooral met de dagelijkse bekommernissen van de
rechtspracticus rekening gehouden. Enerzijds werd nadruk gelegd op de
continuiteit van deze rechtspraak terwijl anderzijds de aandacht werd gevraagd voor een niet te ontkennen nieuwe kijk van deze rechtspraak t.o.v.
·
welbepaalde knelpunten.
Sommige aangehaalde beslissingen werden niet in de ,klassieke" tijdschriften gepubliceerd : nochtans hebben de auteurs niet geaarzeld deze beslissingen aan te halen en te bespreken wegens hun fundamenteel belang in de
evolutie van de rechtspraak. Deze beslissingen komen allen uit de documentatie verzorgd door de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken: de lezer
kan desgevallend aldaar deze documentatie raadplegen.
Tenslotte nog een woord van lof voor deze rechtscolleges die een merkwaardige poging ondernemen om de beslissingen in een klare, begrijpelijke
taal op te stellen (zie bijv. Arbh. Brussel, I2.I.I97I,]. T. T., 1971, 32)
Dat de nog jonge arbeidsgerechten de weg durven aan te tonen ,waarlangs
het ook kan", is des te meer verheugend daar deze colleges doorgaans te
maken hebben met dat deel van de bevolking voor wie de rechtstaal nog te
geheimzinnig overkomt.

HooFDSTUK

I

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR ARBEIDERS EN
. BEDIENOEN IN HET ALGEMEEN (2-4)
2. BEGR1PSOMSCHR1JV1NG. VERHOUDING VAN ONDERGESCH1KTHEID

Bij elke arbeidsovereenkomst treedt als een van de wezelijke elementen
naar voor dat de werknemer de overeengekomen arbeid verricht in ondergeschiktheid aan of onder het gezag van zijn werkgever (Cass., 17.5.1972,
Arr. cass., 1973, 867). De inhoud van het begrip ondergeschiktheid is terug
te vinden in het artikel I van de wet van 10.3.I900 op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, waar gesteld wordt dat de arbeider zijn arbeid
presteert onder het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever.
In de vroegere rechtspraak werd doorgaans aangenomen dat de drie elementen van de ondergeschiktheid tegelijk dienden aanwezig te zijn, wat betekende dat de werknemer zijn arbeid op strikte wijze onder het .gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever diende te presteren.
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Het hof van cassatie heeft de ondergeschiktheidsverhouding genuanceerd.
In meerdere arresten is tot uiting gekomen dat deze verhouding niet vereist
dat de werkgever over de aktiviteit van de werknemer een nauw en voortdurend toezicht uitoefent, maar dat het volstond dat de werkgever het recht
heeft om aan de werknemer onderrichtingen voor het verrichten en het
uitvoeren van het overeengekomen werk te geven (zie Overzicht van rechtspraak Arbeidsovereenkomsten (1966-I970), T.P.R., I97I, 478). Tach bleef
het hof van oordeel dat voor de huisarbeiders de werkgever tijdens de uitvoering van de arbeid noch toezicht, noch gezag kan uitoefenen (Cass.,
27.IO.I966, Arr. Cass., I967, 276). De arbeidsovereenkomst onderscheidde
zich van de huisarbeid, door een nauwe band van ondergeschiktheid, die
gemanifesteerd wordt in gezag, Ieiding en toezicht. In zijn arrest van 26.9
I973 (]. T. T., I974• I I, met conclusie van advokaat-generaal Lenaerts) heeft
het hof van cassatie zijn visie over de gezagsverhouding verder uitgebouwd
steunend op de mogelijkheid van de gezagsuitoefening, en niet meer vertrekkend van de vereiste van een effectief uitgeoefend gezag, Ieiding en
toezicht. Daardoor komt het hof tot een besluit volledig tegengesteld aan
ditvan het hager geciteerd arrest van 27.IO.I966. Het hofmeent dat gezag
niet uitgesloten is doordat de ·huisarbeider arbeid verricht op een plaats
die niet door de werkgever is aangewezen. De uitoefening van gezag houdt
de bevoegdheid in om Ieiding te geven en toezicht te houden. De huisarbeiders zijn effectief verbonden door een arbeidsovereenkomst, aangezien
het gezag van de werkgever en derhalve oak zijn Ieiding en toezicht weliswaar beperkt zijn, maar niet uitgesloten, doordat de huisarbeider arbeid
verricht op een plaats die niet door de werkgever is aangewezen.
Dit betekent een gelukkige uitspraak waardoor de notie ,gezagsverhouding"
op uniforme wijze geinterpreteerd wordt, ongeacht de intensiteit van de
ondergeschiktheid. Bij de beoordeling van de situatie waarin de huisarbeider
zich bevindt kan gerefereerd w~rden riaar deze van de handelsvertegenwoordiger, waar eveneens van een zeer losse band van or1dergeschiktheid
kan gewag gemaakt worden, en waar niettemin iedereen reeds lang akkoord
was om te aanvaarden dat de handelsvertegenwoordiger verbonden was
door een arbeidsovereenkomst.
De ondergeschiktheid is immers nooit absoluut, de werknemer behoudt
steeds een zekere zelfstandigheid. Hoewel een arbeidsovereenkomst bierdoor wordt gekenmerkt dat iemand zijn werkzaamheden ten dienste van een
ander stelt door zich aan diens gezag en toezicht te onderwerpen, wordt
het bestaan van het verband van ondergeschiktheid niet uitgesloten door
het feit dat iemand die zich tot werken verbindt, zijn vrijheid niet volledig
prijsgeeft, doch deze ten dele behoudt in de uitoefening van zijn werk
(Cass., 3.2.I975, Arr. Cass., I975, 626). Speciaal in verband met de intellectuele en gespecialiseerde beroepen hebben zich in verband met de relatief
grate zelfstandigheid die de uitoefening van dergelijke beroepen ·vereisen,
bijzondere problemen gesteld (bv. docenten, dokters, apothekers, leerkrachten).
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De vragen die naar voor komen zijn de volgende: welke is de omvang van
de ondergeschiktheid? Moet de gezagsverhouding noodzakelijk bestaan
met betrekking tot de opvatting over de te verrichten arbeid en de uitvoeringswijze ervan, of bestaat er. ook een arbeidsovereenkomst wanneer
de ondergeschiktheid enkel de uiterlijke omstandigheden betreft waarin
de arbeid client uitgevoerd te worden? Moet de werkgever in staat zijn
het werk zelf technisch te lei den en bekwaam zijn om het zelf uit te voeren,
m.a.w. client de werkgever ten minste dezelfde gespecialiseerde kwalificaties te bezitten als zijn ondergeschikten, en zo ja, is er dan een verenigbaarheid met de intellectuele onafhankelijkheid onmisbaar voor de uitoefening van dergelijke gespecialiseerde funkties? In de oude rechtspraak werd
doorgaans aangenomen dat een intellectueel hoogstaand beroep geen voorwerp kon uitmaken van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, zowel
wegens het prestige van het beroep als wegens de afwezigheid van ondergeschiktheid in de eigenlijke uitvoering. De arbeidsrechtbank te Namen
heeft in zijn vonnis van 24.3.1975 (]. T. T., 1975, uo) in verband met de
vraag naar het bestaan van een arbeidsovercenkomst voor een universiteitsprofessor,. steunend op deze argumentering gepoogd de stelling van afwezigheid van ondergeschiktheid hoog te houden. Wij menen echter dat dit
een ijdele poging mag genoemd worden, vermits de rechtspraak reeds geruime tijd geoordeeld heeft dat de ondergeschiktheid voldoende blijkt
uit de aanwezigheid van externe modaliteiten van uitvoering. Te meer daar
aan het begrip ondergeschiktheid een juridisch-economische draagwijdte
client gegeven te worden. De juridische ondergeschiktheid vloeit voort uit
de overeenkomst die werkgever en werknemer bindt, en die in de plaats
van de juridische gelijkheid komt die bestond voor het aangaan van de
overeenkomst en die na de beeindiging ervan terug zal herwonnen worden.
De economische afhankelijkheid bestaat hierin dat de arbeidsovereenkomst
als bron van bestaansmiddelen geldt. Lenaerts meent in dit opzicht dat de
,on:dergeschiktheid' moet worden beoordeeld op basis van het geheel van
feitelijke omstandigheden, die betrekking hebben zowel op het recht op
arbeid als op het recht op bestaanszekerheid (Lenaerts, H., Inleiding tot
het sociaal recht, 149 ). De auteur vervolgt dat in deze optiek de beoefenaars
van zeer gespecialiseerde of intellectuele beroepen; werknemers zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Voor de uitoefening van hun arbeid
genieten zij een even grate vrijheid en onafhankelijkheid als een zelfstandige;
Zij zijn evenwel ondergeschikten, omdat, naast de bepalingen van tijd en
plaats waarin de arbeid moet verricht worden, het loon een belangrijk
deel van het inkomen van de betrokkene uitmaakt, zodat het wegvallen van
de dienstbetrekking de bestaanszekerheid grotendeels zou aantasten.
De rechtspraak sluit aan bij deze opvattingen en besluit tot het bestaan van
een band van ondergeschiktheid bij dokters, (Arbrb. Brussel, 13.12.1971,
R.I.Z.I. V., 1972, 52; Brussel, 17·9.1973, Pas., 1974, II, 29; Arbh. Gent,
27.12.1973; T.S.R., 1973, 337; Arbrb. Marche en famenne, 27.6.1974,
].T., 1974, 65_9) apothekers (Arbh. Brussel, 7.6. 1973, R. W., 1973-1974,
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732; Arbh. Brussel, 16.1.1974, ]. T., 1975, 11; Arbrb. Hasselt, 1.4.1974,
].T.T., 1974, 221; Arbh. Luik, 24.11.1971, ].T.T., 1972, 140;) voetbaltrainer (Arbh. Luik, 25.6.1974, ]. T. T., 1975, 11) leerkrachten van het vrij
onderwijs (Arbrb. Antwerpen, 31.3.1971, R. W., 1970-1971, 1862; Arbrb.
Antwerpen, 3+1975, R. W., 1974-1975, 2419; Arbrb. Tongeren, 13.2.
1973, ]. T. T., 1974, 269; Arbrb. Hasselt, 16+1973, R. W., 1973-1974
391; Arbrb. Bergen, 10.6.1971, T.S.R., 1971, 264; Arbh. Bergen, 19.6.1975,
].T.T., 1975, 217; Arbrb. Luik, 13.11.1974, ].T., 1975, 12o; Arbrb,
Leuven, 28.3.1975, R. W., 1974-1975, 2415 ;). Uit het voorgaande mag evenwei niet besloten worden dat iedere beoefenaar van een intellectueel of
gespecialiseerd beroep in se verbonden is door een arbeidsovereenkomst.
Het wettelijk bestaan van een arbeidsovereenkomst client afgeleid te worden
uit de feitelijke beoordeling door de rechter (Cass., 3.2. 1975, Arr. Cass.,
1975, 626). Zo oordeelde de arrondissementsrechtbank te Antwerpen
dat een samenwerking tussen twee dokters om de klienteel van een hunner
te verzorgen niet uiteraard een band van ondergeschiktheid doet ontstaan.
Het voorgelegde geval betrof volgens de rechtbank een kontrakt sui generis.
De eiser werd vergoed per prestatie, hij diende zijn arbeid te verrichten in
het kabinet van de andere geneesheer, er werd een tijdregeling opgelegd,
en hij was verplicht per patient een steekkaart op te stellen. De rechtbank
gaat op deze feiten niet in om een ondergeschiktheidsverhouding te erkennen, vooral nadruk leggend op de onafhankelijkheid van de geneesheereiser, in de uitoefening van zijn beroep, alsook op het feit dat de eiser zich
nooit als bediende heeft voorgedaan noch aansluiting bij de rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid vorderde, noch een arbeidsovereenkomst
vroeg wat, gezien de intellectuele ontwikkeling van de eiser erop wijst dat
hij geen arbeidsovereenkomst wenste. In een noot wordt dit vonnis ons
inziens zeer terecht aan een ernstige kritiek onderworpen: de feitelijke
omstandigheden wezen voldoende op een ondergeschiktheidsverhouding.
De ondergeschiktheid is een rechtsfeit en hangt niet af van de intentie van
de partijen. De kwalificatie van het kontrakt bindt de rechter niet. De
rechtspraak evolueert, onder impuls van het hof van cassatie naar de beoordeling van de gezagsverhouding aan de hand van bijkomende verschijningsvormen (zie bv. Cass., 14·3.1969, T.S.R., 1969, 309; Cass., 14.1 r.
1973, T.S.R., 1974, 122). Zo staat de ondergeschiktheid vast wanneer de
opdrachten niet voorafgaandelijk zijn overeengekomen doch telkens worden
bepaald door de ,meester van het werk", die bovendien de arbeidsplaats
en de uitvoeringswijze bepaalt. Het ondergeschikt verband is bovendien
voorhanden wanneer de werkgever de verplaatsingen van de voor hem
arbeidende personen ten laste neemt, wanneer het loon per uur is bepaald
en het belangrijkste deel van het materieel de meester van het werk toebehoort (Arbh. Luik, 18.12.1973, ]. T. T., 1974, 237).
De onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen kan niet weerhouden worden tegen de feitelijke vaststelling van een ondergeschiktheidsverhouding. Een verzekeringsagent van wie het kontrakt voorziet in de
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verplichting zich aan onderrichtingen te houden, verbod voor anderen
te arbeiden, vergoeding van zekere kosten, opzeggingstermijn van een
maand, portefeuille eigendom van de verzekeringsmaatschappij en de
verplichting om bij het einde van het kontrakt aile stukken, documenten
enz. aan de maatschappij te overhandigen, werkt onder gezag van een werkgever en kan derhalve niet beschouwd worden als zelfstandige (Arbh.
Brussel, 2.6.1973, R. W., 1972-1973, 809).
Een gelegendheidscorrespondent die niet verplicht is elke week of met regelmaat artikelen te maken, dewelke de uitgever vrij is al of niet te publiceren,
is geen bediende -journalist (Arbrb. Brugge, 5.12.1972, ]. T. T., 1974, 47).
In een concubinaatsrelatie mag niet a priori het bestaan van een ondergeschikt verband uitgesloten worden. De mogelijkheid kan bestaan een
onderscheid te maken tussen de oorzaken van de concubinaatsrelatie en
het ondergeschikt verband. Het ondergeschikt verband staat vast ingevolge
de aangifte van de bijzit aan de rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,
door het feit dat zij daadwerkelijk een werknemer van de onderneming
heeft vervangen en dat zij de sociale documenten heeft ontvangen (Arbh.
Luik, 25-4-1974, ].Liege, 1974-1975, 170).
Wij kunnen ons niet akkoord verklaren met het vonnis van de arbeidsbank te Luik van 8.6.1971 (]. T. T., 1972, 28) waar ten aanzien van een corrector van teksten beslist werd tot afwezigheid van ondergeschiktheid
ondanks het feit dat hij verslagen diende op te stellen, bepaalde richtlijnen
diende na te Ieven, niet gerechtigd was vrij het bedrag van het ereloon te
bepalen noch een gelijkaardige aktiviteit uit te oefenen ten bate van een
mededingende onderneming. In de hoger uiteengezette optiek van beoordeling van de gezagsverhouding steunend op het recht op arbeid en op
bestaanszekerheid kan ons inziens toch gesteld worden dat vooral op het
vlak van de bestaanszekerheid van een feitelijke ondergeschiktheid kan
gesproken worden. De elementen dat de arbeidsplaats niet bepaald was,
dat de arbeid thuis op vrije uren verricht werd, en dat eventueel in een
plaatsvervanger kon voorzien worden, schijnen ons niet overtuigend
genoeg om tot het tegenovergestelde te besluiten. Betreft het hier niet gewoon een geval van intellectuele thuisarbeid, waarvan het arbeidshof
te Brussel in zijn arrest van 8.11.1973 (].T.T., 1974, 101) gezegd heeft dat
voor deze vorm van thuisarbeid, juist zoals voor de thuisarbeid der handarbeider, het ondergeschikt verband losser is, doch geenszins ontbreekt?
Alhoewel reeds hoger rechtspraak aangehaald werd die besluit dat leerkrachten van het vrij onderwijs in ondergeschikt verband hun arbeid
verrichten, wordt men in dezelfde rechtspraak eveneens geconfronteerd
met de vraag naar de identiteit van de werkgever.
Praktisch is het immers zo dat de leerkrachten hun taak vervullen in een
bepaalde onderwijsinrichting van het gesubsidieerd onderwijs, maar dat
zij daarentegen bezoldigd worden door de staat, dat de staat bevoegdheid
heeft over de aanvaarding en benoeming van die leerkrachten en over het
leerplan beslist. Bij de beoordeling wordt in de rechtspraak een duidelijk

verband gelegd tussen de subsidierin:g waartoe de staat zich verboriden heeft
en de rechten die hij als gevolg daarvan kan uitoefenen in toepassing van
de wet van 29.5.1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager,
middelbaar, normaal-, technisch-, kunst- en buitengewoon onderwijs
(het zogenoemde schoolpact). De rechtspraak is dan ook vrij unaniem om
te besluiten dat het feit dat de staat de wedden uitbetaalt aileen een technisch middel is voor de subsidiering, dat echter de kern van de arbeidsverhouding niet raakt. Het effectieve gezag wordt, op de leerkrachten van
de hierboven genoemde onderwijsinstellingen uitgeoefend door de schooloverheid, die dan ook als werkgever aangemerkt client te worden. Het feit
dat de wedde door de staat uitbetaald wordt doet hieraan geen afbreuk,
immers, niets belet de inrichtende macht om kontraktueel meer te betalen
dan de weddetoelage, (Arbrb. Luik, 13. r r. 1974. f. T., 1975, 120), terwijl
daarenboven conform aan de bepalingen van gemeen recht, een derde
steeds de verplichtingen van een ander op zich mag nemen (Arbrb. Hasselt,
r6+1973, R. W., 1973-1974, 391). Het recht van de staat om over de aanvaarding van de leerkrachten en over het leerplan te beslissen is een gevolg
van zijn recht op toezicht, dat voortvloeit uit de subsidiering. Door deze
financiele steun aan het vrij onderwds heeft de wetgever evenwel niet de
organisatie van dit onderwijs willen op zich nemen (Arbrb. Bergen, 10.6.
1971, T.S.R., 1971, 164; Arbrb. Bergen, 19.6.1975, f. T. T., 1975 •. 217;
Arbrb. Leuven, 28.3.1975 R. W., 1974-1975, 2417).
De weerslag van het ,stabiliteits- en tuchtstatuut" van het vrij gesubsidieerd onderwijs, evenals de gevolgen van de wet van 11.7.1973 {wet
houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- en
buitengewoon onderwijs) op de situatie van de leerkrachten in het vrij
onderwijs, worden in extenso behandeld onder het nummer 38.
Ten aanzien van een andere categorie werknemers, nl. de uitzendkrachten
hebben zich in derechtspraak ook problemen voorgedaa.n nopens de identiteit van de werkgever.
.
De arbeidsrechtbank te Mechelen aanzag de gebruiker als werkgever
(Arbrb. Mechelen, 14.1.1974, R. W., 1973-1974, 2160 met noot). Daartegenover kan rechtspraak aangehaald worden waarin de band van ondergeschiktheid tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau vastgesteld wordt
(Arbh. Brussel, 10.8.1973, R. W., 1973-1974, 144; Arbh. Brussel, 5.6.1974,
T.S.R., 1974, 491).
Thans is de wetgever tussengekomen, en client verwezen te worden naar
de wet van 28.6.1976, houdende de voorlopige regeling van de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers. Volgens deze wet is een arbeidsovereenkomst
voor uitzendarbeid: de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om, tegen loon een bij of krachtens de
wet toegelaten tijdelijke arbeid bij een gebruiker te verrichten (artikel7, 2°),

------,

--=--·-----:--=-=--=----_:--=---=-=-----:_-_--:_-_-_-o_-_-.=-_-_:=_~L-

l.

~~=-=--=--=-=----=-~-

------

De wet vestigt een onweerlegbaar verrrioeden dat deze overeenkomst een
arbeidsovereenkomst is (artikel 8).
Volgens de nieuwe wet blijkt de gezagsverhouding tussen uitzendkracht en
uitzendbureau hieruit, dat dit laatste de aard, duur en de plaats van de te
verrichten arbeid en de arbeidstijdregeling bepaalt overeenkomstig de
daaromtrent met de gebruiker aahgegane overeenkomst (artikel 17, § I,
3°; 4°, 5° en 6°). Zoals bij elke terbeschikkingstelling evenwel bestaat de
gezagsverhouding met het uitzendbureau, met andere woorden, is de uitzendkracht aan het bureau ondergeschikt, maar wordt dit gezag ten dele
uitgeoefend door de gebruiker (Lenaerts, H., postgraduate lessencyclus over
sociaal recht, faculteit rechtsgeleerdheid R.U.G., 1976).
3•

ARBEIDER OF BEDIENDE

In de huidige stand van de wetgeving wordt door de wetgever geen definitie
gegeven van wie als arbeider en wie als bediende moet beschouwd worden.
Tach is het voor de werknemers van belang te weten onder welke van de
twee categorieen zij vallen, vermits de gevolgen van de rangschikking op
sociaal rechtelijk gebied zeer belangrijk zijn. Het is immers zo dat arbeider
en bediende, ondanks de paging tot toenadering van hun statuut, nog
steeds op ongelijke wijze behandeld worden. Als voorbeeld kan gerefereerd
worden naar de zeer verschillende opzeggingstermijnen die de werkgever
client in acht te nemen naargelang het een beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor werklieden, dan wel voor bedienden betreft. Dit
impliceert dat het voor de werknemer interessant kan zijn dat hij als bediende gekwalificeerd wordt omdat dit voor hem inhoudt, dat, het voor hem
meest essentiele element van de arbeidsovereenkomst namelijk het loon,
hem gedurende een langere (opzeg) termijn gewaarborgd blijft.
Besluiten dat het statuut van arbeider volledig nadelig is ten opzichte van
dit van de bediende, zou evenwel overdreven zijn. In de wet op de arbeidsovereenkomst voor arbeiders kunnen, zij het in geringe mate, bepalingen
aangewezen worden die gunstiger zijn, dan in de wet op het bediendenkontrakt, of die daar niet terug te vinden zijn, bijvoorbeeld artikel 24ter
van de wet van 10.3.1900.
Volgens de rechtspraak wordt de hoedanigheid van arbeider of bediende
bepaald door het overwegend manueel of intellectueel karakter van zijn
funktie (Arbh. Brussel, 22.2. 1972, ]. T. T., 1973, 92 met noot; Arbh.
Brussel, 13.5·1971, T.S.R., 1972, 115; Arbh. Brussel, 7.6.1972, T.S.R.,
1973, 183; Arbrb. Tongeren, 12+ 1974, ]. T. T., 1974, 135).
Het besluiten tot het bestaan van een bediendenkontrakt impliceert evenwel
niet de vereiste van verstandelijke begaafdheid of ontwikkeling. Hoe bescheiden de ,intellectuele' inslag van de gepresteerde arbeid ook mage
wezen, het volstaat dat bij de uitvoering van het werk de tussenkomst
van. de. geest .hoven deze van de handen prevaleert opdat van een arbeids-

overeenkomst voor bedienden sprake zou zijn (Arbrb. Antwerpen, 20. II.
I973, onuitg.).
Sommige funkties zijn klaarblijkelijk grensgevallen, omdat zij, hoewel
gebruikelijk als van manuele aard beschouwd, nochtans een sterke intellectuele inslag hebben waardoor zij de voor de hoedanigheid van bediende
gestelde vereiste zeer dicht benaderen. In deze gevallen moet nagegaan
worden welke het ,overwegend' karakter is van de gepresteerde arbeid
teneinde de hoedanigheid van de werknemer vast te stellen.
Hierbij kunnen wijze van betalen, kwalificatie die de partijen zelf aan het
kontrakt gegeven hebben, inschrijving bij de rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid als arbeider, alhoewel geen kriteria, toch belang~:ijke
indicaties zijn die een interpretatie bevestigen en ondersteunen (Arbh.
Brussel, I3·5·I97I, T.S.R., I972, us).
Voor de praktische behandeling is het belangrijk dat een ondersche-id gemaakt wordt tussen de hoedanigheid van de werknemer en zijn statuut.
Een arbeider kan zich steeds het statuut van bedienden, dat in grote lijnen
gunstiger is, toegepast zien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het paritaire comite waaronder de onderneming valt hem als bediende kwalificeert
en hij in dezelfde hoedanigheid ingeschreven is bij de rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid (Arbh. Brussel, 22.2.1972, ]. T. T., I973, 92).
In een noot bij dit arrest wijst T. Claeys er zeer terecht op dat de kwalificatie
van de werknemer niet tot de bevoegdheid van de partijen behoort. Op de
vraag inhoeverre partijen conventioneel van dit principe mogen afwijken
zijn wij het volledig met hem eell:s -~aar -fll.J stelt-dat-hei- afwi.ji<end beding
niet strijdig mag zijn met de openbare orde of met eenzijdige of bilaterale
imperatieve bepalingen. Het past dus dat de rechter waakzaam blijft en
nagaat als de door partijen ingeroepen wettelijke bepaling behoort tot
degene waarvan, zonder de belangen van de arbeider te schaden, mag
afgeweken worden.
De wetgever heeft in artikel I al. 2 van de wet van IO.J.I900 voor een bepaalde categorie werknemers duidelijk gesteld dat zij arbeiders :waren:
voor de meesterknechts en de onderbazen. Het is nu evenwel zo dat de taak
van ploegbaas in de huidige industriele maatschappij zeer verschillende
dimensies kan aannemen, naargelang het bedrijf waarin hij tewerkgesteld is.
In de moderne ondernemingen worden aan de ploegbaas immers voornamelijk intellectuele taken opgelegd, die niet alleen een hoge geestelijke
inzet vereisen, door de grote verantwoordelijkheid die ze meebrengen, maar
die van de werknemer, doorgaans eveneens een hoge technische scholing
vergen. Dit in acht genomen durven wij stellen dat de expliciete kwalificatie
van een zo klein gedeelte van het werknemerskorps beter zou vervallen,
teneinde ook hier de kwalificatie te laten gebeuren steunend op de algemene
principes, inachtgenomen de werkelijk uitgeoefende taak.
De afschaffing van artikel I al. 2 van de wet op de arbeidsovereenkomst voor
werklieden, wordt ook voorgenomen in het ontwerp van wet betreffende
de arbeidsovereenkomst. Deze afschaffing wordt als volgt toegelicht :
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men mag niet uit de afschaffing van de bepaling afleiden dat de ,meesterknechts en onderbazen' in de categorie der bedienden ondergebracht
worden. Inderdaad, de hoedanigheid van werkman of bediende van de
,onderbazen en meesterknechts' zal moeten bepaald worden volgens de
huidige rechtspraak, door zich, zoals voor de andere werknemers, te steunen
op de aard van de verrichte arbeid, hand- of hoofdarbeid, die overwegend
is (Parl. Besch., senaat, buitengewone zittijd 1974, doc. 381, 4).

4. ·HANDELSVERTEGENWOORDIGER
Hiervoor kan integraal verwezen worden naar de studie: handelsvertegenwoordigers: evolutie in de gezagsverhouding met de opdrachtgevers ?
(Dubois, B., T.P.R., 1974, 79 e.v.).
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CONSTITUTIEVE ELEMENTEN, VORM, BEWIJS EN INHOUD
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (5-10)

AFDELING I.

TOESTEMMING EN BEKWAAMHEID DER PARTIJEN (s)

Voor het ontstaan van een overeenkomst is een geldige toestemming van de
partijen een essentieel element, iminers de vrije uitwisseling van de toestemmingen is de grondslag van iedere kontraktuele situatie.
Indien bij het aangaan van de overeenkomst de toestemming van een of
beide partijen aangetast is door een wilsgebrek moeten de gevolgen daarvan
~nderzocht worden steunend op de algemene bepalingen dienaangaande,
zoals opgenomen in het burgerlijk wetboek in de artikelen rro9-II 18.
Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst is echter niet alleen vereist
dat arbeid wordt verricht ingevolge een uit vrije wil aangegane verbintenis,
maar dat die verbintenis het verrichten van een bepaalde arbeid tot voorwerp heeft. De vrije wilsuiting moet derhalve slaan op de persoonlijke
verbintenis om tegen loon zijn werkzaamheid als zodanig en op een voortdurende wijze ten dienste van een andere persoon te stellen en onder het
gezag en de leiding van deze persoon te arbeiden (Cass., 11.9.1974, Arr.
Cass., 1975, 38, verbreekt Arbh. Brussel, 6.2.1972, R. W., 1973-1974, 1516).
Het belang van de stelling van het hof van cassatie komt duidelijk tot uiting
in het geval, dat tot de uitspraak aanleiding heeft gegeven. In casu betrof
het een kloosterlinge die uit vrije wil tot de kloosterorde was toegetreden,
en aan wie, in het raam van haar gelofte, opdracht gegeven was de funktie
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van lerares uit te oefenen. Het hof was van oordeel dat, zo de uitoefening van
een funktie van lerares door een kloosterlinge, enkel een uitvoeringsmodaliteit is van haar verbintenis de regel na te !even, welke uit de rechtsverhouding van toetreding tot de kloostergemeenschap voortvloeit en derhalve
de aanvaarding van de leeropdracht geen vrije wilsuiting omvat die onderscheiden is van de rechtshandeling van toetreding, de afwezigheid client
vastgesteld te worden van een arbeidsovereenkomst.
De arbeidsrechtbank te Doornik diende zich uit te spreken over een gelijkaardig geval. Het betrof een geestelijke die zijn diensten verleende, in een
door de staat erkende en gesubsidieerde onderwijsinrichting; de rechtbank
poneerde dat deze geestelijke zich in ondergeschikt verband bevindt ten
opzichte van de inrichtende macht, onderscheiden van de geestelijke instelling waartoe hi] behoort, want, niets, noch in het burgerlijk recht,
noch in het kanoniek recht laat toe te vermoeden en a fortioti te besluiten
dat deze geestelijke wilsonbekwaam is, zo hij partij bij een arbeidsovereenkomst is, onder het gezag dat onderscheiden is van zijn kanonieke oversten,
met het oog op het vervullen van een door hem gekozen funktie (Arbrb.
Doornik, 13.2.1973, ]. T. T., 1974, 268).
Zonder daarom het besluit van de rechtbank onmiddellijk te verwerpen,
menen wij toch te mogen stellen dat de rechtbank ten onrechte nagelaten
heeft te onderzoeken welke de draagwijdte was van de ,onderliggende
verbintenis', hieronder verstaan de verbintenis die de geestelijke bond aan
zijn orde. Daarin kon immers nagegaan worden in welke mate de geestelijke
effectief vrij gebleven was om zijn arbeid ten dienste te kunnen stellen van
een werkgever.
Wat betreft de bekwaamheid van de partijen kan in principe gerefereerd
worden naar de algemene beginselen van burgerlijk recht. Sinds de wet van
30.4.1958 bepaalde artikel 215 B.W. dat elk van de echtgenoten het recht
had een beroep, een nijverheidsbedrijf of een handelsbedrijf uit te oefenen
zonder de toestemming van de andere echtgenoot. Indien de andere echtgenoot evenwel oordeelde dat hieraan een ernstig nadeel verbonden was
voor zijn zedelijke of stoffelijke belangen of voor die van de minderjarige
kinderen, had hij recht zich tot de rechtbank van eerste aanleg te wenden.
Ingevolge de wet van 14.7.1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels wordt
de geciteerde regeling opgenomen in artikel 216 B.W., met die belangrijke
wijziging dat artikel 216 § I al. 3 de mogelijkheid opent voor de rechtbank
om de uitoefening van een beroep afhankelijk te stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.
Voor de minderjarigen is in de artikelen 34 tot 36 van de wet van 10.3.1900
op de arbeidsovereenkomst voor werklieden een specifieke bekwaamheidsregeling uitgewerkt. Ingevolge artikel 3 I van de gecoordineerde wetten op
het bediendenkontrakt zijn dezelfde bepalingen ook van toepassing voor de
minderjarige bedienden.
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Volgens deze bepalingen heeft de minderjarige het recht zijn arbeid te
verbinden met de stilzwijgende toestemming van de ouders. Vandaar moet
ook toegelaten worden dat de opzegging regelmatig aan deze minderjarige
betekend kan worden (is quasi unaniem aanvaard door de rechtspraak :
zie Arbrb. Hoei, 18.9. 1974,]. T. T., 1975, 77). Het geciteerde vonnis wijst
er verder op dat er geen eenheid bestaat in de rechtspraak over de vraag te
weten of de minderjarige persoonlijk zonder de toestemming van zijn ouders
in rechte kan optreden tegen zijn werkgever. De rechtbank meent dat een
vordering over sociaal recht door de minderjarige persoonlijk kan ingesteld
worden. De vordering is relatief nietig, wil men niet de minderjarige in
een positie van ondergeschikte aan de volwassene stellen. Het is evenwel
steeds mogelijk voor de wettelijke vertegenwoordigers in rechte voor de
minderjarige op te treden.
Alhoewel de minderjarige op geldige wijze zijn loon kan ontvangen, heeft
hij geen bekwaamheid om een dading aan te gaan noch omaan een recht
te verzaken door een handeling te stellen die een benadeling van zijn belangen zou kunnen meebrengen. De minderjarige kan geen afstand doen
van de betaling van zijn bezoldiging (Arbrb. Brussel, 4.2.1971, T.S.R.,
1971, 155).

AFDELING 2.

VORM, BEWIJS, INHOUD EN DUUR VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST (6-xo)

6. VoRM

EN BEWIJS

De arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is aan geen vormvereisten
onderworpen voor de geldige totstandkoming ervan. Een eenvoudige uitwisseling van de toestemmingen tussen partijen is voldoende. Het is een
kontrakt op overeenstemming van wil berustend ; het is voltrokken door de
enkele samenkomst van de wil van partijen; het mag mondeling worden
overeengekomen; het mag uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn (Arbrb. Luik,
15.2.1971, ]. Liege, r971-I972, 125).
Daattegenover moeten overeenkomsten voor een bepaalde duur of bepaalde
onderneming, evenals bepaalde bedingen in overeenkomsten van onbepaalde duur zoals daar zijn het proefbeding (zie infra nr. n-13), het concurrentiebeding (zie infra nr. 8) en het delcrederebeding voor handelsvertegenwoordigers (zie supra nr. 4) bij geschrift vastgesteld worden. Ook voor de
arbeidsovereenkomst voor studenten is een geschrift vereist (artikel 3 van
de wet van g.6.1970 betreffende de tewerkstelling van studenten).
Het bedoelde geschrift moet tenminste ondertekend zijn door de persoon
tegen wie men zich daarop beroept. Noch wat tijdens een gesprek werd
gezegc;l, noch de geschriften door de werkgever aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening gericht, kU:nnen in aanmerking genomen worden
(Arbh. Luik, 20-4-1971, ]. Liege, 1971-1972, 35). De voorwaarde van een

gesthrift is evertmin verwezenlijkt zo de indienstneming slechts volgt
uit een antwoord op een plaatsaall.bieding in een dagblad, dat een plaatsaanbieding voor studenten inhield (Arbrb. Brussel, 17.11.1971, ].T.T.,
1972, 27).
De schriftelijke overeenkomst client uiterlijk op het ogenblik van de indieristtreding van de werknefuer aangegaan te w~rde~. Deze wett~lijke
bepaling zou gd!erbiedigd zijn zo de na het indiertsttreden ondertekende
overeenkomst de bevestiging is van een voorstel dat het indiensttreden
voorafging en dat aanvaard werd do6r de bedi~nde (Arbrb. Luik, 29.11.
1973, ]. T. T., 1974, 268). De rechtbank steunt zich,in het haar onderworpen
gevalvari overeenkomst voor bepaalde duur van een bedie'nde, op de overweging dat de wettelijke bepaling ter bescherming van de werknemers in
de wetten op het bediendenkontrakt ingelast, wil vermijden dat de werknerher, ·eens hij tewerkgesteld is, riaderhand voor een beperking van de
duurtijd van zijn arbeidsovereenkomst zou geplaatst worden, met dewelke
hij vooraf geen rekening heeft kunnen houden. De rechtbank oordeelde
dat in het haar onderworpen geval de werknemer een geschreven voorstel
ontvangen had voor de aanvang van de tewerkstelling, en hij dus niet onwetend was over het voornemen van de werkgever hem slechts· voor een
bepaalde tijd tewerk te stellen. De kandidaat werknemer had dit voorstel
niet betwist maar integendeel bevestigd door de ondertekening na zijn
indiensttreding van de hem voorgelegde overeenkomst van bepaalde duur.
Wij kunnen ems moeilijk-akkoorfl verklaren rnet de visie van de rechtbank.
De tekst van de wet is formeel en eist een geschrift ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding. Dit geschrift is niet enkel een bewijsmiddel,
een instrumentum, doch het is eveneens een bestaansvoorwaarde voor de
overeenkomst, metals gevolg dat indien de overeenkomst niet bij geschrift
is vastgesteld of ~lechts laattijdig schriftelijk wordt bevestigd, automatisch
de wettelijke sanktie op de werkgever toepasselijk wordt. Deze sanktie is
vervat ·in artikel 2 van de arbeidsovereenkomstenwet voor bedienden en
voorziet dat de overeenkomst bij gebrek aan geschrift client beschouwd te
worden als van onbepaaJde. duur. Deze wettelijke beschikking is van dwingende aard. Derhalve had de arbeidsrechtbank te Luik geen keuzemogelijkheid en kon zij, steunend op de feitelijke gegevens en misschien zelfs op .de
billijkheid, niet van de strikte wettelijke bepaling afwijken. Daar waar de
gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt geen afwijkingen voorzien
wat betreft de vereiste van een geschrift. voor de overeenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, bepaalt artikel 5bis al. 3 van de wet op de
arbeidsovereenkomst voor werklieden dat die overeenkomst niet schriftelijk
moet worden vastgesteld wanneer die vorm van. arbeidsovereenkomst door
het paritair comite toegestaan is of met het gebruik overeenkomst. Opdat
deze uitzonderingsregeling van toepassing zou zijn, moet de werknemer
onder het .betrokken paritair comite ressorteren. Daarenboven geeft het
voornoemd artikel sbis enkel bevoegdheid aan het paritair comite doch
niet aan het beperkt comite, ingesteld in deschoot van een paritair comite,
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dat enkel de studie van sommige vraagstukken welke tot de bevoegdheid van
het gewestelijk paritair comite behoren kan voorbereiden (Arbrb. Gent,
13.12.1971, ]. T. T., 1972, 154). In casu werd bewezen dat zulk gebruik
niet hestand voor het ber~ep van de betrokken werk~e_n:1er, nL ,cleaner",
in. tegenstelling met de regeling voor de havenarbeiders, waar dergelijk
gebruik wei bestaat.
·
.
Voor wat de regeling voor studenten betreft is het niet aileen vereist dat de
overeenkomst schriftelijk aangegaan wordt uiterlijk op het tijdstip waarop
de student in dienst treedt, daarenboven moet een afschrift van deze overeenkomst binnen de vijftien dagen volgend ophet begin van de overeenkomst door de werkgever. medegedeeld worden aan de door de Koning
aangewezen ambtenaar (artikel 6van· de wet van 9.6.i970, uitgevoerd door
het K.B. van 12.6.1970, Staatsblad 18.6.1970). De sanktie voor het niet
toezenden van het afschrift van de arbeidsovereenkomst voor studenten
heeft niet de nietigheid ervan tot gevolg, doch brengt mede dat aileen de
werkgever een opzegging moet naleven. De overeenkomst kan door de
student onmiddellijk en zonder vergoeding beeind1gd wcrclen (Arbrb.
G·-.n', 30.10.1972, T.S.R., 1g73, rss).
Wat de bewijsregeling betreft, kan het bestaan van een arbeidsovereenkomst
bewezen worden door aile reclitsmiddelen, getuigenissen inbegrepen. Het
feit van de werkgever een kwijtschrift af te leveren voor een borgsom zonder
enig voorbehoud te uiten, heeft het afsluiten van een kontrakt tot gevolg
(Arbrb. Luik, 1S.2.1971, ]. Liege, 1971-1972, 12s). Het arbeidshof te Luik
heeft in zijn arrest van 10 oktober 1973 (T.S.R., 1974, 237) een vonnis
hervormd waarin een bediendenkontrakt als onbestaande verklaard werd,
omdat het afgesloten was met een onbestaande naamloze vennootschap.
Het. arbeidshof oordeelt dat een bediendenkontrakt, zoals om het even welk
kontrakt, moet ter goeder trouw ontleed en geinterpreteerd worden, aileen
binnen de perken van de sociale wetten van openbare orde. De rechter moet
het Iaten zeggen hetgeen partijen werkelijk gewild hebben wanneer men
vaststelt dat niettegenstaande een gedeeltelijke vergissing, er geen twijfel
bestaat noch over de partijen noch over de draagwijdte van het kontrakt.
Tenslotte kan gesteld dat alhoewel, in afwijldng van het burgerlijk recht,
de bewijsvoering bij geschillen in verband met een arbeidsovereenkomst
bij gebrek aan schriftelijk bewijs, door getuigen toegelaten is, wat ook de
waarde zij van het geschil, (artikel4 van de wet op de arbeidsovereenkomst
voor werklieden, artikel 4bis van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt) afgeleid client te worden dat het getuigenbewijs niet toegelaten
is tegen of hoven de waardevan een geschrift.
Volledigheidshalve client ook opgemerkt dat de bewijsvoering anders dan
door geschrift niet aanvaardbaar is voor het bestaansbewijs van overeenkomsten van bepaalde duur of bepaald werk, of tewerkstelling van studenten, en dat het bestaan in een overeenkomst van een proef~, concurrentie- of delcrederebeding evenmin anders dan door geschrift kan bewezen
worden.

7· VooRWAARDEN
Hiervoor kan integraal verwezen worden naar Hoofdstuk 5 vermits de
rechtspraak met als onderwerp de voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
gereduceerd kan worden tot deze met een ontbindende voorwaarde, waar~
door aan de arbeidsovereenkomst een einde gesteld wordt.
8. HET CONCURRENT1EBED1NG
De rechtspraak en de rechtsleer hebben steeds met veel omzichtigheid qe
concurrentiebedingen benaderd. Immers, dergelijke clausules betekenen
een aantasting yan het principe van de vrijheid van de werknemer. Een
concurrentiebeding beoogt enerzijds een weliswaar noodzakelijke bescherming van de belangen van de werkgever, doch moet anderzijds aan de werknemer in die mate de vrijheid van arbeid waarborgen dat hij ook na de
beeindiging van zijn dienstbetrekking, in zijn levensonderhoud kan blijven
voorzien door de uitoefening van zijn normale beroepsaktiviteit bij een
andere werkgever. Ten dien einde heeft de wetgever het noodzakelijk
geacht tussen te komen om de inhoud en de draagwijdte van de concurrentiebedingen vast te leggen.
Een regeling is uitgewerkt zowel voor arbeiders, bedienden als handelsvertegenwoordigers.
Voor elk van deze categorieen wordt het concurrentiebeding als niet geschreven beschouwd in de overeenkomsten waar het jaarlijks loon geen
25o.ooo,- F. bedraagt (het bedrag is aldus verhoogd door het K.B. van
6.6.1975 artikel 6).
De regeling voor arbeiders (artikel 24quater van de wet van 10.3.1900)
stelt geen verdere voorwaarden voor de geldigheid van het concurrentiebeding.
Dit is zeker niet het geval voor de regeling der bedienden (artikel 26 van
de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt van 20.7. 1955) en
voor de handelsvertegenwoordiger (artikel 18 en 20 van de wet van 30.7.
1963 houdende het statuut der handelsvertegenwoordigers) waar de geldig-,
heid van elk concurrentiebeding ondergeschikt gemaakt wordt aan bepaalde
voorwaarden.
Het concurrentiebeding moet in de eerste plaats betrekking hebben op
soortgelijke aktiviteiten. De wetgever heeft niet gespecifieerd welke aktiviteiten dienen geviseerd te worden, deze van de werkgever, deze van de
werknemer of beide. De arbeidsrechtbank te Verviers, in zijn vonnis van
22.12.1971 (T.S.R., 1972, 71) stelt voorop dat slechts van soortgelijke
aktiviteiten sprake is wanneer de aktiviteiten van de twee firma's bij:o.a
volledig overeenstemmen. Een dergelijke opvatting lijkt ons toch een voorbijgaan aan de door de wetgever beoogde doelstelling. lmmers houdt dit
in dat de werknemer geen enkele funktie meer kan aanvaarden in een onder~
neming met een aan de aktiviteit van zijn vroegere werkgever overeenstem-
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mende aktiviteit, wat voor hem een overmatig afsluiten van werkterrein
betekent. Reeds in zijn arrest van 25.1.1970 (J.T.T., 1970, 104) had het
hof van cassatie als principe gesteld dat de termen ,gelijkaardige aktiviteiten" slaan op de aktiviteit die door de handelsvertegenwoordiger uitgeoefend is of wordt in concurrende firma's. Opdat deze wettelijke beschikking
toepasselijk zou zijn is het niet voldoende dat de concurrerende ondernemingen gelijkaardige aktiviteiten zouden hebben, het is eveneens noodzakelijk dat (in casu) de handelsvertegenwoordiger zijn aktiviteit in deze
onqerneming uitoefent in dezelfde sector. Voortbouwend op deze rechtspraak van het hof van cassatie wordt in de rechtspraak van hoven en rechtbanken dan ook doorgaans het principe van de dubbele gelijkaardigheid
als criterium aangenomen: de twee firma's bij dewelke de handelsvertegenwoordiger heeft gewerkt en thans werkt ontwikkelen ten minste gelijkaardige
aktiviteiten en de aktiviteitssector van de handelsvertegenwoordiger zelf
is bij de twee firma's dezelfde (Arbh. Luik, 9.11.1971, T.S.R., 1972, 72).
In deze optiek client dan ook het beding van niet concurrentie, in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiger, dat ,in diensttreden van
een concurrerende firma" interpreteert als het aanvaarden van om het even
welke functie in deze onderneming, te worden beschouwd als buiten de
grenzen van strikte toepassing van artikel 26 van de wet van 30.7.1963
tredend (Arbrb. Kortrijk, 28.5.1974, ]. T. T., 1974, 280). Hetzelfde client
gezegd van het beding waarbij het de bediende verboden wordt in dienst
te treden van een bedrijf waarvan de werkzaamheden concurrerend zouden
zijn zelfs maar gedeeltelijk met de werkzaamheden van de werkgever.
Dergelijk beding is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van artikel 18 2e lid van de wet :van 30.7.1963, daar het iedere aktiviteit bij
een concurrerende firma uitsluit terwijl het enkel soortgelijke aktiviteiten
mag beogen (Arbrb. Brussel, 29.1.1974, ]. T. T., 1974, 104).
De geldigheid van het concurrentiebeding is eveneens ondergeschikt
aan de voorwaarde dat het niet Ianger mag lopen dan twaalf maanden en
dat het niet verder mag reiken dan 's lands grondgebied, voor wat de
bediende betreft en dat het beperkt is tot het gebied waarbinnen de handelsvertegenwoordiger zijn aktiviteit uitoefent, voor wat deze categorie werknemers betreft.
In de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden is evenwel een mogelijkheid van afwijkend beding voorzien, voor wat betreft de territoriale en
de temporale bepalingen, welke normaal voor de bedienden gelden : ondernemingen welke een internationaal aktiviteitsveld hebben of belangrijke
economische, technische of financiele belangen op de internationale markt,
evenals ondernemingen welke over een eigen dienst voor onderzoek beschikken, kunnen in de vormen en onder de voorwaarden vastgesteld in een
in de Nationale Arbeidsraad afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst
afwijken van de normaal geldende bepalingen. De Nationale Arbeidsraad
heeft van de haar bij artikel 26 § 2 van de gecoordineerde wetten op het
bediendenkontrakt toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt, wat geresul-

teerd heeft in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. I van 12.2.I970.
Al de wettelijke voorwaarden tot geldigheid van het concurrentiebeding
zijn opgelegd op straffe van nietigheid. Deze nietigheid van openbare orde,
van een kontraktueel beding waarbij de verplichting wordt opgelegd om
geen concurrentie aan te doen is absoluut wat haar gevolgen betreft, tast
de hele verbintenis aan en kan derhalve niet beperkt worden tot sommige
ontzeggingen. Hieruit volgt dat de rechter die aan een beding gedeeltelijk
gevolgen toekent, onwettelijk de aangegane verbintenis wijzigt die overigens
ondeelbaar is en de gevolgen van de nietigheid ervan miskent. De rechter
mag geen beperkt gevolg geven aan een concurrentiebeding dat hij ten
dele ongeoorloofd acht (Cass., 3.2.I97I, Arr. Cass., I97I, 538). Dit arrest
van het hof van cassatie wordt in de rechtspraak van de lagere rechtbanken
gevolgd (Arbrb. Gent, 8. IO. I97I, T.S.R., I972, I 88; Arbrb. Kortrijk,
28.s.r974, ]. T. T., I974, 280; Arbrb. Brussel, 28.1.I974, ]. T. T,, I974,
I54; Arbrb. Charleroi, 12.2.1973, ].T.T., 1973, 297; Arbrb. Charleroi;
I6.4.I973, R.].H., 1973, so) alhoewel in de twee laatst vermelde vonnissen
betreurd wordt dat er voor de rechtbanken geen mogelijkheid bestaat om de
draagwijdte van een concurrentiebeding te beperken, zelfs wanneer deze
oplossing wenselijk zou zijn. Er is geen ander alternatief dan ofwel de
geldigheid vaststellen van het gehele beding en het integraal toepasse:b.,
of het beding onwettelijk verklaren en het volledig annuleren. Een tusselioplossing, zoals een inkrimping tot de wettelijke grenzen is niet mogelijk.
Het hof van beroep te Brussel heeft in een arrest van 6.I2.I974 (onuitg.)
het hof van cassatie niet gevolgd en houdt in dit arrest voor dat de bepalingen van artikel 26 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt
niet van openbare orde zijn vermits zij geen verband houden met de hoofdbelangen van de samenleving, doch enkel met de belangen van een particulier. Bijgevolg zijn ze van gebiedend recht, d.w.z. dat geen enkele overeenkomst kan worden afgesloten tegenstrijdig met de bepalingen van artikel26
in verband met de duur van het concurrentiebeding. Waar de overeenkomst
een termijn van vijftien jaar voorziet en de wet op het bediendenkontrakt
in voornoemd artikel een termijn van slechts twaalf maanden client de over~
eenkomstelijke termijn te worden herleid tot twaalf maanden vanaf de dag
dat de indiensttreding een einde neemt.
Opdat een concurrentiebeding na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst dan ook uiteindelijk uitwerking zou krijgen moeten bepaalde werkingsvereisten nageleefd zijn, zoals deze vervat zijn in artikel 26 § .I al. 4
van de wet op het bediendenkontrakt, en artikel I 8 al. 3 van de wet houdende
statuut van de handelsvertegenwoordigers. Het concurrentiebeding zal
geen uitwerking hebben wanneer aan de overeenkomst een einde gemaakt
wordt door de werkgever zonder dringende reden (Arbrb. Brussel, 28.1.
1974, ]. T. T., I974, 154). Zo zal ook de rechter terecht aan een kontraktueel
concurrentiebeding geen uitwerking geven indien hij uit de gegeven omstandigheden afgeleid heeft dat de werkgever een van de essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst heeft gewijzigd en aldus aan de overeen292
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komst onrechtmatig een einde gemaakt heeft (Cass., 27-LI97I, R.W.,
1970-197I, 13 19).
Indien aan de werkingsvereisten voldaan: is zal de belangrijkste vraag van
de partij die nadeel of schade berokkend werd natuurlijk deze zijn naar het
herstel van deze schade. De wetgever heeft het nodig geoordeeld een onderscheiden regeling voor bedienden en handelsvertegenwoordigers uit- te
werken.
Het artikel 26 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt laat
werkgever en werknemer vrij een forfaitaire vergoedingte bepalen in de
overeenkomst. Als enige wettelijke beperking is gesteld dat ze niet meer mag
bedragen dan een sam die gelijk is aan het loon dat beantwoordt aan de duur
van de uitwerking van het beding. Dit betekent dat de vergoeding maximum
gelijk kan zijn aan het loon van twaalf maanden. In de wetgeving wordt
evenwel niet gepreciseerd welk loonbedrag in aanmerking client genomen
te worden, dit bepaald bij het aangaan van de overeenkomst; dan wel, het
door de bediende laatst verdiende loon bij zijn werkgever. Wij menen echter
dat, vermits het concurrentiebeding pas uitwerkirig krijgt na de beeindi"
ging van de overeenkomst, op goede gronden mag aangenomen worden dat
het laatste loon dat de werknemer verdiende representatieveris dan het loon
dat hij bij de aanvang van zijn dienstbetrekking verdiende. Dit is des te
meer waar bij een tewerkstelling van lange duur, waar de aanvangswedde,
als gevolg van de voortdurende muntontwaardingen, niet meer in staat zou
zijn aan de werkgever een daadwerkelijke schadeloosstelling toe te kennen,
zoals de partijen het bij het opstellen van het concurrentiebeding, bij de
aanvang van de diensbetre~king dan toch bedoelden.
Voor handelsvertegenwoordiger is de vergoeding aanzienlijk lager dan voor
de bediende. Het artikelzo van de wet van 30.7.1963 voorziet een kontraktueel bepaalde forfaitaire vergoeding in geval van schending van het con~
currentiebeding die niet hoger mag zijn dan een sam gelijk aan drie maanden
bezoldiging. Hier bestaat voor de rechter, en dit in tegenstelling met de
regeling voor bedienden, de mogelijkheid om op vordering van de werkgever
een hogere vergoeding toe te kennen, indien de werkgever het bestaan en de
omvang van het nadeel bewijst. Het is de rechter in dit geval evenwel niet
toegelaten de forfaitaire vergoeding te herleiden beneden het toegelaten
maximum (Atbh. Gent, 17.1.1975rJ.T. T., 1975, 203).
Het is evident dat, indien de partijen kontraktueel een lagere dan dewettelijke maximumvergoeding overeengekomen waren en de werkgever naderhand het bewijs tracht te leveren van het bestaan van een grater nadeel,
zonder daar evenwel in te slagen, de rechter de partijen zal moeten verwijzen
naar hun kontraktueel overeengekomen beding, dat in dit geval lager zal
liggen dan het wettelijk maximum. In principe kan dus gesteld worden dat
de rechter de vergoeding nietkan herleiden beneden het door de partijen
overeengekomene.
De inbreuken op het concurrentiebeding -kunnen slechts de werknemer
verplichten tot betaling van een fcirfaitaire vergoeding. De verplichting om
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,iets niet te doen' kan bij niet naleving ervan slechts in schadevergoeding
opgelost worden. De rechtbank kan bijgevolg geen stopzetting van de
concurrerende aktiviteit bevelen (Arbrb. Brussel 24.6.1974, T.S.R., 1974,
437). Wij kunnen ons echter niet akkoord verklaren met hetzelfde vonnis
waar gesteld wordt dat het herstel van de schade bijvoorbeeld ook kan
bestaan in een publicatie in de dagbladen, indien dit de meest geschikte
wijze is. lmmers, dit is in strijd met de duidelijke bewoordingen van de
wettekst waar enkel van een forfaitaire vergoeding, zijnde een geldsom
gewag gemaakt wordt.
Vermelden wij tenslotte dat de nietigheid van openbare orde, voor wat
betreft de geldigheidsvoorwaarden van het concurrentiebeding niet geldt
voor de strafclausule. lndien in de overeenkomst tot vaststelling van een
concurrentiebeding een forfaitaire vergoeding voorzien wordt die hoger is
dan de wettelijk toegelatene zal de rechter de vergoeding herleiden tot het
wettelijk maximum (Arbh. Gent, 17.1.1975.J. T. T., 1975, 203).
9•

LOON EN GRATIFICATIES

Het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid is een essentiele,
maar niet de enige voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Vereist is eveneens dat de werknemer een loon ontvangt. Dit loon
heeft een niet te ontkennen belangrijkheid voor de werknemer, immers door
middel van zijn loon zal de werknemer in staat gesteld worden in zijn
levensonderhoud en dat van zijn gezin te voorzien. lnachtgenomen deze
wezelijke rol die het loon speelt, heeft de wetgever het dan ook op een bijzondere wijze beschermd, door middel van de wet van 12.4.1965. Deze
wet is van openbare orde, zodanig dat waar zij voorziet dat het loon met
regelmatige tussenpozen client uitgekeerd te worden, de rechter niet de
mogelijkheid heeft om met toepassing van artikel 1244 B.W. uitstel van
betaling te verlenen (Arbrb. Luik, 18.5;1971, J. T. T., 1972; 6).
Het artikel2 al. r r 0 van de wet van 12-4-1965 verstaat onder loon, hetloon
in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft
ten laste van de werkgever. Ook de toeslag voor overuren heeft het karakter
van loon. Weliswaar heeft dit loon zijn basis in de arbeidswet, doch de
oorzaak ervan is gelegen in de arbeidsprestaties, dus in de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst (Arbrb. Brugge, 29.ri.I971, ].T.T., 1972, 236).
De bezoldiging van overuren is krachtens een imperatieve wetsbeschikking
verschuldigd. Daardoor is elk beding van de arbeidsovereenkomst nietig,
waarbij de werkgever van betaling van de bezoldiging van overuren vrij
gesteld is. Is eveneens nietig het beding waarbij de bezoldiging van overuren vervangen wordt door andere voordelen, welke ook de duur van de
arbeid weze (Arbrb. Luik, r.6. 1971, T.S.R., 1972, 128). Buiten de uitzonderingen en de rechtsplegingen ingesteld door de wet van 13 juli 1964
inzonderheid artikel 24 (de intussen in de arbeidswet van r6.3.1971 opgenomen wetgeving op de arbeidsduur), rechtvaardigen economische
noodzaak en toestemming van de arbeiders en. de. vakbondsafvaardiging
4

294

geenszins .de niet betaling van het wettelijk loon voor overuren. De inbreuken op die wetgeving zijn daarenboven overtredings- of reglementaire
misdrijven. Dit rechtvaardigt spijts de goede trouw van de werkgeverovertreder, het oplopen van een straf (Luik, I 1.2.197I, ]. T. T., 1971, 173).
P. Vander Vorst gaat niet akkoord met het standpunt van het hof (]. T. T.,
1971, 171). Hij poneert dat inzake de sociale overtredingen, de goede trouw
een rol kan spelen: ,on ne peut, en effet, sur la simple affirmation que les
infractions sociales sont de type contraventionnel, soit purement materielles,
refuser aux contrevenants le benefice de causes legales de justification,
c.a.d. exclure sans texte, !'exception de force majeure qui a, pourtant, une
portee generale".
Reeds in een arrest van 2.10.1968 (Arr. Cass., 1969, 133; zie Overzicht
rechtspraak arbeidsovereenkomsten (1966-1970), T.P.R., 1971, 498) heeft
het hof van cassatie als principe gesteld dat zolang het akkoord over de
bezoldiging ontbreekt, er eenvoudigweg geen arbeidsovereenkomst tussen
werknemer en werkgever tot stand kan komen. In de meeste arbeidsovereenkomsten zal evenwel geen loonovereenkomst gesloten worden. De verklaring hiervoor is te vindeh in het feit dat de partijen in veel gevallen
gebonden zijn door de loonovereenkomsten die bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld zijn. Immers artikel 51 van de wet van 5.12.1968
betreffende de hierarchie van de bronnen van de verbintenissen plaatst
de collectieve arbeidsovereenkomst in hogere rang dan de geschreven individuele overeenkomst. Vermits nu de meeste collectieve arbeidsovereen"
komsten minimumlonen bepalen, zullen de partijen doorgaans slechts
uitdrukkelijk een loonbedrag bedingen indien dit boger is dan het bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde loon. Te meer daar geen lager loon
kan bedongen worden dan dit collectief vastgestelde minimumloon.
Een minnelijke regeling waarbij een dading tot stand komt die afstand houdt
van het recht op het wettelijk minimumloon is nietig. De regelingen die voor
doel hebben sociale en economische belangen te beschermen en die kenmerkend een eenzijdige bescherming verlenen aan hem die wegens zijn
sociale of econorhische toestand de tussenkomst van de wetgever gerecht"
vaardigd heeft, verlenen subjectieve rechten waarvan wettig nooit kan worden
afstand gedaan. Dit geldt onder meer wat betreft het loon bij algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bepaald (Arbrb.
Gent, 7.1.1972, T.S.R., 1972, 282).
Niet aileen de regeling van minimumlonen, doch ook andere loonbedingen
zijn in de collectieve arbeidsovereenkomsten terug te vinden. Zo bijvoorbeeld legt een collectieve arbeidsovereenkomst van het nationaal paritair
comite voor het hotelbedrijf de betaling als loon op aan kelners en kelnerinnen in drankslijterijen van het bij de overeenkomst vastgestelde bedieningsgeld. Deze betaling is in elk geval verplicht, en niet enkel wanneer in de
instelling het busstelsel of de afhouding van een percent op de rekening
voor de dienst wordt toegepast (Cass., 28.5.1972, Arr. Cass., 1972, 725).
De meeste collectieve loonovereenkomsten voorzien ook in de indexatie

295

van de lonen; Zo is dit het geva1 voor de collectieve arbeidsovereenkomst
afgesloten in het aanvullend nationaal paritair comite voor bedienden,
waarin voorzien wordt dat niet alleen de minimumbarema's, maar eveneens
de effectief uitbetaalde wedden aan de bedienden die onder de toepassing
vallen van deze overeenkotnst, gekoppeld zijn aan de index. De discussie
die verschillende malen naar voor kwam in verband met deze bepalingen
waste weten als deze ook toepasselijk waren op het kaderpersoneel dat tot
de bevoegdheid van dit paritair comite behoorde. De rechtbank oordeelde
dat.de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing was op het loon van
de bedienden der ondernemingen die tot de bevoegdheid van dit paritair
comite behoren, ongeacht de aard of het belang van de door de bediende
uitgeoefende funktie (Arbrb. Brussel, 19·9·I974• ]. T. T., I975, 45, in dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 6. 1. I975, ]. T. T., 1975, 238). Er kan in dit verband ook verwezen worden naar het arrest van het hof van cas satie van r 3. I o.
Ig76 (]. T. T., I976, 322) dat stelt dat de bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomsten van I I mei 1970 en 8 maart I972 gesloten in het
nationaal paritair hulpcomite voor bedienden inzake koppeling van de lonen
aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, niet beperkt zijn tot de minimumbarema' s vastgesteld door deze overeenkomst, maar dat ze zich
uitstrekken tot de effectief uitbetaalde wedden aan alle bedienden van een
onderneming die tot bevoegdheid van vermeld paritair comite behoort,
met uitzondering van de bedienden van de voedingshandelsondernemingen.
Volledigheidshalve client erop gewezen dat een andere opvatting kan gevonde~ ~~rdei:J. (z!e o.a. Arbh. Brussel, Io.9.1971, T.S.R., 197I, 214;
Arbrb. Luik, 9.2.I97I, T.S.R., 197I, 282). Dit is evenwel het gevolg van
het feit dat deze rechtspraak toepassing maakt van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8.2.I968 gesl<;>ten in het nationaal paritair hulpcomite
voor bedienden, algemeen verbindend verklaard .bij K.B. van I0>4-I968
en waar alleen de indexatie voorzien werd voor de minimumlonen die bij
dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaald waren. De collectieve
arbeidsovereenkomst die toepasselijk is en blijft tot 31.12.1976 (d.d.
29.3.1976) is evenwel formeel en kent de indexatie toe aan alle bedienden
van de industriele, gemengde en niet-industriele ondernemingen die onder
de bevoegdheid vallen van het aanvullend nationaal paritair comite voor
bedienden.
Onder loon client ook begrepen te worden, de fooien of bedieningsgelden
waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik (artikel 2, 2° van de wet van 12.4. I965). lngevolge artikel
I 8 van dezelfde wet is het de werkgever verboden aan de geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaalde werknemer, bij zijn indiensttreding, tijdens zij dienstbetrekking ofbij het beeindigen ervan, onder enige
benaming van kosten ofanderszins; en voor welk doel ook, stortingen op de
te zijnen behoeve overhandigde fooien of bedieningsgeld op te leggen of
hierop andere dan wettelijk toegelaten inhoudingen te doen, of de dienstbetrekking of· de voortzetting ervan afhankelijk te stellen van enigerlei

__- _ _ _

[_[-

starting. Een afhouding op fooien is niet onwettelijk waml.eer zij het bedrag
vertegenwoordigt dat door de verbintenis ten titel van B. T. W. op de dienst
betaald wordt (Arbrb. Luik, 24.2. 1972, T.S.R., 1973, 255). Inzake het specifieke geval van casinopersoneel oordeelde het arbeidshof van Luik in zijn
arrest van 27.2.1975 (]. T. T., 1975, 155) dat aangaande het spelrecht dat
door de winnende spelers in een casino betaald wordt voor het spelpersoneel, een onderscheid moet . gemaakt worden tussen enerzijds het deel
van dat recht dat in overleg tussen de werknemers (1) bestemd wordt voor
het spelpersoneel, en dat een fooi is, en anderzijds de rest van dit spelrecht
dat geen fooi is en dat niet ·onderworpen is aan de toepassing van artikel
r8 van de wet van 12.4.1965 op de bescherming van het loon. Het feit dat de
winnende speler doorgaans de uitdrukking ,voor het personeel" gebruikt
bij het toekennen van het spelrecht doet niets terzake, de overeenkomst
tussen de partijen primeert.
Het voornaamste probleem waar de rechtspraak mee geconfronteerd wordt
is dit naar de juridische aard van drie categorieen geldelijke voordelen die
door de· werkgever aan de werknemer toegekend worden nl. het vakantiegeld de gratificaties en de kostenvergoedingen. Uit artikel 2 van de wet van
12+1965 kan afgeleid worden dat deze voordelen loon zijn ,indien de
werknemer er recht op heeft ingevolge zijn dienstbetrekking". Oak het
artikel2o van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt voorzien
dat ingeval van verbreking van de arbeidsovereenkomst een vergoeding
gelijk aan de lopende wedde overeenstemmend met een bepaalde duur client
uitbetaald. Alinea 2 van hetzelfde artikel voorziet dat deze vergoeding niet
aileen de wedde, maar oak de verdiensten verworven krachtens overeenkomst behelst. Het is vooral in verband met de toepassing van deze wettelijke beschikking dat in de rechtspraak de grootste controversen gerezen
zijn. Wat is verworven .krachtens overeenkomst: vakantiegeld, dertiende
maand, eindejaarspremie, deel in de winst, groepsverzekeringspremie,
tegemoetkoming in onkosten ... ? Deze ,in geld waardeerbare voordelen"
werden naargelang het geval niet, gedeeltelijk of volledig uit het loonbegrip gebannen, naargelang de mate waarin ze als verworven krachtens
overeenkomst beschouwd werden.
Belichten wij eerst de verschillende strekkingen die in verband met het
vakantiegeld naar voor zijn gekomen.
Een eerste groep rechtspraken heeft steeds geponeerd dat noch het enkelvoudig noch het dubbel vakantiegeld krachtens de overeenkomst verworven
werden, wat dan automatisch inhield dat er geen rekening mee gehouden
werd voor de berekening van de ontslagvergoedingsbasis. Als argumentatie
wordt aangevoerd dat het vakantiegeld slechts verschuldigd is ingevolge
de wet en niet een vergoeding is die krachtens overeenkomst aan de werknemer toekomt. Meer sped fiek in verband met de ontslagvergoeding wordt
(1) in casu werd toepassing gemaakt van het statuut van het spelpersoneel vah 8.11.1956
in gemeen overleg tussen directie en spelpersoneel.gesloten.
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gesteld dat dit geen loon is dat betaald wordt als tegenprestatie voor de door
de bediende geleverde arbeid. Het vakantiegeld is slechts verschuldigd voor
periodes van effectieve arbeid of met arbeidsdagen gelijkgestelde periodes
van onderbreking. De incorporatie van het vakantiegeld in het loon, dat
als basis client voor de berekening van de verbrekingsvergoeding zou dus
praktisch voor gevolg hebben de werknemer indirekt te laten genieten van
voordelen die hem enkel verschuldigd zijn in funktie van zijn effectieve
prestaties. Daarenboven wordt de duur van de vakantie bepaald, in acht
genomen de duur van de arbeidsprestaties tijdens het vakantiedienstjaar.
Hieruit volgt dat de betaling van vakantiegeld een door de wet opgelegde
verplichting is, teneinde aan de werknemer een rustperiode te verzekeren
waarvan de duur proportioned is aan deze van de gepresteerde arbeid. De
grondslag voor het toekennen van vakantiegeld is dus de wet en niet de
arbeidsovereenkomst (Werkrechtersraad Brussel, J8.12.1968, T.S.R.,
1972, 31; Arbrb. Antwerpen, I0.3.1971, T.S.R., 1971, 232; Arbrb.
Dendermonde, 1.3.1972,]. T. T., 1972, 283; Arbrb. Nijvel, 7.6.1973, T.S.R.,
1973, 325; Arbh. Brussel, I2.11.197I, T.S.R., 1972, 25). Deze rechtspraak
wordt gesteund door een gedeelte van de rechtsleer die als doorslaggevend
argument artikel 2 van de wet van 12.4.1965 op de bescherming van het
loon gebruikt. Dit artikel sluit immers het vakantiegeld uit het loonbegrip
voor de toepassing van voornoemde wet (Geysen, R., jurisprudence du
travail, (1961-1965), nr. 1486, en (1966-I97o), nr. 1985; Trine, A., noot
bij Arbrb. Antwerpen, I0.3.1971, T.S.R., 1971, 232; Parisis-Dresse, D.,
noot bij Werkrechtersraad Luik, I0.10.69, ]. Liege 1970-I97I, 159).
Een ander gedeelte van de rechtspraak was van oordeel dat het enkelvoudig
vakantiegeld loon was. Dit wordt in deze rechtspraak doorgaans niet expliciet gezegd maar het ligt er impliciet in besloten door de uitdrukkelijke
weigering met het dubbel vakantiegeld rekening te houden. Als argumentatie wordt hierbij aangevoerd dat het dubbel vakantiegeld geen loon is
vermits het geen tegenprestatie is voor de geleverde arbeid. Het is evenmin
een voordeel verworven krachtens de overeenkomst immers, de wettelijke
verplichting om een dubbel vakantiegeld te betalen veronderstelt natuurlijk
het bestaan van een arbeidsovereenkomst, maar, daar kan niet uit afgeleid
worden dat het betalen van dit dubbel vakantiegeld een conventionele verplichting zou worden. Het dub bel vakantiegeld blijft een recht voortvloeiend
uit de wetgeving op de jaarlijkse vakantie (Arbrb. Brussel, 8.2.1972,
]. T. T., 1972, 169; Arbrb. Brussel, 30.1.1973, ]. T. T. 1974, 43; Arbh.
Brussel, 16.5.1972, ]. T. T., 1973, 57; Arbh. Brussel, 7·3.1972, T.S.R.,
1973, 44; 6.6.1972, T.S;R., 1973, 125; 4.12.1972, T.S.R., 1973, 330 ;).
Het arbeidshofte Brussel gaat in zijn arrest van 10.7.1972 (orientatie 1974,
blz. 54) verder motiveren steunend op artikel 19 van het K.B. van 28.1 1.
1969 tot uitvoering van de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 29. 12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers. Dit artikel bepaalt dat, in afwijking van artikel 2, 3e lid, 1e van de
wet van 12+1965 op de bescherming van het loon, het vakantiegeld dat
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overeenstemt met het normaalloon voor vakantiedagen als loon beschouwd
wordt, in tegenstelling met het dubbel vakantiegeld, dat niet met loon wordt
gelijkgesteld, zoals dit ook het geval is in het artikel 2, Ie van voornoemde
wet van 12.4.I965.
Een derde strekking in de rechtspraak is van oordeel dat het dub bel vakantiegeld een verdienste is die verworven werd krachtens de overeenkomst, en
dat het derhalve loon is. Volgens deze rechtspraak houdt de wetgeving die
het recht op vakantiegeld creert niet de oorzaak in zich van de aan de werkgever opgelegde verplichting. Deze imperatieve wetgeving integreert zich
in de overeenkomst, en deze is de reele oorzaak van de verplichting.Doorgaans wordt in deze rechtspraak ook gerepliceerd op de opwerping dat
artikel 2 van de wet van I2.4.I965 op de bescherming van het loon het
vakantiegeld uitdrukkelijk uit het loonbegrip sluit. De draagwijdte van dit
artikel moet beperkt zijn tot de beschikkingen van die wet. De wetgever
heeft geenszins de bedoeling gehad deze afwijkende conceptie van het begrip te veralgemenen. De definitie van dezelfde term in andere wetten blijft
integraal bestaan. Het begrip loon zoals het voorzien is voor de toepassing
van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt is niet gewijzigd
door de wet van I2.4.1965. Daarbij, wanneer er een uitdrukkelijke tekst
nodig is om het vakantiegeld uit het begrip loon te sluiten, betekent dit in
principe dat dit vakantiegeld loon is (Arbh. Brussel, I2.I.I97I, ]. T. T.,
1971, 32). In een arrest van 28.6.I972 gaat hetzelfde hof(].T.T., 1973, 23)
de argumentatie als zou het vakantiegeld niet verworven zijn krachtens
overeenkomst vermits het geen tegeprestatie is voor arbeid, weerleggen.
In ruime bewoordingen gaat het hof wijzen op andere vergoedingen waarop
de werknemer aanspraak kan maken zonder dat van hem een tegenprestatie
vereist is, en waarop de werknemer een daadwerkelijk recht heeft lastens
zijn werkgever, zodoende dat hij de onmiddellijke betaling ervan kan vorderen (zie in dit verband bv. artikel 10 § I of artikel 17 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt). Verder kan een uitgebreide rechtspraak geciteerd worden die het dubbel vakantiegeld als loon aanziet in
toepassing van artikel 20 van de wet op het bediendenkontrakt : (Arbh.
Brussel, 4.6.197I, ]. T. T., 197I, 4; Arbrb. Luik, 6.6.1972, ]. T. T., I974• 123;
Arbh. Luik, I8.5.I97I, ]. T. T., 1972, 233; Arbrb. Luik, I7.5.1971, ]. T. T.,
I972, 7; Hrb. Brussel, 4.5.197I ,]. T. T., 1972, 29; Arbrb. Brugge, 24.5.1971,
]. T. T., 1972, I 57; Brussel, 24.I2.1970, ]. T. T., 197I, IS; Arbrb. Antwerpen, I3.2.I971, orientatie 1974, 55; Arbrb. Luik, 6.6.I972, ]. T. T.,
1974, 123; Arbh. Brussel, 8.5.1974, ]. T. T., I974, 183; Arbh. Brussel,
10.3.1973, T.S.R., 1973, 298; Arbh. Brussel, 28.6.1972, T.S.R., I972,
83). Een door sociale overwegingen ingegeven motivering is te vinden
in het arrest van het arbeidshof van Brussel van 8.5.I974 (]. T. T., I974,
183), waar gesteld wordt dat, op gevaar af de bediende het dubbel vakantiegeld tijdens de berekeningsperiode voor de verbrekingsvergoeding te
ontnemen en hem aldus in een minder gunstige positie te plaatsen tegenover
de arbeider, het past vermelde vergoeding te berekenen met inbegrip van
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bet dubbel vakantiegeld. Een gelijkaar:dige opvatting is terug te vinden in
een vonnisvan de arbeidsrechtbank van Antwerpen d.d. !3•2.1973 (onuitg.)
dat stelt dat de verbrekingsvergoeding een alternatieve verplichting uitmaakt, welke ertoe strekt aan de bediende een forfaitaire schadevergoeding
te waarborgen, die in alle opzichten, gelijkwaardig client te zijn aan de
vobrdelen waarop de betrokkene ·krachtens bet bestaan van· de ·arbeidsovereenkomst ten overstaan van de werkgever aanspraak zou gehad hebben,
indien deze laatste, zoals de wet bet hem in principe oplegt, E;en opzeggingstermijn zou nageleefd hebben. De interpretatie die abstractie zou maken
van bet vakantiegeld bij de berekening van de verbrekingsvergoeding zou de
ratio legis van artikel 20 van de gecoordineerde wetten op bet bedienden-"
kontrakt miskennen, in de mate· waarin zij aan de bediende gedurende de
wachttijd, nodig om· een nieuwe betrekking te vinden, ·· een voordeel· zou
ontnernen, waarop hij, indien de opzeggingstermijn normaal was nageleefd,
aanspraak zou hebben gehad. Een dergelijke interpretatie zou de door· de
wetgever beoogde vastheid van betrekking niet volledig verzekeren. Het
vakantiegeld client aldus beschouwd te worden als loon. Onafgezien van
bet feit dat bet resultaat van de redenering ,vakantiegeld is loon' juist is
kunnen wij ons ·niet verzoenen ·met de argumentatie die· tot· dit resultaat
heeft geleid. Er mag immers niet vergeten worden dat de verbrekingsvergoe~
ding een ·zuiver forfaitair karakter heeft, en derhalve 11iet ·noodzakelijk alle
geleden schade kan dekken. Dit houdt anderzijds oak in dat soms meer dan
de werkelijk geleden schade vergoed wordt. De redeneringvan de rechtbarik doortrekken--zou kunnen leiden tot-bet toekennen van verminderde
verbrekingsvergoeding, indien de werknemer slechts een korte tijd nodig
heeft om een nieuwe betrekking te vinden. (Denken wij bv. aan bet geval
van de bediende die op bet ogenblik van de verbreking onmiddellijk een
andere betrekking vindt, daar waar de rechter slechts de schadevergoeding
op een veel latere datum zal toekennen, waardoor hij dus duidelijk zal
kunnen vaststellen dat de werkriemer financieel geen nadeel geleden heeft:
Quid? geen schadevergoeding ?) .·
Deze hierboven geciteerde drie strekkingen in de rechtspraak, die steeds
geruggesteund zijn door een uitgebreide rechtsleer; hebben sinds de twee
arresten van bet hof va:n cassatie van 22.5.1974 (Arr. Cass., 1974, IOS7IOS9) veel van hun belang ingeboet. Het hof stelt in deze arresten dat
,volgens bet beginsel neergelegd in artikel II35 van bet burgerlijk wetboek;
de overeenkomsten niet a,lleen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk
bepaald is, maar tot alle gevolgen die door de billijkheid, bet gebruik of de
wet aan de verbintenis, val gens de aard ervan, worden toegekend. De wetten
en koninklijke besluiten met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van de
werknemers verplichten de werkgever aan de bediende die vakantie neemt,
benevens bet normaalloon voor die periode van bet jaar, een bijkomend
vakantiegeld te betalen dat berekend wordt op basis van bet loon en de duur
van de diensten. Hieruit volgt dat in de zin van artikel 20 al. 2 van de gecoordineerde wetten ophetbecllenden~ontrakt bet bijkomend vakantiegeld,
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verschuldigd door de werkgever aan de bediende, een voordeel verworven
in toepassing van de overeenkomst uitmaakt" (latere bevestiging door
Cass., 4.12.1974• Arr. Cass., 1975, 402).
De rechtspraak van het hof van cassatie wordt algemeen gevolgd. Ze is
evenwel niet in staat om alle discussiepunten op te lassen. Vraagteken blijft
de berekening van het vakantiegeld, en hierop heeft het hof van cassatie
geen antwoord gegeven, zodanig dat deze problematiek, die reeds voor de
geciteerde cassatiearresten naar voor kwam, blijft bestaan. De discussie
is eigenlijk tweeledig. Eerst en vooral bestaat er geen eenheid over de wijze
van incalculatie van het enkelvoudig vakantiegeld. Het overgrote deel van
de rechtspraak neemt aan dat het enkelvoudig vakantiegeld reeds in het
loonbedrag of normale loon begrepen: is, zodanig dat enkel het dubbel vakantiegeld moet toegevoegd worden. Deze rechtspraak is het evenwel verre
van eens over de wijze van incalculeren van het dubbel vakantiegeld; Er
kunnen enige onderscheiden berekeningswijzen in de rechtspraak terug
gevonden worden. Een eerste groep rekent als dubbel vakantiegeld drie
vierden van een maandwedde van de bediende, wat in principe overeenstemt met het dubbel vakantiegeld dat de bediende zou ontvangen hebben
indien hij gedurende zijn tewerkstelling zijn gewone vakantie nam en een
volledig gepresteerde of daarmee gelijkgestelde dienst had tijdens het vakantiedienstjaar (Gent, 24.12.1970, ]. T. T., 1971, rs; Arbrb. Bergen, 4-6.1971,
]. T. T., I97I, I74; Arbrb. Luik, I2.I.I97I, ]. T. T., I97I, 2IS).
Andere rechtspraak gaat een bedrag in aanmerking nemen dat gelijk is
aan 6% van het brutojaarloon (Arbh. Luik, r8.s.r971, ]. T. T., 1972,
233; Arbrb. Hasselt, rs.r.I973, ]. T. T., 1974, 223). De berekening van het
dubbel vakantiegeld aan 6,25% (of r/r6) van het brutojaarloon is eveneens
een gebruikte berekeningsmethode (Arbrb. Luik, I7·S·I97I, ]. T. T.,
1972, 7; Arbrb. Luik, 6.6.1972, ]. T. T., 1974, 123; Arbrb. Gent, r8.s.
1973, T.S.R., 1974, 317).
Een beperkt gedeelte van de rechtspraak gaat de zaak nog complexer maken
door aan te nemen dat de lopende wedde enkel verhogen met het dubbel
vakantiegeld niet kan gevolgd worden omdat dit in tegenstrijd is met artikel
20 al. 2 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt, hetwelke
voorziet dat de verbrekingsvergoeding berekend wordt op de lopende
maandwedde plus de verdiensten verworven uit de overeenkomst, o.a.
het betaald verlof. De berekeningswijze voor dit verlofgeld is voorzien in
artikel46 van het K.B. van 30.3.1967 op het betaald verlof, waarin de werkgever verplicht wordt bij zijn vertrek aan de bediende 12% (r) van de bij
zijn werkgever tijdens het lopende dienstjaar verdiende brutowedde te
betalen als vakantiegeld (Arbrb. Brugge, 24·S·I97I, ]. T. T., 1972, 157;
Arbrb. Brussel, 22.I2.1970, ]. T. T., 1972, 14; Arbh. Luik, 25.6.1973,
R. W., I973-I974. 2179).

(1) zie verder voor de huidige bedragen.

JOI

Hoe dienen deze verschillende berekeningswijzen beoordeeld te worden ?
De rechtspraak die drie vierden van de maandwedde of 6,25% van het jaarloon gebruikt om het dubbelvakantiegeld te berekenen, steunt zich op de
bepalingen van het artikel38 van het K.B. van 30.3.I967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie der loonarbeiders. Ingevolge dit artikel wordt aan de bediende
een dubbel vakantiegeld toegekend van.I/I6 ( = 6,25%) van de brutomaandwedde per maand aktiviteit, wat voor een jaar tewerkstelling I2/16 ( = 3/4)
van .een maandwedde betekent, of I/r6 of 6,25% van het brutojaarloon.
In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 20 op 29. r.
I976 gesloten in de nationale arbeidsraad, zal hieraan nog het dubbel vakantiegeld voor een gedeelte van de vierde vakantieweek moeten toegevoegd
worden. Vermits de twee berekeningswijzen steunen op de wettelijke
bepalingen voor toekenning van vakantiegeld aan de bediende die nog
zijn dienstbetrekking uitoefent, zal ook voor de berekening van dit bijkomend dubbel vakantiegeld van de bepalingen in de geciteerde collectieve
arbeidsovereenkomst, welke toepasselijk zijn op de bedienden in dienst,
gebruik gemaakt worden. Concreet betekent zulks dat 2/I5 van het wettelijk
dubbel vakantiegeld zal toegevoegd worden.
Daartegenover staat de rechtspraak die 6% of 12% toepast. Deze rechtspraaksteunt zich op artikel46 van het K.B. van 30.3.1967 op de jaarlijkse
vakantie der loonarbeiders dat de berekening van het vakantiegeld voorziet
voor de bediende van wie het arbeidskontrakt een einde neemt. Het
percentage in dit artikel voorzien is gewijzigd door het artikel 4 van het
K.B. van 9·4·I975· Thans wordt, ingevolge het toekennen van een vierde
vakantieweek 14% van het brutoloon in rekening gebracht. Deze wijziging zal enkel voor gevolg hebben dat de rechtspraak die aan de lopende
wedde het enkel en het dubbel vakantiegeld toevoegt nu I 4% in plaats
van I 2% zal moeten verrekenen. Daartegenover zal de rechtspraak die enkel
het dubbel vakantiegeld berekent, verder 6% dienen toe te passen, overeenstemmend met drie weken dubbel betaald verlof. Ook hier zal daarenboven
moeten rekening gehouden worden met het dubbel vakantiegeld voor een
gedeelte van de vierde vakantieweek. Ingeval men consequent wil zijn,
zal toepassing dienen gemaakt te worden van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 20 die gelden voor de bedienden van wie
de arbeidsovereenkomst reeds een einde genomen heeft. Dit betekent dat
ingevolge artikel 12, § 2 van de geciteerde collectieve arbeidsovereenkomst
dit gedeelte van het dubbel vakantiegeld gelijk zal zijn aan o,8o% van het
brutoloorr, zodat in het totaal 6,8% of 14,8% op het brutojaarloon zal
berekend worden.
Besluitend kan gezegd worden dat een ontleden van al deze systemen in de
rechtspraak aanwezig eigenlijk overbodig zou dienen te zijn. Het is immers
ongeoorloofd dat de toepassing van een enkele wettelijke bepaling zoals
artikel 20 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt aanleiding kan geven tot danig uiteenlopende rechtspraken, waardoor de
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rechtszekerheid zeker allesbehalve gediend wordt en waardoor daarenboven
de aan de bediende toegekende verbrekingsvergoeding naargelang de
gerechtelijke interpretatie waarachtig geldelijk voor- of nadeel kan inhouden.
Er kan alleen gehoopt worden op een spoedige tussenkomst van de wetgever,
teneinde een duidelijke berekeningswijze voor het vakantiegeld te voorzien.
Het is in de meeste ondernemingen gebruikelijk geworden aan het personeel
gratificaties onder een of andere vorm toe te kennen. Alhoewel het best
past om in het raam van het artikel 2 van de wet van 12.4.1965 hetloonkarakter van .deze gratificaties te onderzoeken, was het tach weer oak in
verband met de toepassing van artikel 20 al. 2 van de wet op het bediendenkontrakt dat de rechtspraak de vraag naar het al dan niet ,verworven zijn
krachtens overeenkomst' van de vrijgevigheden te beantwoorden kreeg,
Wat betreft de bran van verbintenis waaruit de werknemer zijn recht zou
putten, kan een fundamenteel onderscheid gemaakt worden tussen de
schr.iftelijke overeenkomst en het gebruik.
Opdat een gebruik zou gevestigd worden vereiste de rechtspraak dat de
gratificatie vast was, wat inhoud dat men voor de berekening ervan zich
steunt op objectieve kriteria, dit zijn economische en mathematische kriteria
die niet afhangen van de wil van de werkgever, dat ze algemeen is, hetgeen
betekent dat ze zich uitstrekt voor alle bedienden van dezelfde categorie en
dat ze bestendig is, wat vereist dat ze ieder jaar uitbetaald wordt (Cass.,
15.3.1972, Arr. Cass., 1972, 667; Cass., 6.12.1973, Arr. Cass., 1974,
392; Hrb. Verviers, 10.10.1970,]. T. T., 1971, 56; Arbrb. Verviers, 27.10.
IC)72, T.S.R., 1972, 212; Arbh. Luik, 28.3.1973, T.S.R., 1973, 338;
Arbh. Brussel, 6.3.1973, T.S.R., 1974, 456; Arbrb. Antwerpen, 13.
2.1973, T.S.R., 1973, 76; Arbh. Brussel, 12.11.1973, T.S.R., 1972, 25;
Werkr. Brussel, 18.12.1968, T.S.R., 1972, 31; Arbrb. Luik I2.IO.I97I,
T.S.R., 1972, 59; Arbh. Brussel, 9·7·I973. T.S.R., 1974, 232). Omgekeerd
betekent dit dat de premie niet conventioneel is wanneer de werknemer niet
kan aantonen dat deze de gestelde voorwaarden vervult (Arbh. Luik,
18.5.1971, ]. T. T., 1972, 233 ;)
Een andere belangrijke bran van verbintenissen is de overeenkomst.
De eindejaarspremie die voorzien is in een collectieve overeenkomst, volgens
dewelke zij aan al de bedienden wordt toegekend die minstens zes maanden
ancienniteit in de onderneming tellen, en waarbij gepreciseerd wordt
dat de premie zelfs pro rata temporis moet toegekend worden aan de bediende waarvan het kontrakt door de werkgever voor het einde van het jaar
verbroken wordt, vertoont een verplichtend karakter en is geen gratificatie (Arbrb. Verviers, 17.10.1971, T.S.R., 1972, 212).
Het is duidelijk dat een gratificatie die uitdrukkelijk in de overeenkomst
bedongen worden een ,voordeel verworven krachtens overeenkomst'
uitmaakt. Doorgaans zal de overeenkomst evenwel gebruikt worden om het
tegenovergestelde te bereiken. In vele gevallen wordt tussen de werkgever
en de werknemer een overeenkomst gesloten, waarin uitdrukkelijk bedongen
wordt, dat de gratificaties die aan de werknemer toebedeeld zijn, het karakter
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van vrijgevigheid behouden en dat zij nooit een recht op loon kunnen doen
ontstaan. Welke waarde wordt nu door de rechtspraak aan een dergelijk
verbintenis gehecht ? De stelling van een groat deel van de rechtspraak kan
als volgt samengevat worden : normaal kan men zich steunen op het feit dat
wanneer vastheid, algemeenheid en bestendigheid samen verenigd zijn,
een gebruik gevestigd wordt wat een loonkarakter toekent aan de gratificatie.
De wetgever zelf heeft echter de hierarchie van de bronnen van de verbintenissen in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vastgelegd,
nl. in artikel 5 I van de wet van 5. I 2. I968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. De wetgever plaatst daarin het gebruik
op de laatste plaats ver achter de individuele geschreven overeenkomst.
Derhalve kan het feit dat een premie regelmatig toegekend is geworden
aan het personeel niet opwegen tegen de formele termen van een kontrakt
dat voorziet dat deze som toegekend kan worden ten titel van liberaliteit,
indien het belang van de premie verenigbaar blijft met het karakter van
vrijgevigheid (Arbrb. Luik, I2. IO. I97I, ]. T. T., I972, 9I ; Gent, 24. I2. I970,
]. T. T., I97I, IS; Arbh. Brussel, 30.4.I97I, ]. T. T., I97I, 208; Arbrb.
Brussel, 3.2. I97I, ]. T. T., I97I, 42; Arbrb. Brussel, 1.6. I97I, ]. T. T.,
I972, 25; Arbh. Brussel, I2.3.I973, T.S.R., I973, 334; Arbrb. Antwerpen,
I8.6.I973, T.S.R., 1974, 156). Het komt dus hierop neer dat indien er een
formele wilsovereenkomst van de werkgever en de werknemer de rechtszekerheid tussen partijen vaststelt in verband met het niet bezoldigend
kara~er van de eindejaarspremie en dat derhalve ook de werknemers weten
dat zij geen aanspraak kunnen maken op deze premie tengevolge van deze
kontraktuele bepalingen het ook uitgesloten is dat de werknemers hetzij
door het gebruik, hetzij door de theorie van de natuurlijke verbintenis of van
de eenzijdige verbintenis, rechten zouden verkrijgen op deze eindejaarspremie die hen bij overeenkomst stellig ontzegd werden (Arbrb. Brugge,
8.1.1975, ]. T. T., 1975, 6o).
Het beding dat de gratificatie beschouwt als vrijgevigheid kan in het arbeidsreglement opgenomen zijn (Arbrb. Charleroi, I5.1.1973, T.S.R., 1974,
216).
De arbeidsrechtbank te Luik heeft in zijn vonnis van 24.4.1972 (]. T. T.,
I973. 62) geoordeeld dat een kontraktuele clausule, waarin bepaald werd
dat een dertiende maand of gratificatie die de onderneming zou toekennen
in geen geval als overeengekomen loon zou kunnen beschouwd worden
zodanig dat zij voor de werkgever in de toekomst een wettelijke verplichting
uitmaakt, in principe betekent dat deze gratificatie uit het loon moet gesloten worden. De rechtbank oordeelt evenwel dat ze tot taak heeft na te
gaan als het toekennen van een gratificatie geen manier is om betalen van
loon te omzeilen. De op een ononderbroken wijze toegekende dertiende
maand die steeds overeenstemt met een maandloon en toegekend wordt zonder verwijzing naar verdienste van de bediende of bedrijfsresultaten maakt
deel uit van het loon, niettegenstaande de bewoordingen van de overeenkomst. Een onder dergelijk voorwaarden betaalde som betitelen als ,grati-
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ficatie" is niet voldoende opdat de rechtbank gebonden zou zijn. Het is zeker
zo dat bij gebrek aan indicatie de kontraktuele kwalificatie, tot het bewijs
van het tegendeel, de wil uitdrukt van de partijen, welke zich opdringt aan
de rechter, maar het gebeurt frekwent dat de bediendenkontrakten als
vrijgevigheid kwalificeren wat in werkelijkheid loon is. In dit geval moet
de rechter de waarheid herstellen (In dezelfde zin Vred. Ixelles, 12.12.1974,
onuitg.).
Sm:nmige rechtspraak stelt als principe dat een premie, ook wanneer zij
eenmalig is en op een initiatief van de werkgever teruggaat, niet a priori
als een vrijgevigheid kan worden beschouwd. Integendeel, de premie vindt
haar oorsprong in de verhouding werkgever-werknemet die zich niet in een
sfeer van liefdadigheid situeert doch op het economisch motief steunt waar
wederzijdse prestaties door zakelijke overwegingen ingegeven worden.
De partij die beweert dat een prestatie haar oorzaak niet vindt in een dergelijke berekening draagt daarvan de bewijslast, zoniet client verondersteld
te worden dat de uitkering ten bezwarende titel is gebeurd (Arbh. Luik,
20.12.1973, T.S.R., 1974, 579; Arbrb. Hasselt, 15.!.1973, ]. T. T., 1974,
223; Arbrb. Luik, 2.4.1973, R. W., 1973-1974, 1666; Arbh. Luik, r7.I.
1974, T.S.R., 1975, s6).
Hiertegenover client het arrest gesteld van het hofvan cassatie van 16.r. 1974,

(]. T. T., 1974, 134; Pas., 1974, I, 5 17). Het hof poneert dat een vrijgevigheid
een van zijn motieven of zelfs zijn oorzaak kan vinden in het door de begiftigde gepresteerde werk. Het hof stelt vast dat in het kontrakt dat werknemer en werkgever bindt, aan de werknemer geen waarborg wordt gesteld
voor de betaling van een premie ; dat geen enkele collectieve arbeidsovereenkomst aan de werkgever de betaling van dergelijke premies oplegt
en de werkgever vrijelijk het bedrag vastlegt, zonder enige verbintenis van
zijn kant. In dergelijk kader is vrijgevigheid van de werkgever mogelijk,
en deze verliest haar vrijgevig karakter niet door het feit dat nate zijn aangekondigd, zij ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Inhetarrestvan r8.r2.1974 (]. T. T., 1975, 53 met conclusie van AdvokaatGeneraal Lenaerts) komt het hof van cassatie tot een ander besluit in verband met het loonkarakter van een premie. Volgens dit arrest is een eindejaarspremie die volgens algemene normen in verhouding tot de door de
werknemer verrichte arbeid is vastgesteld, loon, wanneer de werknemers
hun recht daarop ontlenen, niet alleen aan een overeenkomst, maar ook
aan een eenzijdige door de werkgever aangegane verbintenis. In zijn conclusie gaat Advokaat-Generaal Lenaerts erop wijzen, dat, opdat er van schenking gift of vrijgevigheid sprake kan zijn, volgens De Page de drie volgende
elementen noodzakelijk moeten aanwezig zijn:

,r 0 un acte translatif d'un droit sur un bien en d'autres termes, un acte
d'alienation; 2° une alienation se realisant a titre gratuit, c' est-a-dire sans
contrepartie; 3° enfin, la volonte que cette alienation s' opere bien a titre
gratuit: I' animus donandi".

Uit geen enkel element van het dossier bleek dat de werkgever met de
vereiste animus donandi was bezield, wanneer hij zich tot toekenning van de
eindejaarspremie tegenover zijn werklieden verbond. De Advokaat-Generaal meent dat toch bezwaarlijk kan gesteld worden dat de animus donandi
moet worden vermoed aanwezig te zijn bij de werkgever die met zijn werk•
nemers gebonden is door de arbeidsovereenkomst, welke een kontrakt onder
bezwarende titel is en waarvan de tegenprestatie van de door de werkneiners
verrichte arbeid per definitie bestaat uit het toekennen v<m g.:ldelijke. of
in geld waardeerbare voordelen die de werknemer in staat moeten stelleri
in zijn levensonderhoud te voorzien. Het wezen van de arbeidsov~ree1,1komst,
arbeid verrichten tegen loon, en het doel van de onderneming, winst 1~aken.,
laten in beginsel weinig plaats voor vrijgevigheid. De mogelijkheid voof
schenking blijft evenwel nog bewaard in de mate dat het voordeel niet.
rechtstreeks of noemenswaardig bijdraagt tot het levensonderhoud van
werknemers, zoals bijvoorbeeld een personeelsfeestje of kerstgeschenk
voor de kinderen, alhoewel de Advokaat-Generaal eraan toevoegt dat daar
zelfs de bedoeling kan voorzitten of meespelen, door het verbeteren van de
menselijke betrekkingen in het bedrijf, het rendement van de werknemers
te bevorderen. Opgemerkt zij dat dit arrest van het hcif van cassatieslechts
beperkt kan geinterpreteerd worden. De aard van de gratificatie woi:dt
enkel onderzocht in het licht van art. 2 van de wet van 12.4.1965 (R.M.z .. :_
zaak).

de

Het arbeidshof te Brussel heeft in zijn: vrij uitgebreid arrest van 23.10.1975
(T.S.R., 1975, 482) geponeerd dat het geval behandeld door het hof van
cassatie in zijn arrest van 18.12.1974, een specifiek gev'al b:itrcif waarin
in hoofde van de werkgever een eenzijdige verbintenis bestorid. In de
zaak die ter beoordeling van het arbeidshof werd voorgelegd, rrieende
het hof te moeten besluiten dat indien. niet bewezen wordt- dat de. gratificaties voortspruiten uit welkdanige verbintenis ook, hetzij wederkerige,
hetzij eenzijdige, hetzij natuurlijke of nog uit een collectieve a:rbeidsovereen:komst of een gebruik, deze voordelen in wezen ·handgiften zijn waartoe
vrijelijk en zonder verplichting zowel in htin totstandkoming als in het
bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten werd besloten. Als dusdanig zijn
zij uitgesloten uit het begrip loon zoals omschreven in artikel 2 van de
wet van 12+1965. Dit arrest van het arbeidshof is evenwel door het arrest_
van het hofvan cassatie d.d. 20-4-1977 (].T.T., 1977, blz. 18o, metconclusie van Advokaat-Generaal Lenaerts) verbroken. Het hof stelt dat de
eindejaarspremies die aan de werknemers worden toegekend wegens ter
uitvoering van hun arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid, evenals gelijksoortige of daarmee vergelijkbare voordelen, loon zijn in de zin van artikel2,
van de wet van 12+1965.
De vraag, is een gratificatie ook loon voor de toepassing van artikel 20
al. 2 van de wet ·op het bediendenkontrakt, blijft nog onopgelost. Zal
ook hier een arrest van het hof van cassatie duidelijkheid schepperi?
Aansluitend kan hier ook nog verwezen worden naar. de vraag over het al
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dan niet deelbaar zijn van de gratificatie, alhoewel dit eerder thuishoort
in het hoofdstuk over het ontslag. Het is immets vooral van belang wanneer
de werknemer- de onderneming verlaat v66r de premie · voor het lopende
jaar uitbetaald is en hij pro rata temporis de toekenning van de premie vordert. Vertrekkend van het principe dat een gratificatie loon is moet normaal
geopteerd worden voor de toekenning ervan in verhouding tot de duur van
de geleverde prestaties, vermits het recht op loon ontstaat naargelang het
vervullen van deze arbeidsprestaties (Arbh. Brussel, 12-4-1972, T.S.R.,
1972, 162; Arbrb. Dendermonde, 3·4·1974• ]. T. T., 1974, 281; Arbrb;
Antwerpen, 13.2.1973, T.S.R., 1973, 76; Arbh. Brussel, 12.J.I973•
T.S.R., 1973, 334; Arbrb. Antwerpen, 18.6.1973, T.S.R., 1974, 156).
Desniettemin heeft, ons inziens ten onrechte, heel wat rechtspraak het
beginsel van ondeelbaarheid van de gratificatie voorgehouden, steunend
op de overweging dat een gratificatie in wezen gekenmerkt wordt doordat
het de trouw van de werknemer aan de onderneming beloont. In dit geval
kan het personeel dat de onderneming verlaat voor het tijdstip van de uitkering der gratificaties geen aanspraak maken op dit voordeel (Arbrb.
Brussel, 3.2.1971, ].T.T., 1971, 42; Arbh. Brussel, 30-4-1971, ].T;T.,
1971, 208; Arbh. Brussel, 1.2.1972, ]. T. T., 1972, 142; Arbh. Brussel,
22.6.1973, R. W., 1973-1974, 1779 ;).
Het begrip loon zoals het voorkomt in dewet van 12.4.1965 op de bescherming van het loon verdient de ruimst mogelijke interpretatie. Het omvat
alle geldelijke en in geld waardeerbare voordelen _waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste van de werkgever recht heeft;
de vergoeding voor reiskosten die de werkgever ingevolge de arbeidsovereenkomst aan de handelsvertegenwoordiger moet betalen, client als loon
in de zin van voormelde wet aangemerkt te worden en valt onder de door
deze wet verleende bescherming (Cass., 24.5.1972, Arr. Cass., 1972,
894; ]. T. T., 1972, 202 met conclusie van Advokaat-Generaal Lenaerts.).
In zijn conclusie wijst de Advokaat-Generaal erop dat de bedoeling van de
wet van 12.4.1965 is, het loon te ,beschermen" door ,het treffen van de
nodige maatregelen opdat de gerechtigde in voldoende mate over zijn loon
kan beschikken om in zijn levensonderhoud te voorzien". De vergoeding
voor reiskosten is bedongen opdat de werknemer zijn inkomen uit arbeid
in de mate waarin hij daarop aanspraak heeft, niet zou moeten besteden aan
uitgaven die niet tot het levensonderhoud bijdragen. Wil de wet haar doel
bereiken, dan moet haar werkingssfeer zich uitstrekken tot aile bestanddelen van dat inkomen, ook tot die welke maar indirekt tot het levensonder~
houd bijdragen zoals de vergoeding voor reiskosten. De Advokaat-Generaal
wijst er verder op dat de opvatting dat de vergoeding voor reiskosten loon is,
verantwoord wordt door de opzet van de wet ; hieruit volgt eveneens dat deze
uitsluitend voor de toepassing van de wetgeving op de bescherming van het
loon geldt, en niet noodzakelijk ook voor andere regelingen past. Wanneer
bijvoorbeeld de werkgever die zijn bediende onrechtmatig ontslag geeft,
een opzeggingsvergoeding verschuldigd is, bepaalt de wet dat die vergoeding
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niet aileen de wedde omvat, maar oak de verdiensten verworven krachtens
overeenkomst. Nu zou op goede gronden kunnen worden beweerd dat hieronder niet vallen de vergoedingen voor kosten die de bediende in verband
met het verrichten van zijn arbeid heeft gedaan, oak al zijn zij kontraktueel
bedongen, aangezien hij ontslagen is en dus geen arbeid meer verricht heeft.
In een arrest van 30. r. 1973 (]. T. T., 1974, 43) heeft het arbeidshof te Brussel
de visie van Advokaat-Generaal Lenaerts gevolgd door te poneren dat de
forfaitaire terugbetaling voor onkosten geen loon is voor de berekening van
de ontslagvergoedingsbasis. Een overdreven forfait maakt daar echter een
uitzondering op. Dit is het geval zo de onderneming aan de bediende een
forfaitaire vergoeding uitkeert gelijk aan anderhalve maal het loon daar waat
ze zelf toegeeft dat de bediende geen enkele aktiviteit uitoefent. Deze redenering client evenwel niet gevolgd wanneer de partijen met het oog op wetsomzeiling een aanvullend loon bestempelen als ,kosten". In dit geval
hebben zij zich de mogelijkheid ontnomen in rechte te handelen in verband
met dat loon. Het is immers niet toegelaten zijn eigen turpitudo aan te voeren
met het oog op die terugvordering (Arbrb. Charleroi, 25.6.1973, ]. T. T.,
1974, 156; zie in dezelfde zin Arbrb. Luik, 20-4-1971, ]. T. T., 1971,
286; Arbrb. Brussel, 23.2.1973, f. T. T., 1974, 157).
Voor wat betreft de tussenkomst in de prijs van het middagmaal client een
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de tussenkomst als compensatie
van het verschil dat voortvloeit uit het middagmaal thuis gebruikt en een
maaltijd_in een restaurant genomen orndat dE: ,pic-nic" in de onderneming
niet toegelaten is, wat een zuivere kostenvergoeding- is,
andeiiijas lict
gratis toekennen onder een of andere vorm van de maaltijd, wat een loon is
(Arbh. Brussel, 21.5.1975, T.S.R., 1975, 300). Oak voor huisvestings-:,
levensduurte en verblijfsvergoedingen wordt doorgaans aangenomen dat
zulks loon is, dat dan oak bij de berekening van de ontslagvergoeding in de
loonbasis client begrepen te worden (Arbh. Brussel, 8.5.1974, ]. T. T.,
~9.74, 183; Arbh. Brussel, 7.6.1974, ]. T. T., 1975, 58; zie evenwel anders
Rb. Brussel, 7.12.1971, ].T.T., 1973, 175).
Vermelden wij volledigheidshalve nag dat in vele ondernemingen een
groepsverzekering afgesloten wordt met het oog op de toekenning van een
extra-legaal pensioen aan de werknemer. De premie wordt doorgaans
betaald door de werkgever. Dit is geen liberaliteit van zijnentwege. De
rechtspraak neemt vrij unaniem aan dat de waarde van omzetting van deze
premie loon is (Arbrb. Antwerpen, 13.2.1973, T.S.R., 1973, 186; Hrb.
Luik, 10.12.1968, ]. T. T., 1971, 57; Hrb. Brussel, 4·5.1971, f. T. T., 1972,
29; Arbh. Luik, 18.5.1971, ]. T. T., 1972, 233; Arbrb. Bergen, 4.6.1971,
]. T. T., 1971, 174).
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IO. DUUR VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer zich niet voor het leven verbinden (artikel 5 van de wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, artikel r van de gecoordineerde. wetten op

het bediendenkontrakt). In de meeste gevallen zullen de partijen bij het
sluiten van de overeenkomst geen idee hebben over de vermoedelijke duur
van hun samenwerking waardoor hun overeenkomst voor onbepaalde duur
zal aangegaan worden. In sommige gevallen daarentegen zullen de partijen
reeds bijde aanvang weten voor welke onderneming ofvoor welke duur zij
zich willen verbinden. Hierop zal een overeenkomst voor een bepaalde duur
of een bepaalde onderneming gesloten worden. In tegenstelling met de
overeenkomst voor onbepaalde duur waar de wet geen vormvereisten
opgelegd heeft, zijn de overeenkomsten voor een bepaalde duur of een
bepaalde onderneming aan uitdrukkelijke vormvereisten onderworpen
(zie nr. 6). ,
Inhoudelijk is voor de overeenkomsten van bepaalde duur vereist dat de
tijd waarvoor het kontrakt aangegaan wordt expliciet vermeld wordt. Dit
betekent evenwel niet dat de aanduiding van de begindatum en de omschrijving van het ogenblik waarop de overeenkomst een einde zal nemen
niet voldoende zijn, op voorwaarde evenwel dat dit ogenblik ab initio zeker
en niet afhankelijk is van de wil van een van de partijen. Dit is het geval
wanneer de overeenkomst vermeldt: ,de werkgever neemt vertegenwoordiger in dienst vanaf I juli 1970 en dit tot de vertegenwoordiger de ouderdom
van 65 jaar bereikt heeft" (Arbrb. Antwerpen, 24·9.1974, R. W., I974I975• 2604).
De arbeidswetgeving heeft in se een beschetmend karakter. Zo voorziet de
wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden en voor bedienden. de
eenzijdige beeindiging van de overeenkomst van onbepaalde duur slechts
mits ina:chtneming van een opzeggingstermijn of mits betaling van een
compensatoire vergoeding. Spitsvondige werkgevers hadden, ten einde deze
wettelijke verplichtingen te omzeilen, een tnogelijkheid gevonden in het
afsluiteh vart opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur, waarop
de wetgever dan terug gereageerd heeft door een strengere reglementering
op dit gebied door te voeren (zie wetswijziging van 21.II.I969). Volgens
de gewijzigde tekst vanartikel sbis van de wet op de arbeidsovereenkomst
voor arbeiders en artikel 2 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt, client een overeenkomst voor een bepaalde tijd aangegaan te worden uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer; daarenboven vootziet
artikel 2bis van de gecoordineerde wetten op het bediendertkontrakt dat
partijen geacht worden de verbintenis voor onbepaalde tijd te willen hernieuwen indien zij na het verstrijken van de termijn de uitvoering van de
overeenkomst voortzetten. De arbeidsrechtbank te Antwerpen concludeert
hieruit dat opeenvolgende en ononderbroken overeenkomsten voor bepaalde duur volstrekt onmogelijk geworden zijn. De bijzondere aard van de
funktie van de bediende en de doelmatige werking van de onderneming zijn
elementen die niet terzake dienend zijn. Het is juist tegen de mogelijke
nadelige gevolgen welke uit de overaccentuering van de belangen van de
onderneming kunnen voortspruiten dat de sociaal-economische conditie
van de werknemer als individu (vastheid van betrekking,.bestaanszekerheid)

client gevrijwaard te worden. Dit maakt een van de hoofdbeschermingsobjektieven van het arbeidsrecht u!t (Arbrb. Antwerpen, 26.11.1974•
T.S.R., 1975, 150).
,
Ook het arbeidshof te Luik poneert in zijn vonnis van r8.ro.1973 (T.S.R.,
1974, 313) dat een overeenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk client aangegaan te worden uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer.
Zolang de werknemer in dienst blijft van diezelfde werkgever is geen tweede
overeenkomst voor bepaalde tijd mogelijk. Artikel 2bis voorziet uitdrukkelijk dat beide partijen worden geacht de overeenkomst voor een onbepaalde
tijd te verlengen indien zij na verloop van de bepaalde tijd huri wederzijdse
verbintenissen verder blijven uitvoeren. Hieruit blijkt dat men geen opeenvolgende overeenkomsten van een bepaalde duur kan aangaan.
Zo ook moet een kontrakt voor bepaalde tijd aangegaan door de bediende
op een ogenblik dat hij nog steeds verbonden is door een kontrakt voor
onbepaalde tijd dat niet wettelijk is opgezegd, beschouwd worden als een
kontrakt van onbepaalde duur (Arbrb. Verviers,J.I0.1973, T.S.R., 1974, 304).
Sommige rechtspraak meent evenwel dat een onderscheid client gemaakt
naargelang het opeenvolgende overeenkomsten voor bedienden voor korte
duur, dan wei voor lange duur betreft. Daar waar de stilzwijgende hernieuwing van een overeenkomst van korte duur een inbreuk uitmaakt op het
sociaal recht zou dit echter het geval niet zijn waar het gaat om een enkele
overeenkomst van lange duur (in casu 15 jaar) die een stilzwijgende hernieuwing bepaalt over dezelfde duur (Arbrb. Luik, I3.I.I972,].T.T., 1973,
45). Het arbeidshof te Gent gaat eveneens de hernieuwing van een overeenkomst voor bepaalde duur aanvaarden in zijn arrest van I3·3·I97I (R. W.
1971-1972, ro65 met noot). Het betrof een arbeidsovereenkomst voor bediende voor een bepaalde tijd waarbij bedongen wordt, dat, behoudens
opzegging, de overeenkomst voor eenzelfde tijd zal hernieuwd worden.
Het hof meent dat de overeenkomst niet van onbepaalde duur wordt, en
steunt zich hierbij op de termen van de overeenkomst die duidelijk waren :
,de duur van het kontrakt, de modaliteiten van opzegging, de overeenkomst
dat bij het uitblijven van opzegging een hernieuwing van de arbeidsovereenkomst voor eenzelfde duur als voorzien in de eerste periode inging. De
mogelijke hernieuwing is het gevolg van het akkoord van beide partijen.
Het is slechts de uitoefening van het recht te beslissen of er ja dan neen
hernieuwing zal zijn, die een eenzijdig karakter draagt.
Ook C. Wantiez meent dat de mogelijkheid voor partijen bestaat om vanaf
het begin van de arbeidsrelatie (dus voor het sluiten van een eerste schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur) en voor de teWerkstelling
uitdrukkelijk te voorzien in de hernieuwing van de arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur. De auteur meent verder dat waar voor de invoering van
het nieuw artikel 2 en 2bis in de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt, met betrekking tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
de rechtspraak aannam dat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde duur mogelijk waren, tenzij de bedoeling van de partijen was de
310
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dwingende bepalingen van de wet in verband met opzeg te omzeilen, door
de invoering van die nieuwe ·artikelen kan gesteld worden dat de wetgever
de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur heeft willen uitsluiten, behoudens dan, onder de voorwaarden zoals hoger gesteld
(].T.T., I972, II, noot onder Arbrb. Luik, 13.2.I972, ].T.T., I972, 10).
In tegenstelling met deze opvatting meent nog een gedeelte van de rechtspraak de geldigheid te moeten aanvaarden van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur door eenzelfde werkgever en werknemer afgesloten zonder onderbreking van de tewerkstelling en zonder dat voorafgaandelijk de hernieuwing van het kontrakt uitdrukkelijk bedongen was.
Deze rechtspraak gaat voortbouwen op de algemeen aanvaarde stelling voor
de wetswijziging van 21.I1.I969, waarbij aangenomen werd dat de rechter
zich bijzonder oplettend client te tonen met het oog op het ontdekken van
het inzicht dat aan de oorsprong van de kontrakten lag en ze in strijd met de
wet te verklaren in zoverre het doel erin bestaan de bevelende beschikkingen
van de wet te ontwijken (Arbrb. Luik, 8.3.I97I, T.S.R., I97I, 295; Arbrb.
Luik, 29.6.I971, T.S.R., 1972, 57). Daarentegen zijn de overeenkomsten
geldig aangegaan indien het bedrog niet bewezen is (Arbrb. Charleroi,
I6+I973, T.S.R., 1974, I 57) (Zie ook in dezelfde zin: Arbrb. Charleroi,
13.3.1973,]. T. T., 1973, 297 betreffende de opeenvolging van een overeenkomst van onbepaalde met een overeenkomst van bepaalde duur).
Uit het voorgaande kan besloten worden dat de wettelijke bepaling van
artikel 2bis van de wet op het bediendenkontrakt niet de duidelijkheid heeft
gebracht die ervan had ·kunnen verwacht worden. De opeenvolging van
overeenkomsten voor een bepaalde duur wordt dan ook in het antwerp van
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (Parl. Besch. Senaat, buitengewone zittijd, I974, doc., 381) opnieuw behandeld.
Artikel9 van het wetsontwerp bepaalt dat wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder
dat er een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer, zij verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan;
behalve wanneer de werkgever het bewijs Ievert dat deze overeenkomsten
gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige redenen. Er wordt hier dus een wettelijk vermoeden ingesteld dat overeenkomsten voor een bepaalde duur, niet alleen wanneer ze zonder onderbreking gesloten zijn, doch eveneens wanneer zij met een tussentijd gesloten
worden, dienen beschouwd te worden als van onbepaalde duur. Wanneer
evenwel deze onderbreking toe te schrijven is aart de werknemer kunnen
wel opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur gesloten worden.
Daarnaast kan het wettelijk verrr10eden weerlegd worden door de werkgever
indien hij het bewijs -Ievert dat deze opeenvolgen:de overeenkomsten
van een bepaalde duur gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk
of wegens andere wettige redenen. Onder deze laatste kan men vermelden,
zoals door de rechtspraak terzake reeds aanvaard : de economisch ongunstige
toestand waarin de onderneming zich bevindt, het belang van de werknemer,
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de lange duur van de opeenvolgende oveteenkomsten, afgesloten overeenkomstig een bestendig gebruik in de betrokken bedrijfsector (Parl. Besch.
senaat, 1974. doc. 381, s).
Het betreft hier evenwel slechts een wetsontwerp waaruit ons inziens echter
belangrijke conclusies kunnen getrokken worden voor de huidige regeling.
Wij menen dat de wetwijziging alleen beoogt de wetsomzeiling te verhinderen die na de wijziging van de wet op het bediendenkontrakt van 21.1 1.
1969, blijkbaar erin bestaat, dat opeenvolgende overeenkomsten voor een
bepaalde duur tussen dezelfde partijen werden afgesloten met een korte
onderbreking, zodanig dat artikel zbis van bovengenoemde wet niet toepasselijk was. Dit brengt met zich dat kan afgeleid worden dat er een vermoeden bestaat dat opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde duur
zonder onderbreking aangegaan, moeten beschouwd worden als van onbepaalde duur. Vermits het hier evenwel een vermoeden juris tantum geldt,
bestaat voor de werkgever de mogelijkheid om dit vermoeden door het
aanvoeren van de nodige bewijzen te weerleggen, bv. wanneer de opeenvolgende overeenkomsten aangegaan worden in het belang van de werknemer zelf. Uit het voorgaande kan besloten worden dat er een bewijslast
op de werkgever rust, zodanig dat ons inziens de rechtspraak client verworpen, die overeenkomsten voor bepaalde duur met uitdrukkelijk beding van
verlenging als geldig beschouwt zonder dat er door de werkgever enige
bewijsvoering moet gebeuren teneinde het vermoeden bij artikel 2bis ingesteld te w~erl_~ggen, zo__ook voor wat betreft de rechtspraak die vertrekt
van het vermoeden dat de opeenvolgende overeenkomsten geldig zijn tot
bewijs van het tegendeel. Ons inziens moet vertrokken worden van een
vermoeden van ongeldigheid, met de mogelijkheid voor de werkgever dit
vermoeden te weerleggen.
Zoals hager reeds gezegd is artikel2bis slechts toepasselijk op opeenvolgende
overeenkomsten zonder onderbreking. Het is dan ook, in het kader van de
huidige wetgeving, terecht dat het hofvan cassatie in zijn arrest van 13.2.
1974 (]. T. T., 1974, 265) aanvaardde dat de kontrakten voor een theaterseizoen, normaal onderbroken na elk seizoen telkenjare na de onderbreking
van het tussenseizoen opnieuw kunnen aangegaan worden voor een bepaalde
duur, vermits deze overeenkomsten buiten toepassing van artikelzbis vallen.
Indien het artikel 9 van het antwerp van wet goedgekeurd wordt in de vorm
zoals hager gesteld, zal dit betekenen dat deze overeenkomsten in principe
als van onbepaalde duur zullen beschouwd worden, met voor de werkgever
evenwel de mogelijkheid om het vermoeden te weerleggen.
HooFDSTUK

III

BEDING VAN PROEFTI]D (u-13)
I I. GELDIGHEIDSVEREISTEN

Het artikel 3 van de gecoordineerde wetten op de arbeidsovereenkomst voor
bedienden evenals het artikel ster van de wet op de arbeidsovereenkomst
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voor werklieden, laat aan de werkgever en de werknemer toe een heding
van proeftijd in hun arheidsovereenkomst in te lassen. Aldus zijn partijen
in de mogelijkheid gedurende een heperkte periode elkaars kwaliteiten te
leren kennen en heoordelen, met de mogelijkheid, indien de kennismakingsperiode geen hevredigend resultaat oplevert, met inachtneming van een
korteopzeggingstermijn de overeenkomst te heeindigen.
Daar de proefperiode aan de werknemer minder zekerheid hiedt aangaande
zijn relatieve vastheid van hetrekking is de hekommernis van de wetgever
geweest, op dit vlak een nauwkeurige wetgeving uit te vaardigen.
Het heding van proeftijd moet schriftelijk vastgesteld worden. Het geschrift
is een suhstantiele vormvoorwaarde die niet vereist is als hewijsmiddel van
het proefheding maar noodzakelijk is voor het hestaan zelf ervan (Arhrh.
Luik, 17.5.1971,]. T. T., 1972, 7). Daaruit vloeit voort dat het hestaan van
het proefheding niet kan hewezen worden door enige andere vorm van
hewijs (getuigen, vermoedens ... ) dan het schriftelijk hewijs. Niettemin
zijn de principes van het hurgerlijk wethoek met hetrekking tot de hewijskracht van het geschrift hier niet toepasselijk. De formaliteiten voorgeschreven in artikel 1325 B.W;, waarhij de onderhandse akten die wederkerige
overeenkomsten hevatten, slechts geldig zijn voor zover zij opgemaakt zijn
in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden helang
hehhen, is hier niet van kracht.
Evenmin is het noodzakelijk dat het geschrift dat het proefheding hevat,
hestaat uit een akte, onderhands of notarieel opgesteld zoals dit door artikel
1341 B.W. voorzien is voor zaken hoven de 3.ooo,- F.
Zo is als geschrift voldoende hriefwisseling tussen werkgever en toekomstige
werknemer, waarin heiden duidelijk akkoord gaan over het hestaan van het
proefheding (Arhrh. Brussel, 5.1.1973, onuitg.). Het is evenwel steeds vereist
dat het geschrift ondertekend is door de partij tegen wie het wordt ingeroepen (Arhrh. Luik, 17·5.1972, ]. T. T., 1972, 7).
De wetgeving voorziet eveneens de vereiste dat het proefheding op straffe
van nietigheid voor elke werknemer individueel moet worden vastgesteld.
Het voorkomen van een proefheding in het arheidsreglement of in een
collectieve arheidsovereenkomst is dan ook onvoldoende (Arhrh. Brussel,
4.12.1972, ]. T. T., 1973, 63; Arhh. Antwerpen, 1.7.1975,]. T. T., 1976, 134).
Er hestaat evenmin een proefheding wanneer het kontrakt in dit verhand
naar een modelstatuut verwijst dat een dergelijk heding hevat, doch aan de
werkgever toelaat ervan af te wijken (Arhrh. Brussel, 31.1.1975, T.S.R.,
1975. 296).
Het heding van proeftijd moet schriftelijk ,uiterlijk op het ogenhlik van de
indiensttreding' vastgesteld worden. Inderdaad, de werknemer heschikt,
eens in dienst, over onvoldoende vrijheid om nog te onderhandelen over
een proefbeding. Zijn vrijheid wordt immers heperkt door de vrees voor
afdanking (Arhrh. Brussel, 5.2.1971, ]. T. T., 1971, 66).
In een vonnis van de arheidsrechthank van Brugge d.d. 19.2.1973 (]. T. T.,
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1974, 94) wordt erop gewezen dat de vereiste van opschfiftstelling uiterlijk
op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt, niet noodzakelijk
hetzelfde betekent als het tijdstip waarop het kontrakt wordt ondertekend.
In deze optiek zou het rnogelijk zijn dat de werknemer pas na het aangaan
van een arbeidsovereenkomst, een proefperiode opgelegd krijgt, indien hij
op dit ogenblik nog niet effectief tewerkgesteld is. Ontegensprekelijk betreft
het hier een bepaalde interpretatie van ,in dienst treden'. Indien zulks
inhoudt ,effectief" arbeid verrichten dan is de stelling van de arbeidsrecht~
bank te Brugge inderdaadjuist. ,In dienst treden' client ons inziens evenwel
gei:nterpreteerd te worden als ,in ondergeschiktheid' treden, en dan valt
het ogenblik van indiensttreding samen met het sluiten van de arbeidsovereenkomst, zodanig dat in dit geval geen proeftijd meer kan opgelegd
worden, nadat de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. Een onderzo~k
naar de bedoeling van de wetgever doet duidelijk het ,beschermingsmotief'
naar voor komen. De werknemer mag, eens hij in ondergeschikt verba~d
staat, geen proeftijd meer opgelegd worden, omdat hij op dat ogenblile
niet meer vrij lean weigeren of aanvaarden, in acht genomen zijn gerechtvaardigde vrees voor het verlies van zijn dienstbetrekleing. Welnu, de
ondergeschiktheid bestaat met al zijn gevolgen, vanaf het ogenblik van het
sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Wij menen dan oole dat op dat moment de werknemer in dienst treedt van
zijn werkgever, in de zin van artikel ster van de wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, en artileel 3 van de bediendenovereenkomst.
De arbeidsrechtbank van Brugge meent in zijn zelfde· vonnis van 19
november 1973, dat een niet gedagtekend geschrift dat een proefbedirlg
inhoudt, dagtekent van voor of althans samenvalt met de indiensttreding.
De rechtbank houdt voor dat de partij die het tegendeel beweert daarvan
het bewijs moet leveren. Hierbij kan moeilijk aangesloten worden. De wet
eist uitdrukkelijk dat het geschrift dat een proefbeding bevat uiterlijk
op het ogenblik van de indiensttreding wordt aangegaan. Ons iriziens zal
dan ook de partij die het geschrift inroept moeten bewijzen dat aan · alle
door de wet gestelde eisen, opdat het geschrift geldig zou zijn, effectief
voldaan is. Derhalve rust bij deze partij de bewijslast en lean niet ten zijne
gunste een vermoeden ingeroepen worden dat het beding binnen de wettelijke termijn gesloten werd. Wij menen zelfs terecht te mogen opperen dat
de door de wet op straffe van nietigheid opgelegde vereiste, impliceert dat
het geschrift de datum van overeenkomst omtrent het proefbeding moet
bevatten, en dat, zoniet, de · rechter zelfs geen ander bewijsmiddel kan
aanvaarden, laat staan een vermoeden lean inroepen.

na

De sankti~ indien er geen geschrift is opgemaakt of iridien dat slechts
de aanvang van de indiensttreding is opgesteld is de nietigheid van het
proefbeding. De overeenkomst zal beschouwd worden als zijnde van
~nbepaalde duur (Arbrb. Luile, 4- 1.2. 1972, ]. T. T., 1973, 6r).
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u. DuuR
Vermits de proeftijd een afwijking is op het beginsel van de vastheid van
betrekking is het belangrijk dat de grenzen waarbinnen de proeftijd kan
varieren duidelijk vastgesteld zijn. Ten dien einde zijn in de wet maximaen minimatermijnen ingeschreven. De duur van de proeftijd verschilt
naargelang van de aard van de overeenkomst: voor de arbeiders en studenten is een minimumtermijn van zeven dagen voorzien, terwijl het maximum
niet meer dan veertien dagen mag bedragen.
Voor de dienstboden geldt een bijzondere regeling zonder minima of maxima, vermits het artikel 7 van de wet van 24.4.1970 op de arbeidsovereenkomst voor dienstboden bepaalt dat ondanks ieder tegenbeding de eerste
veertien dagen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als proeftijd beschouwd worden.
Voor bedienden en handelsvertegenwoordigers is het minimum een maand
en het maximum drie maanden. Indien het jaarlijks loon boger is dan
30o.ooo,- F. mag evenwel een maximumtermijn van zes maanden bedongen worden. Het hof van cassatie heeft in een recent arrest uitspraak
gedaan over de vraag hoe het jaarlijks loon in dat geval client berekend te
worden. Het loon behelst niet alleen de wedden maar ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst, immers, volgens het beginsel neergelegd in artikel II35 B.W., verbinden overeenkomsten niet alleen tot
hetgene daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door
de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard
ervan worden toegekend. De wetten en de koninklijke besluiten betreffende
de jaarlijkse vakantie van de werknemer verplichten de werkgever aan de
bediende die vakantie neemt, benevens het normale loon voor die periode
van het jaar, een bijkomend vakantiegeld te betalen dat volgens het loon
en de duur van de diensten berekend wordt. Derhalve client rekening gehouden met het dub bel vakantiegeld teneinde het jaarlijks loon te bepalen
voor de toepassing van artikel 3 § 2 van de wet op de arbeidsovereenkomst
voor bedienden (Cass., 19.3.1975, Arr. Cass., 1975, 813, verbreekt Arbh.
Brussel, 4.6.1974, T.S.R., 1975, 170).
De wettelijke vereiste dat het proefbeding schriftelijk moet worden vastgesteld sluit niet in dat de duur van dit proefbeding eveneens schriftelijk
moet bepaald zijn. Indien bij de aanvang van de dienstbetrekking geen duurtijd bepaald is, zal de proeftijd slechts de wettelijk vastgestelde minimumduur bedragen, zonder dat voor de partijen de mogelijkheid bestaat daarvan
naderhand nog af te wijken. De partijen kunnen alleen beschikken over een
proeftijd van langere duur dan het minimum, ofwel wanneer zij dit voor de
indiensttreding hebben bedongen in een individuele overeenkomst, ofwel
wanneer daarin is voorzien in een op datzelfde tijdstip in voege getreden
collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement (Arbh. Brussel,
9.2.1972, ]. T. T., 1972, 219).
Er bestaat in de rechtspraak geen eensgezindheid · over de vraag naar de

mogelijkheid om de proefperiode te verlengen binnen de perken van het
door de wet gestelde maximum eens de dienstbetrekking reeds is aangevangen. De arbeidsrechtbank te Brussel heeft in een vonnis van 5.2. I9/ I
(]. T. T.,197I, 66) bepaald dat, zo een conventionele verlenging van de
proefperiode niet voor gevolg heeft de wettelijke beperking van drie of zes
inaanden te overschrijden, de partijen er tach niet toe gerechtigd zijn de bij
schriftelijke overeerikomst voorafgaandelijk bepaalde duur van de proeftijd
te verlengen. Dit vonnis werd herzien door het arbeidshof te Brussel (4e
kamer) in zijn arrest van I8.5.1971 (J. T. T., 1972, 87) waarbij gesteld werd
dat geen enkele dwingende bepaling van de wet verbiedt tijdens de proefperiode een overeenkomst van proeftijd te verlengen; De totale duur mag
echter in geen geval de door de wet vastgestelde maximumduur overschrij~
den. Als argumentering'voert het hof aan dat waar artikel3 van de wet op de
arbeidsovereenkomst voor bedienden voorschrijft dat het proefbeding op
straffe van nietigheid bij ,geschrift moet vastgesteld worden, dit artikel
slechts de clausule als zodanig, beoogt met betrekking tot de proefperiode,
met andere woorden met hetinzicht te bepalen als er aldan niet een proefbeding is voorzien. De bepaling van de duur van de proeftijd maakt het voorwerp uit van een andere wetsbepaling. De bepaling van de duur mag door
middel van een individuele overeenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst
of arbeidsreglement bepaald worden op een tijdstip na de vorming van de
overeenkomst, maar voorafgaand aan het einde van de proefperiode van
een maand zoals bepaald in artikel 3 § 2 van de wet op het bediendenkontrakt. In een noot bijditarrest wordt er door C. Wantie'l terechtopgewezen
dat het hof zijn motivering niet konsekwent gaat toepassen. Immers staat
het hof de verlenging van de proeftijd toe, na een periode van twee maanden
en elf dagen, dus niet voor het verstrijken van de eerste maand proeftijd.
In een arrest van 9.6.1972 (]. T. T., 1972, 219) gaat dezelfde kamer van hetzelfde hof in tegengestelde zin rechtspreken. De stelling is dat partijen
die geen termijn voor het proefbeding hebben vastgesteld voor een maand
verbonden zijn en geen mogelijkheid hebben deze termijn hoven die een
maand te verlengen. Bijgevolg client ook te worden gesteld dat het conventioneel proefbeding ook niet kan verlengd worden, zelfs binnen de grenzen
van de wettelijk maxima. Het arrest steunt vooral op de overweging dat
de verlenging van een zelfs conventioneel overeengekomen termijn van
proeftijd een onzekerheid ten opzichte van de vastheid van betrekking
schept in hoofde van de werknemer en dat zulks geenszins in de bedoeling
van de wetgever lag. Deze rechtspraak wordt bevestigd in een later arrest
van hetzelfde hof (Arbh. Brussel, 4e K., 2.2. 1973, ]. T. T., 1973, 153).
Reeds in een vorig overzicht werd erop gewezen dat het proefbeding dat
aangegaan wordt voor een periode die de wettelijk gestelde maximumduur
overschrijdt niet, gesanktioneerd is met nietigheid. De arbeidsrechtbank
te Luik heeft nog steeds het tegengestelde voorgehouden in zijn vonnis van
20.4.1972 (]. T. T., 1974, 28). Ingeval de duur van het proefbeding het
wettelijk maximum 0 verschrijdt; client dit door de rechter beperkt teworden
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en.wel tot de wettelijke maximumduur. Immers daardoor worden de belangen van de werknemer niet geschaad, hij had zich vrijelijk zelfs tot
een langere duur verbonden, zodat het niet nodig is om aan de werkgever
een bijkomende sanktie op te leggen door de proefperiode te verminderen
tot het _wettelijk minimum. Integendeel, door de proeftijd tot het wettelijk
maximum in te krimpen wordt de door partijen bedoelde periode het best
benaderd.
De wettelijke beperking van de duur van de overeenkomst op proef belet
de verlenging buiten die grens. Hierop wordt even wei uitzondering gemaakt
zo de verlenging gepaard gaat met de uitoefening van nieuwe funkties. Is
zulks niet het geval dan moet de tweede overeenkomst van proeftijd als
nietig beschouwd worden, met als gevolg dat de partijen verbonden zijn
door een overeenkomst van onbepaalde duur (Arbh. Brussel, 22.10.1973,
]. T. T., 1974, 19). Zo oak belet het principe dat de vastheid van betrekking
de regel is bij de beoordeling van de geldigheid van de arbeidsovereenkomst
de geldigheid van een nieuwe overeenkomst met proefbeding volgend op
een overeenkomst met proefbeding, zo het gaat om dezelfde taken; zulks
is het geval, zelfs wanneer de overeenkomst met geldige vooropzegging werd
beeindigd en de tweede gesloten werd op verzoek van de werknemer (Arbrb.
Dendermonde, 7.10.1974. T.S.R., 1975, 133).
Steunend op hetzelfde principe is eveneens nietig het proefbeding in een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, zo de overeenkomst met een korte
tijdspanne volgt op een gelijkaardige overeenkomst die hetzelfde beding
bevatte, temeer wanneer de duur van de tweede proefperiode het dubbel
is van de na de proefperiode resterende uitvoeringsduur van de overeenkomst zodanig dat de overeenkomst van bepaalde duur bijzaak wordt ten
opzichte van de proefperiode (Arbrb. Bergen, 17.12.1973, ]. T. T., 1974,
253).
De proefperiode client te worden onderscheiden van de beroepsopleidingsstage. Beiden hebben inderdaad een duidelijk onderscheiden doelstelling.
De beroepsopleidingsstage heeft tot doel de werknemer voor te bereiden
op zijn nieuwe funkties door hem een periode van opleiding, van bijscholing
op te leggen. Daartegenover is de proefperiode een periode waarin de
werkgE!ver een duidelijker oordeel zal krijgen over de aktiviteit en de persoon van de werknemer, en gedurende dewelke de werknemer van zijn
kant, zal kunnen nagaan als de hem opgedragen taak in de onderneming,
taak die hij verder zal te vervullen hebben oak na de beeindiging van de
proeftijd aan de door hem gestelde verwachtingen beantwoordt. In acht
genomen juist deze onderscheiden doelstelling is het door de wet niet
verboden dat een proefperiode volgt op een stageperiode in eenzelfde ondernemin~ (Arbrb. Luik, 6.12.1972, ]. T. T., 1973, 6o).
Na het verstrijken van de proeftermijn is geen enkele handeling van de
partijen noodzakelijk voor het voortbestaan van de overeenkomst. De
overeenkomst wordt van onbepaalde duur, in principe vanaf het verstrijken
van de laatste dag van de proeftijd. Indien evenwel de clausule van een
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overeenkomst met proefperiode ·bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur wbrdt bij ontstentenis van een tegengestelde kennisgeving
minstens vijftien dagen voor het verval van de proefperiode, heeft dit tot
gevolg dat vanaf die vijftiende dag de overeenkomst van onbepaalde duur
wordt; zelfs zo· deze slechts vanaf het.verval vanaf de proeftijd normaliter
w~rdt uitgevoerd. Vanaf dat ogenblik kan slechts een einde worden gesteld
aan de overeenkomst mits een opzeggingstermijn overeenkomstig de wetgeving op .de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (Cass., 5.2.1973,
J. T.T.,. 1973, blz. z6o).
I3 .. BEEINDIGING ..

De wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden voorziet in artikel 5
§ 4 de onmogelijkheid van opzegging van de arbeidsovereenkomst, buiten
het geval van dringende redenen, wanneer de proeftijd slechts zeven dagen
bedraagt. lndien een langere proeftijd bedongen is geldt deze bepaling alleen
voor de eerste zeven dagen. Elk andersluidend beding is nietig en elk bericht
tot eenzijdige beeihdiging zonder dringende reden binnen die periode blijft
tot zolang zonder uitwerking. Wanneer de proeftijd wordt geschorst tijdens
de hierboven: bedoelde periode van zeven dagen, wcirdt de periode, gedurende welke de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden niet eenzijdig
beeindigd kan worden, verlengd tot uiterlijk de veertiende dag te rekenen
vanaf en metinbegrip van de eerste dag van de proeftijd. Die periode neemt
alleszins een einde wanneer na werkhervatting binnen de grenzen van de
verlengde schorsingsperiode zeven dagen proeftijd zijn bereikt.
Voor de bediende bestaat eveneens een ontslagverbod en wel tijdens de
eerste maand van de tewerkstelling, wat als gevolg heeft dat de opzegging
vroeger dan op het einde van de eerste maandtewerkstellihg gegeven, slechts
op de laatste dag van de maand uitwerking heeft. De opzeggingstermijn
bedraagt zeven dagen, en de betekening van de opzegging client te gebeuren
volgens de geldende algemene bepalingen in verband met het ontslagrecht.
Voor de bediende'wordt een bijzondere regeling van beeindiging uitgewerkt ingeval van ziekte of origeval tijdens de proeftijd. Artikel 12bis van
de gecoi:irdineerde wetteD. op het bediendenkonttaktbepaalt dat de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval
van zijn bediende, een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst zonder
vergoediiig, indien de arbeidsongeschiktheid langer dan acht dagen duurt.
Deze bepaling geldt slechts bij ongeval of ziekte, maar zeker niet bij
zwangerschap. Uit de algemene bewoordirigen van het artikel 8 van het
KB. nummer 40 evenals uit het verslag aan de Koning die het voorafgaat,
volgt dat het verbod voor de werkgever die een zwangere werkneemster
tewerkstelt, geen daad te stellen tot het einde van de maand die volgt op
het postnataal verlof, die ertoe strekt eenzijdig een einde te stellen aan de
arbeidsrelatie, wanneer het niet is voor motieven vreemd aan de fysische
staat tesulterend uit de zwangerschap of de bevalling, bestaat vanaf het
ogenblik dat de werkgever ingelicht is door een medisch certificaat van de
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toestand van zwangerschap, zelfs tijdens de proefperiode waaruit eventueel
de arl;leidsrelatie is voortgevloeid, en dat anderzijds de verbreking van de
arbeidsrelatie in strijd met deze bepaling voor de zwangere werkneemster
het recht opent om van de werkgever schadevergoeding te eisen (Cass.,
2.2.1973, T.S.R., 1973, 7).

Het bediendenkontrakt dat een aanwerving op proef inhoudt, neemt geen
einde van rechtswege na verloop van de conventionele of wettelijke proeftijd. Er client een opzegging gedaan te worden. De proeftermijn van drie
maanden die begint op 2.II.1970 en eindigt op 1.2.1971 kan geldig beeindigd worden met inachtneming van de korte opzeggingsperiode tot de laatste
dag van de proeftijd. De verbreking kan gebeuren met betaling van een
vergoeding gelijk aan zeven dagen opzegging op de laatste dag van de proef
hetzij 1.2.1971. (Arbrb. Brussel, 9·3.1971, T.S.R., 1971, 160).
be wettelijke bepalingen inzake beeindiging van de arbeidsovereenkomst
tijdens de proefperiode, doen geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 16
van de .wet op de arbeidsovereenkomst der werklieden. Het is dus partijen
toegestaan overeen te komen om het kontrakt waaraan een proefclausule
verbonden is, in gemeenschappelijk overleg te beeindigen (Arbrb. Luik,
15.2.1971, T.S.R., 1971, 311).

Reeds in een vorig overzicht werd erop gewezen dat in de rechtspraak
problemen rezen omtrent de vraag naar vergoeding in geval de overeenkomst
met proefbeding, verbroken wordt voor aile uitvoering. Toen werd verwezen
naar twee onderscheiden strekkingen die bestonden om deze problematiek
op te lossen.
Het hof van .cassatie heeft in zijn arrest van 12.9.1973 (T.S.R., 1973, 372)
steunend op artikel 5 ter § 4 van de wet van 10.3.1900 en artikel 24 van
dezelfde wet gesteld dat geen enkele wetsbepaling noch rechtsprincipe
toelaat van deze regels af te wijkep. inzake arbeidsovereenkomst met proeftijd. Het verslag op 21.5.1969 uitgebracht namens de commissie voor de
tewerkstelling en de arbeid van de kamer van volksvertegenwoordigers
preciseert trouwens dat de bepalingen omtrent de proeftijd dienen gesitue:erd te worden in het geheel van de arbeidswetgeving, en, meer bepaald,
in het geheel van de wetgeving op de arbeidsovereenkomst, en dat, behalve
de door de wet bepaalde uitzonderingen, de wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd volledig van toepassing
zijn. In geval van verbreking van een arbeidsovereenkomst met proefbeding
geldt het niet een verbintenis om iets te doen, die, ingeval van niet nakoming
ervan, overeenkomstig het gemeen recht, in schadevergoeding opgelost
wordt, :met bewijslast voor de eiser, maar is de door de wet op de arbeidsovereenkomst bepaalde forfaitaire vergoeding toepasselijk (zie navolging
i~ verband met een bediende: Arbrb. Brugge, 3.2.1975, T.S.R., 1975,
351)~
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IV

SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (14-16)

14.

STAKING

Het hof van cassatie heeft reeds vroeger aanvaard dat de oorzaken van
schorsing niet limitatief bepaald zijn in de wetten op de arbeidsovereenkomsten. De staking maakt een oorzaak van schorsing uit (zie Overzicht
rechtspraak arbeidsovereenkomsten (1966~1970), T.P.R., 1971, 512). In zijn
arrest van 9.10.1970 (Arr. Cass., 1971, 134) heeft het hof van cassatie gesteld
dat een staking die plaats heeft gedurende een termijn van door de werkgever
aan de werknemer gedane opzegging, de schorsing van het arbeidskontrakt,
en bijgevolg ook de schorsing van de opzeggingstermijn met zich brengt,
vermits de opzeggingstermijn niet kan lopen wanneer geen arbeidsprestaties
geleverd worden. Anders zou het zijn indien de wet uitdrukkelijk zou bepalen dat de opzeggingstermijn tijdens bedoeld geval van schorsing, niet zou
geschorst zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 28bis voor wat betreft
de opzegging door de werknemer gegeven, in het daarin bedoelde schorsingsgeval. Dit geldt evenwel een van het gemeen recht afwijkende regeling
die niet kan toepasselijk zijn voor andere gevallen van schorsing dan die wel~
ke de wet uitdrukkelijk vermeldt.
Ondanks het door cassatie gevestigde principe dat de staking de arbeidsovereenkomst, met alle eraan verbonden rechtsgevolgen schorst, moet
volledigheidshalve een geisoleerde uitspraak van de werkrechtersraad van
beroep te Luik aangestipt worden, die meent te moeten staande houden
dat het in de huidige stand van de wetgeving niet mogelijk is om de schorsing van de opzeggingstermijn te rechtvaardigen door de deelname aan een
staking (W.R. beroep Luik, 29.11.1970, ]. T. T., 1971, 109).
De rechtspraak wordt meermaals geconfronteerd met de vraag naar een
definitie van de staking. Werknemers die collectief weigeren het werk aan
te vatten zijn in staking (Arbrb. Gent, 21.10.1974, R. W., 1974-1975,
2363). Daartegenover zijn collectieve, veelvuldige, onverwachte en kortstondige arbeidsonderbrekingen geen staking, doch een gebrekkige en
foutieve uitvoering van het werk dat aldus uitgevoerd wordt ·onder andere
voorwaarden dan deze welke normaal en gewoonli jk in de onderneming
gelden (Arbrb., Namen, 30-4-1973, ]. T. T., 1973, 218). Deze beslissing van
de arbeidsrechtbank te Namen komt ons eigenaardig voor. Wij menen dat
onder staking client verstaan te worden: ,het door alle werknemers of een
groep van werknemers zonder persoonlijke verhindering opzettelijk tijdelijk
niet verrichten van de bedongen arbeid, als dwangmiddel ter bereiking van
een bepaald doel" (sociaal rechtelijk woordenboek, werkstaking). Het
niet verrichten van de bedongen arbeid kan in de· praktijk verschillende
vormen aannemen. Soms wordt de arbeid op ongeregelde tijdstippen voor
korte duur onderbroken: prikstaking (Lenaerts H., Inleiding tot het sociale
recht, 413). Wij menen dat juist in het hoger geciteerde geval van een prik320
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staking kan gewaagd worden, wat aileen een bepaalde vorm is waarin de
aktie van de werknemers gegoten wordt, maar wat steeds terug te brengen
is tot de globaalterm: staking.
Het recht, minstens de stakingsvrijheid is in Belgie erkend. Dat recht is
echter niet onbeperkt en kan aanleiding geven tot misbruik. Op gevaar
staking gelijk te stellen met een eenvoudige krachtdaad (wilde staking)
bestaat de eerste stakingsvrijheidsvoorwaarde in gemeende en voortgezette
pogingen tot een minnelijke en volledige regeling. Die vereiste wordt inzonderheid herhaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 24.5. I 97 I
op :het statuut van de syndicale afvaardigingen. Van dit beginsel wordt
slechts afgeweken, en is derhalve een spontane staking gewettigd, indien een
staking het antwoord is op een flagrante en ernstige kontraktuele tekortkoming van de werkgever, de spontane staking die intrekking beoogt van
werkgeversbeslissingen die de veiligheid van de werknemers in gevaar
brengen. In dit geval is de dringendheid niet verenigbaar met een verzoeningsprocedure. De deelneming aan een ongewettigde staking is evenwel
geen zwaarwichtige reden die een onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst zonder opzegging zou rechtvaardigen. Het feit tot de leiders van
dergelijke staking te behoren is wel een zwaarwichtig motief. Dit is te meer
het geval zo die leider deel uitmaakt van de ondernemingsraad en vakbondsafgevaardigde is. In die dubbele hoedanigheid is hij ertoe gehouden de
wettelijke en conventionele beschikkingen die ingeval van conflict de plicht
opleggen de verzoening te gebruiken, te eerbiedigen (Arbrb. Charleroi,
29.IO.I973· ]. T. T., I974. 78; 24.l2.I973. ]. T. T., I974. 75).
De staking brengt ook financiele implicaties teweeg, zowel voor de werknemers die aan de staking deelnemen, als voor degenen die tengevolge van
een staking in andere bedrijven of andere sekties van het bedrijf, hun
arbeid niet kunnen uitvoeren.
Het loon voor een onderbroken werkdag is in. geval van staking niet verschuldigd, wanneer de werknemer aan de staking deelneemt (impliciet
Arbrb. Luik, 28+I97I, f. Liege, I97I, I09). Het ondernemingshoofd mag
zijn verplichtingen in verband met de betaling van het loon voor de gestaakte dagen en uren volledig of gedeeltelijk schorsen. De afhoudingen van
lonen die in dergelijke omstandigheden plaats hebben kunnen niet als
onrechtmatig beschouwd worden.
Ten aanzien van de werknemers van dezelfde onderneming die niet aan de
staking deelnemen, en zich op het werk aanbieden, kan de werkgever zich
niet van zijn verplichting loon te betalen bevrijden, dan wanneer hij het
bewijs levert dat hij in de onmogelijkheid was hen te laten werken, hetzij
om veiligheidsredenen, hetzij omdat de prestaties van het aanwezig personeel niet mogelijk zijn zonder het stakend personeel (Arbrb. Namen,
30+I973· ]. T. T., I973. 2I8).
De niet stakende werkloze wordt naar de rijksdienst voor arbeidsvoorziening
verwezen om zijn verloren loon te vergoeden. De meeste rechtspraak
neemt aan dat, overeenkomstig artikel I 29 van het werkloosheidsbesluit,
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de werkloosheidsuitkeringen in geval van staking worden toegekend met
toelating van het beheersconiite van de rijksdienst vo6r arbeidsvoorziening.
Daarenboven hebben de arbeidsrechtbanken niet het recht de beslissing van
het beheerscomite te vernietigen (Arbh. Luik, II.I0.1973, T.S.R., 1974,
237; Arbrb. Hoei, 4.I.1974, T.S.R., 1974, 446). Daartegenover staat de
rechtspraak van de arbeidsrechtbank te Antwerpen (6.5.1974, T.S.R.,
1974, 429 met noot) die poneert dat de toelating van het beheerscomite
van de rijksdienst voor arbeidsvoorziening bepaald in artikel 129 van het
K.B. van 20.12.1963, voor de werkloze geen bijkomende voorwaarde schept
om aanspraak op werkloosheidsuitkeringen te hebben. In dit artikel is enkel
een regel van administratieve procedure vastgelegd namelijk dat de directeur
van het gewestelijk bureau niet eigenmachtig het recht op werkloosheidsuitkeringen kan toekennen zoals bepaald in artikel. 172 van hetzelfde besluit, maar verplicht is de aanvraag vooraf aan het beheerscomite voor te
leggen. Het beheerscomite moet in verschillende door het artikel aangegeven
hypothesen onderzoeken of de aanvrager voldoet aan de gewone reglementaire voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten inzonderheid of hij werkloos geworden is door omstandigheden onafhankelijk
van zijn wil, wat de basisvoorwaarde is om aanspraak op werkloosheidsuitkeringen te hebben. De arbeidsrechtbank heeft de bevoegdheid, niet enkel te
onderzoeken of de direkteur van het gewestelijk bureau de beslissing van het
beheerscomite op de juiste wijze heeft toegepast, maar ook of dit comite
de wettelijke bepalingen juist heeft toegepast.

IS.

ZIEKTE EN ONGEVAL

De ziekte of het ongeval van de werknemer brengt de schorsing mee van de
arbeidsovereenkomst die tussen hem en zijn werkgever bestaat.
De werkgever is verplicht aan zijn arbeidsongeschikte werkriemer een vergoeding voor . gederfd loon te betaien : de bediende aangeworven voor
onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd van tenminste dde maanden of voor
een bepaald werk wanneer uit de toepassing van de overeenkomst normaal
een tewerkstelling van ten minste drie maanden moet voortvloeien, behoudt
gedurende de eerste dertig dagen arbeidsongeschiktheid tengevolge vin
ziekte of ongeval het recht op de door de overeenkomst bepaalde bezcildiging. De bediende die niet onder bovengenoemde voorwaarden werkt evenals de arbeider hadden in geval van ziekte andere dan een beroepsziekte
of een ongeval andere dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar
of van het werk, lastens hun werkgever recht op een vergoeding van So%
van hun normaal loon gedurende een periode van zeven dagen. Deze ver~
goeding bedroeg 100% van het normaal loon gedurende dezelfde periode
indien deze werknemers arbeidsongeschikt waren ingevolge een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk.
Er bestond dus een duidelijke discriminatie tussen de arbeider en de
bediende, ondanks het feit dat zij zich beiden in een gelijke situatie als
werknemer bevonden.
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Door de collectieve arbeidsovereenkomsten nummers 12 eri 13 gesloten· in
de nationale arbeidsraad op 28.6; 1973, en algemeen verbindend verkla::m;l
bij K.B .. van I I. I. 1974 is de ongelijke behandeling omzeggens .:weggewerkt
door de wettelijke vergoeding aan te vullen met een collectief bedongene.
Hogervermelde arbeiders en bedienden hebben ingeval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval vap. gemeen recht, gedurende de eerste
zeven dagen van de arbeidsongeschiktheid recht op een vergoeding gelijk
aan IOo% van het verloren loon. Bij het verstrijken van die eerste periode
van zeven dagen hebben zij gedurende de 23 daaropvolgende kalenderdagen
recht op een vergoeding.die gelijk is aan 29% van het gedeeltevan het normaal loon dat de loongrens die in aanmerking komt voor d.e, berekening
van de ziekte- en invaliditeitsvergoedingen niet overschrijdt, en a,a,n 91,5%
van het gedeeite van het normaal loon dat deze · loongrens overschrijdt.
Deze vergoeding valt ten laste ~an de werkgever, en ze betekent in combinatie met de arbeidsongeschiktheidsuitkering welke door het ziel(enfonds
wordt uitbetaald, de toekenning aan de werknemer van zijn nori:naal netto
loon gedurende de eerste maand arbeidsongeschiktheid.
·
.

.

.

Indien het een arbeidsongeval of een beroepsziekte betreft hebben qeze
werknemers recht, gedurende de 23 kalenderdagen volgend op de periode
van gewaarborgd weekloon, op een bijkomende vergoeding die w~rdt
uitbetaald door de werkgever, ten einde hen, door samenvoeging van deze
vergoeding met de vergoedingen uitbetaald door de verzekeraar arbeidsongevallen of door het fonds voor beroepsziekten, een bezoldiging te waarborgen die overeenstemt met het nettoloon dat zij zouden verdiend hebben
indien zij verder gewerkt hadden.
Normaal loon. De bediende die in commissieloon wordt uitbetaald moet in
geval van arbeidsongeschiktheid een vergoeding worden toegekend berekend op basis van de gemiddelde m:aandelijkse commissielonen die hem
tijdens de twaalf maanden, die de ongeschiktheid voorafgingen, werden
toegekend (Cass., 22.9.1971, Arr. Cass., 1972, 83).
Oorzaah. Het gewaarborgde loon is volgens artikel 29 § 3b niet verschuldigd
aan de werknemer wiens arbeidsongeschiktheid voortspruif uit een door
hem gepleegde zware fout. Het begrip 'zware fout' kan niet losgedachtworden van de kontekst waarin het is geplaatst, noch van desociale b'escher~
mingsobjectieven, waarvan het bij wijze van uitzondering afwijkt. De
omschrijving die elke handeling waarvan de werkniah het klaatblijkelijk
gevaar kende of moest kennen, als zware fout karakteriseert, kan bezwaatlijk
met de sociale doelstellingen van artikel 29 van de wet verzoend worden
vermits zij aan de werkman de wettelijke bescherming zou ontnemen ook
in de gevallen waarin hij, gedreven door gevoelens van edelmoedigheid en
van algemeen menselijk plichtsbesef (bv. redden van een mensenleven,
voorkomen van een dreigend ongeval) zich bewust aan bepaalde risico' s
blootstelt. Dergelijke handelingen als zware fout karakteriseren zou een
immoreel waardeoordeel inhouden.
Van een zware fout kan slechts sprake zijn, wanneer de door de werkmap.

gestelde handeling elke zinnige motivering mist en van een grote dosis
lichtzinnigheid doet blijken (Arbrb. Antwerpen, 20.6.1974, onuitg.).
Rechtsvordering tegen aansprakelijke derde. Artikel 10 § 5 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt voorziet de mogelijkheid voor
de werkgever om in de plaats van het slachtoffer of van zijn rechtsverkrijgenden te worden gesteld. De rechtsvordering van de werkgever tegen de voor
de aan zijn werknemer overkomen ongeval aansprakelijke derde, is naar de
wet beperkt tot het herstel van de werkelijke door het slachtoffer of de
rechtverkrijgenden geleden Schade. De mogelijkheid bestaat dus niet om
slechts de bij artikel 10 § 1 van de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt bepaalde bezoldiging in acht te nemen, zonder met de werkelijke
schade rekening te houden. (Cass., 17·3·1971, Arr. Cass., 1971, 689).

De rechtsvordering van de werkgever, die aan zijn bediende de bezoldiging
betreffende de eerste dertig dagen van de arbeidsongeschiktheid ingevolge
van een ongeval heeft betaald, kan tegen de derden die voor het ongeval
aansprakelijk zijn, ingesteld worden in de plaats van het slachtoffer en de
wet maakt dienaangaande geen onderscheid tussen een arbeidsongeval
en elk ander ongeval (Cass., 7.10.1974, Arr. Cass., 1975, 172).
Artikel 29 § 4 van de wet op de arbeidsovereenkomst voorziet eveneens de
mogelijkheid voor de werkgever om in plaats van zijn arbeider of diens
rechtverkrijgenden de rechtsvordering in te stellen tegen de derden aansprakelijken voor een aan de arbeider overkomen ongeval.
Artikel 1382 B.W. en voormeld artikel29 § 4 bieden de werkgever evenwel
geen rechtsgrond tot terugvordering van het aan een werkman betaald
gewaarborgd weekloon indien de werkongeschiktheid voortvloeit uit een
door de werkman gepleegde zware fout.
Onder aansprakelijke derde tegen wie de in de plaats gestelde werkgever
regres heeft wegens betaling aan een werkman van gewaarborgd weekloon,
client verstaan te worden een persoon die vreemd is aan de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever en de werkman, slachtoffer van een
ongeval dat geen arbeidsongeval of ongeval op de arbeidsweg is. Is derhalve ook een derde, in de zin van de wet, de aansprakelijke persoon die
eveneens door een arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever verbonden
is (Cass., 27·5.1975, R. W., 1975-1976, 1803).
Formaliteiten en bewijs. De werknemer moet in geval van arbeidsongeschiktheid zijn werkgever hiervan onmiddellijk op de hbogte stellen.
Uit artikel 29bis 2e lid van de wet van 10.3.I9oo en artikel 9 § 2 lid 2 van
de gecoordineerde wetten op het bediendenkontrakt blijkt dat de werkgever
de werknemer kan verzoeken een medisch attest voor te leggen. Evenzo kan
door een collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement de toekenning
van een gewaarborgd loon afhankelijk gesteld worden van het overleggen
van dergelijk attest.
De werkman die contractueel verplicht is aan zijn werkgever een medisch
attest te Iaten toekomen mag het opzenden van dit attest bewijzen door aile
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rechtsmiddelen vermoedens inbegrepen (Cass., I7·9· 1970, Arr. Cass.,
1971, so).
Dit medisch attest client niet noodzakelijk aan de werkgever zelf doorgestuurd. Zo kan het arbeidsreglement geldig de verplichting opleggeh dat
het attest moet overgemaakt worden aan de door de werkgever aangestelde
geneesheer. Hierdoor wordt geen supplementaire voorwaarde toegevoegd
aan artikel 29bis van de wet van 10.3.1900, maar wordt eenvoudig in een
toepassingsmodaliteit voorzien, die een geheel vormt met het arbeidskontrakt en bindend is voor de partijen (Cass., 19·3·1975. T.S.R., 1975,
165).
Evenzo kunnen collectieve arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement
geldig aan de zieke arbeider de plicht opleggen om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen zowel aan de werkgever als aan de door de werkgever
afgevaardigde geneesheer. Dit is als volgt te verantwoorden: het medisch
attest is niet aileen bedoeld om de werkgever van de ziekte van zijn werknemer te verwittigen, doch is eveneens vereist om de werkgever toe te Iaten
het bestaan van de ziekte te doen verifieren. Doorgaans zal de werkgever
voor deze controle enkel om de medewerking verzoeken van een geneesheer.
Er is evenwel een evolutie in die zin dat de werkgever zekere van zijn funkties aan gespecialiseerde diensten, volledig onderscheiden van de onderneming overlaat, bv. sociaal sekretariaat voor de berekening van de wedden,
de diensten van medisch controle voor de verificatie van de arbeidsongeschiktheid. In de lijn van deze evolutie is het normaal dat de zieke werknemer onmiddellijk en gelijktijdig de werkgever en de controlei:nstantie
verwittigt, teneinde de controle op de arbeidsongeschiktheid niet onnodig
te vertragen (Arbrb. Brussel, 22.12.1972, ]. T. T., 1973, 139).
De arbeidsrechtbank te Luik in zijn vonnis van 29.3.1971 (]. T. T., 1972,
287) en de arbeidsrechtbank te Bergen in zijn vonnis van 19.10.1973
(J. T. T., 1974, 120) stellen evenwel- in strijd met de arresten van het hof
van cassatie -- dat de wettekst waarvan de beschikkingen van dwingende
aard zijn, aan de werknemer slechts de verplichting oplegt een medisch
attest af te geven. Het beding van het arbeidsreglement dat de mededeling
van het attest oplegt aan de zetel van de onderneming en de mededeling
van een formulier aan de controlei'nstelling, evenals de mededeling van een
,bijzonder attest', beschouwen dan ook als in strijd met de wettekst. Wij
menen dat hier mag gewag gemaakt worden van een stelling die in de toekomst zal verlaten worden.
De werknemer die verplicht is een attest af te geven of op te sturen client
dit te doen binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid
of de dag van de ontvangst van het verzoek, tenzij bij arbeidsreglement of
collectieve arbeidsovereenkomst een andere termijn bepaald is.
Deze termijn van twee dagen slaat op de verzending van bedoeld attest
door de werknemer en niet op zijn ontvangst door de werkgever (Arbrb.
Brussel, 28.1.1971, T.S.R., 1972, 279).
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Het is van belang dat de werknemer de hem opgelegde verplichtingen in
verband met het afleveren van een medisch attest strikt naleeft, immers,
artikel 29 bis van de wet op de arbeidsovereenkomst voorwerklieden, evenals artikel 9 van de gecoordineerde wetten op hetbediendenkontrakt voorzien de weigering van uitkering van: het gewaarborgd loon b{j het indienen
van het geneeskundig attest buiten. de vo~rg~schreven termijn.
Hetzelfde geldt ten opzichte van de .bijkomende verplichtingen die bij
collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement aan de werknemer
opgelegd worden. Ook · deze dienen geeerbiedigd, · wil- men het recht op
gewaarborgd loon bewaren, want indien deze verplichtingen ongesanktioneerd zouden blijven zou. dit betekenen dat. de_ w:erknem~r bijvoorbeeld
zich. ongestraft zou kunnen onthouden van. het sturen van een attest naar
het controleorganisme (Arbh. Brussel, 22.;1:2.1972, J.T. T., 1973, 139).
Het beoordelingsrecht inzake het al dan ni~t toepassen van deze sariktie
behoort uitsluitend aan de werkgever. :Poor gebruik te maken van het woord
,kan" wilde de wetgever de werkgevern~~t verbieden om het loon vrijwillig
kontraktuele verplichtingen niet
te betalen zelfs wanneer de arbeider
nageleefd heeft. De rechtbank kan zich echter niet in de plaats stellen van
de werkgever en hem de betaling van het gewaarborgq loon opleggen. De
rechtbank zou dit integendeel wel kunnen wanneer vaststaat dat de betalingsweigering voortvloeit uit de schending door de werkgever van zijn
kontraktuele verplichtingen (Arbrb. Namen, 22.3.197r,].T.T., 1972, 79).
Het getuigschrift dat de behandelende geneesheer van de bediende opstelt
en dat door _laatstgenoemde aan de werkgever wordt overgemaakt om een
afwezigheid te rechtvaardigen, is geen onomstootbaarbey.rijs van deziekte.
Uit de omstandigheden dat een bediende gedurende een periode waarvoor
hij verlof had gevraagd, dat hem geweigerd werd, om gezondheidsredenen
afwezig is, en zich naar het buitenland begeeft zonder zijn werkgever te
verwittigen, zodat deze zich i~ de onmogelijkh~id beviridt de arbeidsongeschiktheid te onderzoeken, zoals artikel9 §. 2 van de wetten op het bediendenkontrakt hem daartoe machtigt, mag de werkgever gewettigd afleiden
dat het bewijs van de ziekte niet gelev~rd is, en dat de hedi~nde, die zonder
rechtvaardiging afwezigwa~; e~n zware fout heeft~ gepleegd die de wegzeilding zonder opzeggiri.g noch verg~eding to~l~at _(Arbh. Brussel, 23.12.1970,

de

T.S.R., 1972, 113).
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Controle. De regeling van het gewa~rborgd _loon houdt voor de werkgever
de verplichting in aan zijn arbeid~ongeschikte werknemer een vergoeding
uit te betalen zonder dat deze laatste een tegenprestatie Ievert. Vermits de
arbeidsongeschiktheid v~n & werknerner een financiele last inhoudt voor
de werkgever, wordt hem dan ook door de wetgever de mogelijkheid geboden om de toestand van arbeidsongeschiktheid te verifieren. De werkman
mag niet weigeren een door de werkgever gemachtigd en betaald geneesheer
te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens wanneer
de behandelende geneesheer van de werkman oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven, moet de

werkman:zich, desgevraagd, bij de door de werkgever gemachtigde en betaalde geneesheer aanbieden. Het woord ,desgevraagd" bedoelt niet uitsluitend een individueel verzoek. Dit verzoek kan ook collectief gedaan
worden inzonderheid wanneer het in het arbeidsreglement vervat is.
Het arbeidsreglement kan geldig bepalen dat de werkman, in geval van ziekte, zich binnen een gestelde termijn bij de door de werkgever gemachtigde
geneesheer moet aanbieden. In casu bepaalde het arbeidsreglement dat de
werkman zich niet ,desgevraagd" maar spontaan en op de eerste dag van de
arbeidsongeschiktheid bij de door de. werkgever gemachtigde geneesheer
moet aanbieden. Zodoende worden geen bijkomende voorwaarden toegevoegd aan artikel 29bis van de wet van 10.3.1900, maar wordt een loutere
toepassingsmodaliteit ervan voorgeschreven, modaliteit welke met d~ arbeidsovereenkomst een geheel vormt en voor de partijen verbindend is
(Cass., 25.11.1970,]. T. T., 1971, 160).
De werknemer die weigert zich te onderwerpen aan de medische controle
van de geneesheeraangeduid door de werkgever, alhoewel hij daartoe verzocht wordt, verliest het recht op gewaarborgd loon (Werkr. Vilvoorde,
15-4-1969, T.S.R., 1971, rro).
Tegenstrijdig advies. Quid wanneer de behandelende geneesheer van de
werknemer en de controlerende geneesheer van de werkgever het niet eens
zijn over het bestaan of de duur van de arbeidsongeschiktheid? Noch de
wet, noch enige bindende paritaire overeenkomst geven op de gestelde
vraag een antwoord of voorzien enige in dit geval te volgen procedure. Ter
oplossing van het gestelde probleem client uitgegaan van het principe dat in
geval van niet-overeenstemming tussen het advies van de behandelende
geneesheer en dat van de door de werkgever aangestelde dokter, geen der
partijen het recht heeft een beslissing te nemen die enkel gebaseerd is op
het advies van de door hem geraadpleegde arts. Algeineen wordt in de
rechtspraak aangenomen dat de verklaring van de geneesheer van de werkgever in tegenspiaak met het getuigschrift van de werknemer geenszins
het bewijs uitmaakt van de onjuistheid van bewust getuigschrift (Arbrb.
Charleroi, 8.1 1.1971, f. T. T., 1972, 28; Arbh. Brussel, J+1973. T.S.R.,
I973. 226; Arhh. Luik, 13.11.1973. T.S.R., 1974. 495. zie evenwelanders:
Arbh. Brussel, 27.10.1972, ]. T. T., 1973, 154).
Teneinde aan de tegenstrijdigheid een oplossing te geven poneert het
arbeidshof te Luik in haar arrest van 13.II.1973, (T.S.R., 1974, 495)
dat de enige mogelijkheid etin bestaat dat in akkoord tussen de partijen
of zo nodig door de bevoegde rechtsmacht een geneesheer-scheidsrechter
wordt aangeduid (in dezelfde zin: Arbrb. Luik, 29.6.1971, T.S.R., 1972,
102; Arbrb. Luik, 17.5.197i, T.S.R., 1972, r28).
Er bestaat evenwel geen eensgezindheid in deze drie rechtspraken nopens
de vraag wie als initiatiefnemer client op te treden. Daar waar de arbeidsrechtbank te Luik meent dat de werkgever, en niet de bediende zich moet
inzetten opdat dit geschil zou opgelost worden en om het vermoeden omver
te werpen volgens hetwelk geloof moet gehecht worden aan de verklaring

van de geneesheer die de bediende behandeld heeft, houdt het arbeidshof
te Luik voor dat de bewijslast niet steeds op de werkgever rust, doch dat
het verzoek tot oplossen van het geschil moet uitgaan van de meest gerede
partij, hierbij verwijzend naar de algemene principes inzake bewijslast om
te weten wie als de meest gerede partij dierit beschouwd te worden. In casu
was de werkgever de initiatiefnemende partij, vermits hij zich beriep op
kontraktbreuk in hoofde van de werknemer.
Het is evident dat de partijen vrij een beroep mogen doen op een scheidsgerecht· ten einde de onmogelijkheid te kennen waarin de arbeider zich,
ingevolge een ziekte, bevindt zijn arbeid te presteren (Werkrechtersraad
Luik, 7.1.1970, ]. T. T., 1971, 35). Evenzo mag het arheidsregelement opformele marrier de modaliteiten van een geneeskundige arbitrage voorschrijven op gebied van gewaarborgd loon. Deze arbitrage maakt een middel
uit op tot een snelle oplossing te komen, maar partijen blijven vrij een
beroep te doen op de rechtbank (Arbrb. Brussel 11.2.1971, T.S.R., 1971,
157, verwijzend naar cass. 25.11.i970, R.W., 1970-1971, 943).
Verlenging van de arbeidsongeschiktheid. De verplichtingen die op de werknemer ingeval van verlenging van zijn arbeidsongeschiktheid rusten, verschillen niet van degene die bij een eerste ongeschiktheid opgelegd worden,
daar de wet in dit verband geen onderscheid maakt (Arbrb. Brussel, 16.10.
1972, T.S.R., 1973, 39). Zo kan op het einde van de eerste periode van
ongeschiktheid de werkgever eisen dat een geneeskundig certificaat wordt
voorgelegd-dat deverlenging van de afwezigheid wegens ziekte rechtvaardigt
(Arbrb. Luik, 20.9. 1972, T.S.R., 1972, 331).

Daarentegen, mist de bepaling van het arbeidsreglement, die aan de zieke
bediende ingeval van verlenging de verplichting oplegt een nieuw medisch
attest v66r het verval van het vorige mede te delen, feitelijke draagwijdte.
De geneesheer moet zijn patient onderzoeken op de datum van het verval
van het eerste attest alvorens uitspraak te doen nopens een eventuele
verlenging. In casu was de vervaldag van het attest de vrijdag, de dag waarop
de bediende het werk diende te hervatten de daaropvolgende maandag.
Ze heeft de maandag het verlengingsattest ingediend, wat zo snel mogelijk
is (Arbrb. Brussel, 12.5.1971, ]. T. T., 1971, 224).
Wanneer aan de werknemer geen verplichting is opgelegd om een medisch
attest te bezorgen, kan, het feit dat voor de verlenging geen geneeskundig
certificaat spontaan wordt bezorgd, niet als een dringende reden beschouwd
worden (Arbrb. Luik, 20.9.1971, T.S.R., 1972, 331).
Ziekte: hervalling - nieuwe ongeschiktheid. Het gewaarborgd weekloon is
niet opnieuw verschuldigd wanneer een nieuwe arbeidsongeschiktheid zich
voordoet binnen de eerste veertien dagen die volgen op het einde van de
periode van arbeidsongeschiktheid die aanleiding heeft gegeven tot de
betaling van een gewaarborgd loon, tenzij door middel van een medisch
attest bewezen wordt dat deze nieuwe arbeidsongeschiktheid te wijten is
aan een andere ziekte (Arbrb. Luik, 28.6.1971, T.S.R., 1971, 301).

Het geneeskundig getuigschrift dat stelt dat de nieuwe arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een andere ziekte, moet worden ingeleverd binnen de
twee werkdagen vanaf de dag volgend op de nieuwe ongeschiktheid. Bij
gebreke dit te doen binnen de termijn waarin de werkgever de mogelijkheid had de werkelijkheid van de nieuwe ongeschiktheid na te gaan, kan
de werknemer geen twee maal het gewaarborgd weekloon ontvangen
(Arbrb. Luik, 24.2.1971, T.S.R., 1971, 77).
Wat betreft het hervallen in dezelfde ziekte doen zich problemen voor
indien er sprake is van een zogenoemde ,paging tot werkhervatting'. De
arbeidsrechtbank te Antwerpen poneert in zijn vonnis van 18.10.1973
(T.S.R., 1973, 386) dat de wet op de arbeidsovereenkomst het begrip
,poging tot werkhervatting' niet kent. Zij koppelt haar rechtsgevolgen
aan de arbeidsgeschiktheid of aan de arbeidsongeschiktheid van de werkman.
Het be grip ,paging tot werkhervatting' dankt zijn historisch ontstaan aan de
rechtsleer en de rechtspraak die bedoelde rechtsconstructie in sommige
concrete gevallen gebruikten tijdens de periode die voorafging aan de inlassing van uitdrukkelijke bepalingen in de wetten betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake de geldelijke gevolgen van hervallingen binnen een
korte periode volgend op een periode van arbeidsongeschiktheid die reeds
aanleiding had gegeven tot de uitkering van gewaarborgd loon. Sedertdien
maakt dit begrip dubbel gebruik uit met de bepalingen van artikel 29
§ 2 van de wet op de arbeidsovereenkomst.
Het aan de rechtbank onderworpen geval betrof een specifieke zaak, waarin
de werknemer twee maal in dezelfde ziekte herviel. Daar waar de eerste
periode van hervalling binnen de veertien dagen na het einde van de eerste
ongeschiktheid viel, zodanig dat daar de werkgever geen gewaarborgd loon
verschuldigd was, situeerde de twee periode van hervalling zich daarentegen
meer dan veertien dagen na het einde van de eerste ongeschiktheidsperiode,
zodanig dat de rechtbank, de paging tot werkhervatting volledig uit zijn
gedachtengang bannend, artikel 29 ·§ 2 letterlijk toepaste, en de werkhervatting gedurende een volledige dag aanleiding moet geven tot het betalen van
gewaarborgd loon (In dezelfde zin Arbrb. Antwerpen, 22.5.1975, T.S.R.,
1975· 502 met inbegrip van het probleem hervallen in dezelfde ziekte of
in onderscheiden ziekten).
Wij menen dat in de desbetreffende materie eerder het vonnis van de arbeidsrechtbank te Turnhout moet bijgetreden worden, waar dit uit de
voorhanden zijnde gegeven onder meer de duur van de werkonbekwaamheid van meer dan vier maanden en de twee zeer korte werkhervattingen
van nog geen voile werkdag, afleidt dat het terzake een mislukte paging
tot werkhervatting betreft en er dus geen nieuwe oorzaak van arbeidsongeschiktheid bewezen is en derhalve geen recht ontstaat op gewaarborgd
weekloon (Arbrb. Turnhout, !.3.1971, T.S.R., 1971, 220).
Vermelden wijtenslotte nog dat voor wat de bedienden betreft, het maandloon bepaald bij artikel 10 § 3 van de samengeordende wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden niet opnieuw verschuldigd is zolang de
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bediende in toepassing van artikel 56 § 2 van de wet van 9,8;1963 met
voorafgaandelijke toestemming van de adviserend geneesheer. het werk
voortzet, met een erkende arbeidsongeschiktheid van so%. (Arbh. Brussel,
2.7.1973, ]. T. T., .1974, 168).
Werkhervatting. Het is rechtmatig aan de werkgever het recht te verlenen
de werkelijkheid van het ophouden van de arbeidsgeschiktheid te laten
nagaan, zoals de wet hem het recht toekent de werkelijkheid van de arbeidsongeschiktheid te laten nagaan (Arbrb. Luik, 7.1.1970, ].T.T., 1971, 35).
De werkgever mag het hervatten van de aktiviteiten ondergeschikt maken
aan het gunstig resultaat van een medisch onderzoek (Arbrb. Brussel,
21.6.1971, T.S.R., 1972, 121).
Het is mogelijk dat de adviserend geneesheer besluit tot een werkhervatting
onder de voorwaarden die de werkomstandigheden raakt; het komt in dit
geval de werkgevet toe te onderzoeken of die voorwaarde te verwezelijken
is binnen het kader van het arbeidskontrakt. Deze beslissing moet aan de
de werknemet kenbaar gemaakt worden. De werkgever zal bijgevolg moeten
bewijzen dat hij de arbeider opgeroepen heeft met aanduiding van een werk
dat valt binnen de grenzen van het arbeidskontrakt (Arbrb. Hasselt, 21.12.
1971,].T.T., 1973, 110).
Arbeidsongeval. Hiervoor kan integraal verwezen worden naar CLAEYSLEBOUCQ, E., Overzicht rechtspraak, T.P.R., 1976, nr. 4·
16. FAMILIALE GEBEURTENISSEN
De wetgever heeft de mogelijkheid voorzien voor de werknemer om, zonder
loonverlies, afwezig te zijn op een gewone aktiviteitsdag, ter gelegenheid van
een familiale gebeurtenis en voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.
Om gerechtigd te zijn op loon moet de werknemer de werkgever vooraf
verwittigen; indien zulks hem niet mogelijk is, is hij ertoe gehouden laatst~
genoemde zo spoedig mogelijk .te verwittigen. Het verlof moet gebruikt
worden waarvoor het is toegestaan.
Bij K.B. van 28;8, 1963 wordt de reden en de duur van de afwezigheid voor
de werknemer gepreciseerd. De meeste voorkomende gevallen van klein
verlet hebben betrekking op het huwelijk, of de plechtige communie.
Wat betreft het huwelijk dienen zowel het burgerlijk als het godsdienstig
huwelijk als familiegebeurtenis beschouwd te worden, zodat het de werknemer vrijstaat, om, met inachtneming van de andere wettelijke voorwaarden, op de ene of op de andere dag afwezig te zijn met behou!i van zij1;1
notmaalloon. .
lndien het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk op twee onderscheiden dagen
gesloten wordt, tonen de huwenden aan welke de familiegebeurtenis is,
in de zin van artikel 28 6° van de wet van 10.3.1900, en artikel 2 van het
koninklijk besluit van 28.8.1963. (Cass., 9.1.1974, T.S.R., 1974, 260).
In verband met de afwezigheid van de werknemer in geval van plechtige
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communie van zijn kind of dat van zijn echtgenote, bestond in de praktijk
een moeilijkheid, vermits de plechtigheid zelf gewoonlijk de zondag,
no~male rustdag, pl~~t;vond, en de vraag gesteld werd om de eerste of zelfs
de tweede dag na de plechtigheid als verlofdag toe te staan.
Volgens twee vonnissen van de arbeidsrechtbank te Brussel van 7-4-1974
(]. T. T., 1974, 224"243) wordt erop gewezen dat de toepassing van artikel48
sexies van de wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden in geen geval
afbreuk doet aan · gebeurlijke gunstiger bepalingen opgenomen hetzij
in de arbeidsovereenkomst, hetzij in de beslissing van de bevoegde paritaire
comites. In casu was inderdaad in een collectieve overeenkomst voorzien dat
bij de plechtige communie van een kind, de werknemer .het recht heeft
gedurende ,een dag' van het werk afwezig te zijn, en dit met behoud van
het normale loon. Dit betekent dus dat de verlofdag niet noodzakelijk de
dag van de plechtigheid zelf moet gerromen worden. Desniettemin zal
de vergoeding enkel verschuldigd zijn, indien het verlof door de betrokkene
werd aangewend voor het doe! waarvoor het werd toegestaan. De rechtbank
heeftgeoordeeld dat het algemeen gebruikelijk voorkomt dat de dag volgend
op deze van de plechtige communie wei degelijk in familieverband wordt
doorgebracht en dit met het oog op. de gebeurtenis welke tot de afwezigheid
aanleiding heeft gegeven, dit evenwel niet meer het geval is met betrekking
tot de . tweede daaropvolgende clag ; logischerwijze client niet te worden
verondersteld dat de.afwezigheid op dinsdag enkel zou te. wijten zijn aan
het vervullen van familiale of andere verplichtingen, in verband te brengen
met de betrokken plechtigheid, _wanneer deze zelfde plechtigheid reeds
twee dagen voordien is doorgegaan (In ·dezelfde zin Arbrb. Hasselt,
28._2.1974, R. W., 1973-1974· 4453).
Door de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 16, van 24-10.1974,
gesloten in de nationale arbeidsraad, wordt een regeling genomen om de
zojU!ist aangestipte moeilijkheden op te lassen. Artikel 3 van deze overeenkomstbepaalt:: .,wanneer de plechtige communie of de deelneming
aan het feest van de vrijzinnige jeugd van hun kind of van het kind van
h.un echtgeno(p)te samenvallel). met een ~ondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, h.ebben de werknemers wier arbeidsovereenkomst
gereg~ldisbij de ;wetvaD..ro.3.1900 op d~ arbeidsovereenkomst voor werklieclen, hij de \\let ;an 24.4.1970 op de arbeidsoyerl';enkomst voor bedienden,
geordend op 22.7.1955 of bij de wet van 1-.4.1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, recht zonder loonverlies, afwezig
te zijn op de gewone aktiviteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. Deze bepaling is van kracht sinds !.!.1975·
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BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (17-44)
Arbeidsovereenkomsten eindigen op diverse manieren, Bij diegene aangegaan voor een bepaalde tijd of -werk, rijzen slechts moeilijkheden op in het
geval van voortijdige eenzijdige verbreking. De meeste arbeidsovereenkomsten worden echter voor. onbepaalde tijd gesloten. Naast de - steeds mogelijke en toegelaten--,--- vrijwillige en wederzijds overeengekomen beeindiging
van zulke overeenkomsten, neemt meestal een van de partijen, eenzijdig,
het initiatief tot beeindiging mits naleving van de preciese en formele wettelijke voorsthriften die zulke beeindiging regelen; de verbreking kan echter
- gewild of ongewild - voortspruiten uit een handeling van een der
betrokken partijen, wat de toepassing van wettelijk voorziene sancties uitlokt. De bandtussen het verbintenissenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht is immers in zoverre gehandhaafd dat partijen steeds eenzijdig aan hun
arbeidsverhouding een einde kunnen stellen. Ons thans vigerend arbeidsrecht kent de algemene verplichting tot motiveren bij ontslag niet: slechts
in bepaalde uitdrukkelijk door de wet voorziene omstandigheden legt de
wet aan de werkgever het verbod tot ontslag op omwille van de speciaal
te beschermen toestand waarin de werknemer verkeert (x). Buiten deze
uitdrukkelijke - doch beperkte - geregelde situaties, wordt te lande de
gegrondheid van de beslissing tot verbreking niet aan op voorhand vastgelegde normen getoetst noch van _een controlerecht op de beslissing door
neutrale derden (rechtbank, overheidsorgaan, orgaan van de arbeidsgemeenschap) afhankelijk gesteld.
Weliswaar plaatste de wetgever in 1969 met de invoering van het begrip
,willekeurig ontslag" in de arbeidsovereenkomstenwet voor werklieden een
eerste stap in die richting ; doch hierbij worden eerder de gevolgen van zulk
een willekeurig doorgevoerde afdanking gesanctioneerd dan de afdanking
zelf welke, alhoewel bewezen willekeurig, eenzijdig kan worden doorgevoerd
(zie verder nr. 23).
Er kan dan oak slechts sprake zijn van een werkelijke evolutie in het
ontslagrecht bij afdanking zo in de toekomst het beg~nsel van een algemene
motiveringsplicht op een of andere wijze concreet in het arbeidsovereenkomstenrecht wordt ingevoerd.

(1) Lees hierover meer bij: STEYAERT, J., Ontwikke/ingen in het recht van de arbeidsovereenkomsten; DuBOIS, B.; Het willekeurig ontslag: naar een grondige hervorming van het Belgisch
ontslagrecht. Bijdragen verschenen in: Sociaal Recht. Post-universitaire lessenreeks ingericht door het Seminarie voor sociaal recht, R.U.G. Fac. rechtsgeleerdheid, 1977·
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BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
MET EEN OPZEGGINGSTERMIJN (17-26)

IJ .. PRINCIPE
Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan elke partij door
opzegging een einde maken. Te onderscheiden valt echter enerzijds het
ontslag, d.w.z. de eenzijdige wilsuiting tot beeindiging van de overeenkomst
anderzijds de modaliteiten waarmede het ontslag door de wet wordt
pmringd, d.w.z. de marrier waarop de overeenkomst een einde neemt.
Het ontslag in se spruit steeds uit een eenzijdige beslissing voort (zie
Arbh. Brussel, 25 maart I974, ]. T. T., 1974, 235). De geldigheid van het
ontslag d.w.z. de beslissing tot ontslag, is niet aan een geschrift verbonden:
eenmaal de wil tot ontslag duidelijk en ondubbelzinnig is, bestaat het antslag juridisch. De nietigheid van de opzegging, te wijten bv. aan het niet
naleven van de voorschriften inzake aanvang en duur van de opzegging
(zie verder nr. I9), strekt zich niet uit tot de wilsuiting, door afdanking,
een einde aan de arbeidsovereenkomst te stellen (Cass., 29·3·I973• Arr.
Cass., 1974, 87). De wilsuiting blijft m.a.w. bestaan: de afdanking is een
juridisch feit. Tegenover deze (constante) zienswijze van het hof van
cassatie, staat de mening van Wantiez gei:soleerd waar hij beweert dat, in
het geval een opzegging zonder termijn betekend werd, deze opzegging
weliswaar nietig is, doch dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan zolang
·geen nieuwe afdanking, met of zonder opzegging, wordt doorgevoerd
·(nootonderArbrb. Bergen, 26maart 1973,].T.T., 1973, 271).

en

Eenmaal de beslissing tot afdanking gencimen, zal de wet deze beslissing begeleiden, d.w.z. aan een zeker formalisme onderwerpen teneinde de
,overdracht' van deze afdanking aan de betrokkene binnen bepaalde regels
te houden.

In onderhavige afdeling gaat het meer in het bijzonder om de rechtspraak
met betrekking tot deze opzeggingsformaliteiten.
De beslissing tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst kan zowel
expliciet als impliciet zijn: een werknemer die zijn ontslag indient doch
terzelfdertijd laat weten dat hij terbeschikking blijft teneinde eventuele
nadelige gevolgen van zijn ontslag te vermijden, geeft impliciet doch zeker
uiting aan zijn besluit onmiddellijk aan zijn arbeidsovereenkomst een einde
te stellen (Arbh. Brussel, 26 juni 1974, ]. T. T., 1974, 277; idem, 14 oktober
~974, .onuitg.).
Het ontslag - als eenzijdige handeling - is een feit waarop de partij
waartegen ze gericht is, kan steunen. Het kan dus niet eenzijdig teruggetrokken of gewijzigd worden, zelfs indien de opzeggingsmodaliteiten
qua vorm of inhoud niet korrekt werden doorgevoerd. De rechtspraak
blijft hierover constant: ingeval bv. van betekening van een onvoldoende
opzeggingstermijn, kunnen noch de betrokken partij, noch de rechtbank
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hierop terugkomen door bv. de onvoldoend geachte opzeggingstermijn
te verlengen (Arbrb. Bergen, I I jan. I974> ]. T.T., I974, I72) ..
Het hernemen, na ontsiag, van een foutieve of orivoldoende gewaardeerde
opzeggingsformaliteit is bijgevolg uitgesloten: de wilsuiting tot afdanking
domineert de modaliteiten waarmede deze beeindiging wettidijk moetim
gepaard gaan. ,

o!:ht~enf dit definitief karakter van de oritsiagbeslissing heeft het arbeidshof te Brussel (19 december I972,]. T. T., 19741 24) zich eveneens duidelijk
uitgesproken riaar aanleiding van een opzegging onder voorbehoud. Een
door de werkgever betekende opzegging werd afhankelijk gesteld van het al
daar niet verwezenlijkim door de ,ontslageri." werknemer van een bepaalde
voorwaarde (Het bereikeri. van een bepaald verkoopcijfer tijdens een aange~
duide peri ode; iou meteen betekenen dat de werknemer opnieuw zou worden beschouwd als aarigeworven onder de oorspronkelijke a:rbeidsovereenkomst.). Het hof trad wel de stelling bij dat een opzegging onder voorwaarde niet dubbelzinriig is, 'zo de ontslagen partij bij machte is de voor~
waarde te vervullen. en dat, •indien· de verwezenlijking van de voorwaarde
slechts na het verloop van een zekere tijdspimne mogelijk is, het volstaat
dat deze partij,. op het moment van de betekening van de opzegging, bij
tnachte is te weten of ze ja dan neen, de voorwaarde zal kunnen verwezenlijkei:l. Daarna onderzm!kt het hof of; in ·casu, de ,ontslagen" werknemer
wei degelijk deze zekerheid kon bezitten, quod non.
V~or. het hof zijn bijgevolg aile voorwaarden ~aarvan de verwezenlijking
niet ~et v~lstrekte zekerheid door de ,o~tsiagen' partij op voorhand kunnen
worden bepaald, nietig en strijdig met artikel I4 arbeidsovereenkomstenwet bed1enden. .
.

In. ~I? kan weliswaar dezestelling van hof worden bijgetreden; dochzal in
dergelijke gevallen ooit op voldoende en objectieve wijze deze ,vo9rafgaandelijke zekerheid' omtrent de verwezenlijking van de gestelde voorwaarden- kunrien worden vootgelegd ? In de meeste gevallen zal het hem
immers gaan om louter potestatieve voorwaarden. De vragen omtrent de
geldigheid' van opzeggingen •onder voorwaarden, staan eveneens in relatie
met de problema:tiek omtrent het inlassen van voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. T er gelegenheid van het onderzoek van de rechtspraak
rn:b:t. de beeindiging van de ~rbeidsovereenkornst zonder opzegging, zal
ondermeer .worden onderzocht of een ontbindende voorwaarde opgenomeri
in een arbeidsovereenkomst, vermag- deze overeenkornst te doen beeindigen overeenkomstig de pnnctpes gehuldigd In artikel u83 B.W.. (cfr.
verder J1r .. 28-e11 38).
lS-;

VoRM VAN n:E o:Pz:EGGING

Het formalisme in. de opzeggingsprocedure komt vooreerst tot uiting in
de. verplichting voor_de opzeggende partij; ditschriftelijk door te voeren
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tnet aanduiding van bepaalde wettelijke opgelegde elementen (artikel I9 § I
arbeidsovereenkomstenwet werklieden; artikel I4 bedienden).
Een -geschrift is bijgevolg een imperatieve vereiste voor de geldigheid van
zulke opzeggingen.
Naast de betekening per aangetekende brief, kan het geschrift eveneens
door overhandiging aan de wederpartij worden.betekend dochvereist wordt
dat; het .dubbel van het manueel overgedragen afdankingsgeschrift ,voor
()xltv~ngse'' door .de bestemmeling moet worden ondertekend (Cass., 4 april
1973, Pas., 1973, I, 752). Miskenning van dit ~oorschrift heeft de nietigheid
y~n de handeling tot geyolg. Voorno,emd cassatiearn:!st bevestigde de ziensw.ijzeva~hetarbeidshofvanLuik (29 sept. I971, ]. T.T., 1972, 124) hetwelk
clevereiste tot schdftelijke ontvangstyermelding op het opzeggingsgeschrift
motiveerde om~ille van. de anders noodzakelijke toevlucht tot getuigenverhoor wat voor de opzeggende partij de mogelijkheid inhield zonder
mogelUk tegenbewi]s, een vriend als getuige te kiezen. Meteen stelde het
hofvan,cassatie een(voorlopig ?) punt achter een betwiste interpretatie van
het betrokken wetsartikel (zie vorige overzicht, T.P.R.,. I97I, 525; - zie
bv. Arbh. Brussel, 16 r;neii972,J. T. r~. I973. 58-59; R. W., I972-I973i 664)
\vaa~b!j de overhaiidiging van het opzeggingsgeschrift als een feitelijkheid
werd beschouwd,_ onderworpen aan. de be~ijsvoering door alle rechtsmiddelen. Het voornoemd cas~atiearrestverleent wel een bijzonder relief aan
de ~nhmid •van de betrokken wetteksten waarin staat _dat de handtekening
well<e voorkoint op het dubbel van het overhandigd geschrift enkel geldt
,ais bewijs van ontvangst van de. betekening." De tekst stelt bijgevolg geen
formele eis tot plaatsing 'van' een handtekening ~ hij voorziet slechts in de
betekeni~ welke aan een handtekening client te worden gegeven, indien het
dp hefgeschriftvoorkomt. Alhoewel het cassatiearrestin die zin voor kritiek
vatbaar schijnt (zie GoFFIN,]. T. T., I973. 230.) toch is het aanvaardbaar
dat · het hof aldus stelling heeft gekozen voor de rechtszekerheid m.b.t.
deze ·vorm •Van betekening welke ·anders zonder .twljfel aanleiding tot mis~
bruik kon.geven. Naast de twee andere votmen van betekening (gerechtsdeurwaa_tderexploot en aangetekende brief), bleef het bewijs omtrent de
derde vorm:, de manuele overhandiging, een delikate kwestie; het hof heeft
deze vorm•van kennisgeving met meer·formele zekerheid willen omringeri
wat:o:L volkomen in de lijn ligt van het formalistne waarmede de wetgever
de opzeggingsprocedure heeft willen omringen (zie ook }AMOULLE, M.,
R.C.].B., t9'75.336.).
-& wetgder uitdrukkeli]k de -betekenis van de op -een opzeggingsgeschrift, geplaatste. handtekening heeft willen. beperken tot een geldig
ontvangstbewijs ·en niet meer,.is het arrest van het arbeidshof te Brussel
25:rnaart i974 (J.T. T., 1974; .235) interessant in zoverre het aanneemt dat
een han:dtekening van de bestemmeling voorafgegaan door een ,gelezen
en goedgekeurd' eveneeris een impliciet akkoord. over de opzeggingstermijn
inhqudt :: het hof stelt dat als regel 'niet mag doorgaan dat de bediende die
tekent· niet een.'.1gelezeri en goedgekeurd' 'moet worden geacht als geen
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beslissing met kennis van zaken te hebben kunnen nemeh: zulk een vermelding is immers een bekentenis ; het voorwerp van de bekentenis is het
gebruik van de andere normale bewijsmiddelen overbodig te maken (b.m.
artikel I325 B.W.).
19, AANVANG VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN

De wettelijke verplichtingen hieromtrent zijn streng, op straffe van nietigheid. De wet stelt ondermeer de expliciete vermelding van de opzeggingstermijn. Het hof van cassatie nam echter aan dat, bij gemis aan een uitdrukkelijke aanduiding van de aanvangstermijn, dit wel impliciet kon blijken
uit de combinatie van de aangeduide duur van de termijn samen met de
datum van diens verstrijking op voorwaarde dat uit deze combinatie duidelijk en ondubbelzinnig de juiste aanvangsdatum kon worden afgeleid
(zie vorig overzicht, T.P.R., o.c., $27). Een arrest van het arbeidshof te
Luik aanvaardt een impliciete aanduiding van de aarivangsdatum van de
opzeggingstermijn op grond van volgende feitelijke elementen: bij aangetekende brief van 29 juni 1966 werd opzegging betekend. De duur'werd
op 2 jaar bepaaldmet een einde op I juli I968. In toepassing van artikel I4,
laatste al. (bediendenwet) kon de aanvang van de opzeggingstermijn wettelijk slechts aanvangen op r augustus I966 zodat de opzegging slechts op
I augustus I968 zou eindigen, quod non volgens de termen van de aangetekende brief. .Alhoewel aldus de aanvangstermijn niet duidelijk kon worden
vastgesteld, heeft het hof de nietigheid van de opzegging niet uitgesproken;
de impliciete ~anduiding werd aanvaard na korrektie van de afloopdatum
van de opzegging.
Op die wijze gaf het arbeidshof Luik wel een zeer extensieve betekenis aan
de door het hof van cassatie gestelde vereiste van ,duidelijkheid en ondubbelzinnigheid'.
Voornoemd arrest van Luik roept het probleem op van de vaststelling van
het ogenblik waatop de opzeggingstermijn (bedienden) een aanvang neemt :
de wet zegt ,na afloop van de kalendermaan:d gedurende welke de opzegging
is betekend" (artikel I4, al. 2). De wet zegt verder hoe deze betekening door .
te voeren en maakt tevens het onderscheid tussen de drie voornoemde vormen van betekening : gerechtsdeurwaardersexploot, manuele overhandiging
en aangetekende brief. Terwijl de eerste twee betekeningsmiddelen een
ogenblikkelijke uitwerking hebben, stelt de wet, voor het derde tniddel,
de uitwerking uit tot de ,derde werkdag na de datum van verzending".
Deze verschillende betekeningsmiddelen mogen bijgevolg w.b. hun moment
van uitwerking riiet met mekaar worden gelijkgesteld, wat zich echter wel
voordeed in een vonnis arbeidsrechtbank Luik (8 mei 1972, ]. T. T., I973,
30). De feiten: betekening van opzegging bij aangetekende brief, op 27
mei I97I ter post afgeleverd. De normale uitwerking viel op 30 mei I971,
een zondag; de dag daarop was eveneens een feestdag zodat bijgevolg de
eerste werkdag op I juni viel. Volgens artikel 14, laatste al. kon de opzeg-

gingstermijn slechts op I juli I97I ingaan.
Uit de feitelijke omstandigheden bleek echter dat · de werknemer .op 28
mei ontvangst van de aangetekende brief had vermeld. Op grand van deze
vaststelling liet de rechter de termijn op I juni aanvangen : hij besliste aldus
dat de kennisname van de inhoud van een aangetekende brief met het ondertekenen van een opzeggingsgeschrift gelijk staat en verleende er meteen
eenzelfde gevolg aan. Zulk een zienswijze is ontegensprekelijk in tegenspraak
met de cassatierechtspraak (zie vorig overzicht rechtspraak, T.P.R., I97I,
o.c., 525 (arrest Cass., IO juni I966): wettelijk is de uitwerkingsdatum van
een ter post aangetekende brief onafhankelijk van diens ontvangstdatum
of de datum van reele kennisname door de ·bestemmeling van de inhoud
van de brief: artikel I4, laatste lid bediendenwet stelt de uitwerking op de
3e werkdag na de datum van verzending van de aangetekende brief.
Met betrekking tot het ingaan van de opzeggingstermijn maakt een arrest
van het arbeidshof te Gent (7 okt. I974, T.S.R., I974, I82) een interessant
onderscheid t.o.v. de tegen-opzegging gegeven door de ontslagen werknemer (artikel I6 bediendenwet). Volgens het hof is de imperatieve regeling
voorzien door artikel I 4 niet op zulke tegenopzeggingen van toepassing :
zulke opzeggingen lopen vanaf hun betekening en bijgevolg niet vanaf de
eerste werkdag van de maand volgend op deze waarin de tegen-opzegging
werd betekend. Aldus wordt in deze materie een op het regime van de werkgever afwijkende regeling in het voordeel van de werknemer aanvaard.

:zo. DuuR
De arbeidsovereenkomstenwetten regelen strikt de minimum duur van de
opzeggingstermijnenalsook, voor bepaalde categorieen van werknemers het
ogenblik en de wijze waarop deze termijnen worden vastgesteld. (zie vooral
artikel IS bediendenwet).
De rechtspraak blijft vooral met twistpunten omtrent de toepassing van arti§ t bediendenwet geconfronteerd ondermeer omtrent de situering
kel
.,van het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven." Een arrest van het
arbeidshof te Brussel 5 jan. I972 (]. T. T., I972, I38- Zie ook id. 2S maart
I974, ]. T. T., I974• 23S) leidt uit de voorbereidende werken wet 2I november I969 af dat het begrip .,opzegging" zoals het in voornoemd artikel IS
§ 2 voorkomt, als ontslag moet worden begrepen. Door als voorwaarde te
stellen, zegt het arrest, dat de overeenkomst over de opzeggingstermijn
wordt gesloten .,ten vroegste op het ogenblik van de opzegging", sluit
artikel IS § 2 niet uit dat het tekenen van de overeenkomst tegelijkertijd
met •het ontslag kan geschieden. Het ontslag is inderdaad de handeling
waarbij de ene partij aan de andere duidelijk maakt dater een einde aan de
bestaande arbeidsverhouding wordt gemaakt. Bedoeling van de wetgever in I969 was de als economisch zwakkere beschouwde werknemer te
beschermen · tegen op voorhand overeengekoinen opzeggingstermijnen;
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eenmaal echter het ontslag (dat onafscheidelijk met opzegging ~samengaat)
vaststaat (d.i. de wilsuitdrukking tot afdanking) k<!.n er geen sprake meer
zijn van beeinvloeding van cle werknemer tot aanvaarding V<!.n onguiistige
opzeggingstermijnen. Volgens. de voornoemcie arresten arbeidshof Bn.Jssel
is het bijgevolg niet strijdig met de we't overeenkomsten omtrent de 0p~
zeggingstermijnen telaten samenvallen, ~elijk#jdig, met hetont~lag.
i '
Het opzeggingsgeschrift moet zowel begin als duur yan de opzeggingstermijn bevatten: dit is imperatief op straf vah nietigheid ( Artikel 14 bediendenwet; artikel 19 werkliedenwet.)o Voor het arbeidshof te; Gent
(27 jan. 1971, ]. T. T., 1971, 199) is deze nietigheid slechts relatiefwelk~ kan
worden gedekt doch ten vroegste na de beeindiging van de overeenkomst;
in beginsel blijft dus de opzegging zonder bepaling van· aanvang en{of
duur, nietig· zodat cle werknemer op een opzeggingsvergoeding rec;ht heeft
vanaf het ogenblikvan de afdanking (zie ook Arbh. Gent, 21 april 197.1,
]. T. T., 1972, 4).
.
.
. ., .
I

Het dekken van de relatieve nietigheid wordt door de recl~tspr~a~ 6mzichti-g
behandeld. Zo kan het gebruik van het recht op vrijaf tijdens de opzegging
niet doorgaan . als een aanvaarding van een relatief nietige opzegging;
echter wei het feit dat de werknemer na het verstrijken .van de opzeggiiigstermijn zich niet meer op het werk aanbood (Arbh. Gent, Ssept. I<1J2,
]. T. T., 1973, 214).
.
.
. .
Welke inhoud en betekenis heeft die nietigheid? Betekent m.a.w. denietig~
heid van de opzegging meteen de nietigheid va~ het ontslag ? Heeft dit
als gevolg dat de arbeidsverhouding niet tot een einde kwam zodat een
nieuwe verbreking (feitelijk of met een nieuwe regelmatige opzegging)
noodzakelijk wordt? Volgens een bepaalde mening (zie Wantiez, noot,
]. T. T., 1973, 270) staat het betekenen van een opzeggin~ z~ndert~rmijn
bepaling gelijk met een in ten tie tot verbreking: deze kan echter geen' dte~t
tessortereh (Arbrb. Brussel, 22 maart 197i, J. T. T., 1971, 22'5) iodat op~
nieuw client begonnen. Deze stelling is voor kritiek vatbaar. Centraal blijft
de overweging dat een van-_de partijen een einde· wenst t.e steller1 <!..<!.11: d.e
bestaande ;J.rbeidsverhouding, onafgezien van het .feit o( ciez_e wilsuitipg
al clap niet beantwoordt aan cl.e wettelijk opgelegde verplichtingen inz.i;J.ke
opzegging, Indien cl.e.opzeggingwettelijl< regelmatig is, wordt de verbteking
tot het einde van de opzeggingstermijn uitgesteld ; tussen de tJJ.eciedeling
datde arbeidsverhouding wordt beeindigd en het tijdstipwaarop die_ver:
houding werkelijk een einde neemt, ligt een bepaalde tijgruimte, nL de
opzeggingstermijn welke tijdelijk _de -bestaanszekerheid. van de_ ontslage_n
werknemer waarborgt (LE-NAERTS, Inleiding Sociaal~Rec/1t, 1973, blz; 37-39);
In het tegenovergesteld geval is de verbreJ<ing ogenblikkelij~ wat als san~tie
wegens het niet naleven van de wettelijke verplichting, }let hetalen \Tan een
ontslagvergoeding uitlokt (artikel 20 bediendenwet; artikel 22.wetklieden.
wet).
Het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn behoort in begirtsel
tot de opzeggeiJ.de partij (zie verder de regeling m.b.t. de opzeggirtg hogere
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bedienden.). Deze client zich hierbij te:richten'naar de regelinge'tl>Voorzieh
in de arbeidsovereenkomstenwetten welke in deze .rnaterie aan de rechter
eveneens een controlefunctie toevertrouwen. Deze bevoegdheid van de
rechter houdt echter niet de mogelijkheid in om; bij .ontstentenis van ak:koord over de duur van de opzegging tussen partijen, deze in hun plaats
vast te stellen; de rechter mag hiertoe rech,tsgeldig niet worden aangezocht
(Arbh. Brussel, 14 nov. 1974, ]. T. T.,·· I975. 7I). Eenzelfde redenering
geldt t.o.v. een .verzoek tot de rechtbank de duur en de einddatum van de·
opzegging vast te leggen v66r de geldige kennisgeving van een opzeggingstermijn door de opzeggende partij ; in deze .stand van· zaken werd .immers
geen enkel subjectie£, recht aangetast. (Arbrb. Charleroi, 24 juni I974,
]. T. T., I974, 204; in zelfde zin : ]AMOULLE; R.P.D.B. Complem. JII, Tw~
Contrat de travail, nr. 669: echter anders: CoLENS, A., Le contrat d'emploi,
1973; nr. 99/IJ).
De wetgever heeft voor een bepaalde categoric van werknemers m;b.t.
de duur van de opzegging het consensualisme gehuldigd (zie artikel IS
§ 2 bediendenwet, toepasselijk op bedienden met jaarlijks loon hoven de
250.ooo Fr.). De overeenkomst waarvan ·sprake in ·voorrioeind artikel kart
echter te vroegste gesloten worden op het ogenblikvan de opzegging. Zulk
een overeenkomst is aan ge~n bepaalde vormvereisten onderworpen en kan
door aile rechtsmiddelen worden bewezen. Uit het stilzwijgen van de
opgezegde partij alsook uit diens Voortgezette arbeidsprestaties tijderis
de eenzijdig bepaalde termijn, kunnen echter geen verzaking noch een
overeenkomst in de zin van artikel Is § 2 bediendenwet worden afgeleid.
Zulk een partij is niet gehouden tot protest tegen eente geringe opzeggingstermijn vermits ze de beslissing waarvan de verantwoordelijkheid volledig
berust bij de opzeggende partij, ondergaat (Arbh. Brussel, I4 oktober I974
onuitg.). Evenmin kan een hoger:e bediende, ontslagen door een regelmatig
betekende opZegging en die na enkele tijd, mits toestemming van de werkgever, voor het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn het bedrijf
verlaat, ·geacht worden een dading te hebben aangegaan met betrekking tot
de duur van de - eenzijdig - bepaalde termijn (Arbh. Brussel, 30 maart
I97I, onuitg.). Een akkoord ligt echter wei besloten in de vermelding
"gelezen en goedgekeurd, gevolgd door de handtekening van de opgezegd_e
partij, aangebracht op het geschrift dat begin en duur van de opzeggings"
termijnvermeld (Arbh. Brussel, 25 maart 1974, ]. T; T., I974• 235).
Bij uitblijven van een overeenkomst moet de afdankende partij zelf de duur
van de opzegging vaststellen, rekening houdend met de wettelijk opgelegde
minimumtermijnen. Voor hogere bedienden is het risico groot dat de
opgezegde partij de aldus eenzijdig bepaalde opzeggingstermijn onvoldoende acht. Eenmaal bepaald kan de partij die de opzegging gaf niet op de
betekende duur terugkomen, door bv. de onvoldoende geachte opzeggingstermijn te verlengen; de rechter heeft evenmin deze bevoegdheid; hij kan
slechts, na erkenning van de onvoldoende terrnijn een.vergoedingtoekennen
gelijk aan de lopende wedde overeenstemmend met het nag te lopen gedeelte
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van de als normaal geachte opzeggingstermijn (Toepassirig artikel :zo
bediendenwet, artikel22 werkliedenwet.).
De beoordeling van de normale opzeggingsduur voor hogere bediertden:
steunt op een reeks criteria die de rechter moeten leiden bij het ,personaliseren" of ,individualiseren" van de op het voorgelegde geval toepasselijk redelijke opzeggingsduur. De concrete, globale, situatie van de rechtszoekende staat bijgevolg centraal. Zowel rechtsleer als rechtspraak steurteli
in dit streven naar ,redelijke" opzeggingstermijnen hierbij op bepaalde
formules. Regelmatig terugkerende formules zijn : de fotmule genoemcl
naar haar auteur ,Colens" (zie: Le contrat d'emploi, 1973, nr. 104); d'i!
berekening steunend op de zgn. ,Major" rooster (zie K.B. 6 juli 1967':
Fonds voor vergoeding i.g.v. sluiting onderneming, art. 7, lid e); minder
toegepast doch origineel in conceptie, de formule uitgewerkt door T.
CLAEYS en welke hoofdzakelijk op statistische gegevens steunt (J. T. T.,
1974· 89).
We wijzen er nochtans uitdrukkelijk op dat de rechtspraak zich.regelmatig
opstelt tegen een te automatische toepassing van deze formules ; het behoort
de rechtbank, zo zegt het arbeidshof Brussel (27 nov. 1972, ]. T. T., 1974,
75) de gegevens aan de omstandigheden van elk concreet geval aan te passen
zodat een vooropgestelde schaal niet automatisch voor aile gevallen: kan
gel den.
Uit diverse rechtsbeslissingen blijkt nochtans een zekere voorkeur voor
de zgn. ,Major' rooster uitte gaan (zie bv. Arbrb. _BE!rgeJl, 4juni 1971,
]. T. T., 1971, 175: in een noot onder dit vonnis worden de diverse formules
onderling vergeleken waarbij eveneens een voorkeur voor deze, besch!;':r~
mingsmethode uitgaat omwille van diens preciesheid en rekenkundige
eval uatietechniek) ~
Zo de rechtet de termijn bepaalt, client rekening te worden gehoudert met
de bestaande mogelijkheden van de· (hogere) bediende om vlug eert over..:
eenkomstig en gelijkwaardig werk te vinden ; komen hierbij in aanmerking
zijn ancienniteit, ouderdom, belangrijkheid en aard van de functie} dit
mag niet aan latere toevallige omstandigheden onderworpen zijn (Cass.,
17 sept. 1975, Pas,, 1976, I, 76).
Het arbeidshof Gent weerhield hoofdzakelijk de moeilijkheid om een gelijkaardige betrekkirig te vinden (arrest 26 mei 1971, J.T. T., 1!}7r, 2i9):
in de eerste plaats zal bijgevolgde mogelijkheden vari de arbeidsmarkt op
het ogenblik van de. opzegging moeten worden onderzocht. Daar de diver~
siteit in de individuele gevallen enerzijds en de evolutie van de _sodaal~
economische omstandigheden anderzijds zich moeilijk in formules laten
opsluiten, client elke vooropgezette berekeningsmethode van opzeggrngsduur zeer omzichtig te worden toegepast.
.
Het arbeidshof Gent houdt dan ook in het voornoemd arre:st in het bijzonder rekening met de dour van de werkloosheid, de na de opzegging
uitgeoefende beroepsbedrijvigheid van de bediende, zijn nieuwe arbeidsvoorwaarden e.a.

Hierbij mag echter. het forfaitair karakter van de verbr,ekingsvergoeding
niet uit het oog worden verloren (cfr. impliciet het voornoemd cassatiearrest 17 sept. I975). De beoordeling over de ,.redelijke" opzeggingstermijn
waarop. uiteindelijk de vergoeding wordt berekend, moet geconcentreerd
blijven op het moment waarop het ontslag tot stand komt. In dit opzicht is
bij de beoordeling niet relevant hetfeit dat de ontslagene, na het beei~digen
van de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een nieuwe betrekking vond
(Arbrb. Bergen, II. I. 1974, ]. T. T., I974, I72) of het feit dat de werknemer,
op het ogenblik van het rechtsgeding, na een min of meer lange periode,
nog werkloos is (Arbh. Brussel, I6.9.I975, ]. T. T., I976, 7I). Een bepaalde
rechtspraak relativeert het belang van de criteria ,loon" en ,opleiding"
in functie van de aard en van de nationaliteit van de onderneming; zo
wordt vastgesteld dat vreemde ondernemingen (o.m. de multinationals)
hogere lonen dan plaatselijke ondernemingen uitbetalen en dat deer tewerkgestelde werknemers de opvattingen van hun werkgevers m.b.t. mobiliteit,
vernieuwing van organisatiemethodes, rendement e.a. kennen.
Zulke werknemers moeten beseffen dat er in zulke bedrijven een groter
mobiliteitsrisico dan in andere wordt opgelopen. Deze elementen dienen
bijgevolg bij de berekening van de opzeggingsduur te worden weerhouden
(zie o.m. Arbh. · Brussel, IO mei I974, ]. T. T., I974• I83; 30 juni I972,
]. T. T., I972, 246; Arbrb. Nijvel, I maart I972,]. T.T., I972, 88; Arbrb.
Hasselt, 11 maart I974• ]. T. T., I974• I27; - zie echter anders: Arbrb.
Brussel, 8 febr. I973• 344).
T AQUE'r & W ANTIEZ doen hierbij terecht opmerken dat geen overdreven
belang aan de loonshoogte mag worden gehecht daar dit als gevolg een
practische belemmeting van het recht op onmiddellijke verbreking zou
uitlokken; in de praktijk is het inderdaad zo dat werkriemers met hoog loon
hun overeerikomst onmiddellijkverbroken zien inplaats van de betekening
van een betrekkelijk lange opzeggingstermijn (Conge, preavis, indemnite,
Brussel I975, deel II, 133.). Een determinerend bela:ng aan het loon hechten
zou neerkomen op het blokkeren van het verbrekingsrecht omwille van. de
eraan -ondraaglijk verbonden kost (Arbrb. Brussel, I4.1.I972, ]. T. T.,
1972, 89).
21.

VERLENGING VAN OPZEGGINGSTERMIJNEN VOLGENS DE ANqENNITEIT

De wet voorziet in de verhoging van opzeggingstermijnen voor werkJ:lemers die over een bepaalde periode onafgebroken bij dezelfde onderneming (artikel 19 § 2 werkliedenwet) of dezelfde werkgever (artikel IS
bediendenwet) in dienst bleven.
Ook op dit domein zet de rechtspraak de bescherming van de werknemers
voorop, onafgezien van juridische toestanden en constructies die eerder
in het overeenkomstenrecht, het erfrecht of het vennootschapsrecht komen
te liggen; volgens het hof van .cassatie (arresten van 2 juni I97I, ]. T. T.,
I972, 38: 22 december I97I, ]. T. T., I972, 267) beogen de termen ,.dezelfde
werkgever" de economische exploitatie-eenheid die de onderneming uit341

maakt welk ook de geheurlijke wijziging vart' h~ar·jl.lridische aatd ~eze.
Het hof bevestigt bijgevolg de zienswijze dat aan de term ,economisthe
exploitatie-eenheid" eeh bredere irthoud client te worden vedeend da:n deze
welke de ,organisatiewef van 20 september 1948 met de technische bedr:ijfs_:.
eenheid bedoelde. Zo stelt het voornoemd cassatiearrest Van '2 juni 1971
dat een werknemer niet noodzakelijk onafgebtokeri in hetzelfde ,.sociaal
milieu" moet verblijven om van een vetlerigde opzeggihgstermijn te kunnen
genieten ; voor de vasts telling van het aantal dienstjareri moet er aldus niet
alleen worden rekening gehoudeh met de tijd welke de werknemer als·
bediende maar eveneens als werkman in dienst vah dezelfde wetkgever was.
Eenzelfde redenering wordt gevolgd ten .opzichte van: een opeenvolgende
tewerkstelling in verschiHende technische bedrijfseenheden : ·het voornoemd
cassatiearrest van 2 juhi 1971 bepaalt de verlengi1ig van de opzeggingstetmijn in functie van alleja:ten gedurende dewelke de werknemer respectievelijk als werkman en als bediende in dienst was van twee venriootschappen
die ,achtereenvolgens op dezelfde plaats gevestigd ziji1 en in feite niet te
onderscheiden zijn wat het personeel betreft wijlze voor de uitoefening van
een gelijkaardige bedrijvigheid werden opgericht". Ook het reeds geciteerde
cassatiearrest van 22 december 1971- handhaaft het ancienniteitsvoordeel
voor werknemers tewerkgesteld in opeenvolgende ondernemingen welke
nochtans niet dezelfde technische bedrijfseenheid noch dezelfde leiding
hadden. Uit voornoemde rechtspraak blijkt de nadruk op de continuiteit
van de bedrijfseenheid in haar economische finaliteit; zo zal de ancienni~
teitsberekening van de werknemer in f1,1nctie staan van de abstracte bedrijfs"
eenheid, los van alle juridische of fysische wijzigingen die zich in haar
schoot konden voordoen ; de rechten van de er-tewerkgestelde werknemer
worden er gehandhaafd op voorwaarde da~ de opeenvolgende werkgevers
van de bedrijfseenheid eenzelfde, een gelijkaardige of een complementaire
economische finaliteit nastreven (zie o.m. Arbrb. ;Luik, 5 mei 1973,}. T. T.,
1974, 156; Arbrb. Brussel, 23 maart 1973, ]. T.T., 1974, 140).
Een greep uit de rechtspraak illustreert duidelijk deze zienswijze. Het
arbeidshof Ge1it (arrest van 23 juni 1972; onuitg.) beschouwt:als onondet~
broken in dienst te zijn geweest van dezelfde werkgever, de werknemer
tewerkgesteld in een handelsonderneming achtereenvolgens .uitgebaat
door eeri werkgever, door zijri wediiwe en teris16tte- door een NV: waarin
de voornaamste bestanddelen van het handelsfonds werden ingebracht.
Voor het arbeidshofLuik (arrest van 9 november 1971, ]. T.T., .r972, 74)
is determinerend de vaststelling vim de continuiteit van het·maatschappelijk
doel in de verschillende vennootschappen die de werknemer tewerkstelden
alsook het feit dat de 9-rbeid steed_s op dezelfde pl;;tats werd geleverd·;
noch de oorsprong van het maatschappelijk kapitaal in de verschillende
opeenvolgende vennootschappen, noch hun stijgend belang, noch het feit
dat het ganse personeel of een gedeelte ervan naar de opeenvolgende vennootschappen werden overgebracht zijn van. aard hetvoordeel van de
aticienniteit van de er tewerkgestelde wetknemer: te .ontnemen; Het feit
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daLopeenvolgende arbeidsovereenkomsten werden gesloten tussen de werknemer en dec nieuwe -werkgever is niet relevant daar de ·opeenvolgende
ondernemingen steeds dezelfde economische finaliteit nastreefden (Arbrb.
BrusseLr7 maart 1971, ]. T. T., 1972, 190) (Raadpleeg eveneens de studie
van Taquet en Wantiez, ]. T. T., 1972, blz; 129 e.v.).
De' ai1denniteit van de werknemer begrijpt de periodes tijdens dewelke
de· overeenkomst; bij uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord der partijen
werd geschorst. Er is echter geen schorsing zo de hervatting van de beeindigde ~overeenkomst uitsluitend van de wil van de werknemer afhangt;
zodra de verbreking van de overeenkornst wordt gevolgd door een dienstherneming, geldt enkel deze dienstperiode .als beschermingsgrondslag voor
de duur van de opzeggingstermijn (Axbh. Brussel, 8 februari 1972,]; T; T.;
1972, 169). --··
22. 0PZEGGINGSTERMIJN VOOR HOGERE BEDIENDEN

Bedienden met een jaarwedde hoger dan 25o.ooo F kunnen hun opzeggingstermijn met de werkgever vaststellen bij overeenkomst gesloten ten vroegste
op::,het ogenblik waarop de opzegging plaatsgreep zoniet zal de rechter
hiertoe worden verzocht; de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn
mag in elk geval niet lager zijn dan de bij de wet vastgestelde minima
(artikel IS).
Het niettotstand brengen van zulk een overeenkomst leidt bijgevolg partijen voor de· arbeidsrechtbank welke op grond van &vE!rse criteria de
,redelijke, aanneeinbare" termijn (of vergoeding) zal vaststellen.
:tioger\Verd gewezen op het relatief belang van cle verschillende berekenings~
methodes welke courant bijde vaststelling van opzeggingstermijnen worden
aa11gewend (zie hoger nr. 20.).
Het: ·~rite~ium ,;~6eili]kh~id om ~en- gelijkaardige betrekking te vinden';
lijkt ons in de rechtspraak m. b:t. hcigere bedienden te primereri op andere
zoals leeftijd, wedde,_ <mcieimiteit welke •eerder_ als htilpmiddelen worden
aapg~wend (zie A.rbh. Gent, 26.s:197I. f. T. T., I97I, 219\Aldusnemende
concrete mcigelijkh~deri van de arbeidsmarktm.b.t. de heropriernirig van'de
ontslagen werknemer in de bepaling van wat als redelijke opzeggingstermijn
vDor hogere bedienden kart· doorgaah;' eeri belangrijke plaats in;

In de beoordeling van de- feitelijke kwe'stie welke de kansen tot het vinden
van dm gelijkaardige functie zijn, spelen b!jgevolg de uitgeoefende functie
en
bedrijvigheid -een overwegende rol en niet zozeer de lodnshoogte
welke slechts eeh relatief karakter heeft vooral wanneer de tewetkstelling
in een ,multinati~nai" plaatsgreep (zie Arbh. Btussel, 10 mei 1974, ]. T.,
1974, t83). Deevolutie inde rechtspraak om vooral te steunen op de sociaal~
e'~~nomische. omstandigheden waarvcior de afgedankte hoger'e bedienden
in hun streven naar gelijkwaardige functies w~rden geplaatst, is duidelijk.
Een te overdreven belanghechten aan het looncriterium zou tot distorsies
kunnen lei den ; .bij hogere bedienden is er inderdaad geen noodzakelijk
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verband tussen de hoogte van het loon en de aard van de uitgeoefende
functie; de economische mogelijkheden van een bedrijf, de invloed van
buitenlandse ondernemingen op Belgisch grondgebied gevestigd, de meer
gepersonaliseerde relaties tussen werkgever en hogere bediende maken dat
analoge functies dikwijls zeer verschillend worden bezoldigd ; en omgekeerd
kunnen dicht bij elkaar liggende lonen de tegenprestatie zijn van functies
die qualitatief zeer verschillende bekwaamheden vereisen (zie o.m. Arbh.
Brussel, 26 juni 1974, onuitg.).
Nochtans client hierbij steeds voor ogen te worden gehouden dat deze
bedenkingen in elk geval steeds gewaardeerd moeten worden op het ogenblik
zelf van de afdanking; elementen die zich na de afdanking voordoen mogen
niet in aanmerking komen en dit wegens het forfaitair karakter van de
opzeggingstermijn of -vergoeding (zie hoger nr. 20 en de aangehaalde cassatierechtspraak.).
De rechtspraak tendeert eveheens tot relativering van het criterium ,leeftijd'.
Ontegensprekelijk blijkt het vanaf een zekere leeftijd voor kaderleden erg
moeilijk te zijn evenwaardige functies te vinden in bedrijfssectoren met
sterk evoluerende technologische economische en financiele structuren;
het is evident dat in zulke gevallen de rechter meer aandacht aan de leeftijd
van de betrokkene zal schenken vooral dan in functie van de door hem
uitgeoefende bedrijvigheid en van de onderneming waar deze plaatsvond.
Toch blijkt de rechtspraak steeds met omzichtigheid en zin voor de realiteit
het criterium ,leeftijd" te hanteren; zo besliste het arbeidshof Brussel
(27 juni 1973, ]. T. T., 1973, 263) dat de omstandigheid 35 jaar oud te zijn
geen beletsel uitmaakt voor een hogere bediende een nieuwe betrekking
te zoeken; veel ondernemingen wensen immers jong, doch reeds ervaren
personeel in dienst te nemen.
In bepaalde gevallen houdt de rechtspraak rekening met de situatie welke
de werknemer zelf heeft geschapen en waarvoor de werkgever niet kan
gesanctioneerd worden: zo weigerde het arbeidshof Brussel (27 juni 1973,
]. T. T., 1973, 263) een langere opzeggingstermijn toe te kennen op grond
van een doorgedreven scholing die de werknemer buiten de onderneming
had genoten.
Moest de werkgever zelf aan het initiatief tot verdere beroepsvervolmaking
gelegen hebben, zou de bepaling van de opzeggingstermijn zich uiteraard
anders stellen dan in voornoemd arrest, vermits er mogelijks een causaal
verband tussen de moeilijkheid tot het vinden van een soortgelijke betrekking en de doorgedreven beroepsbekwaamheid zou kunnen gelegd worden.
Doch weer anders is het geval waarbij de werknemer een zodanig beroep
koos waarvan hij de risico' s met betrekking tot plaatsingsmogelijkheden
diende te beseffen (Arbrb. Bn.lssel, 22 okt. 1971, ].T. T., 1971, 43; in casu
ging het om een toneelspeler).
Een arrest hield rekening met de vrijwillige fouten die de werknemer
tijdens zijn arbeid had verricht; dit was een reden voor het arbeidshof
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(Brussel, 29 okt. 1973, onuitg.) om slechts de minimumopzeggingstermijn
voor de hogere bediende toe te kennen.
Volgens dit arrest kon, bij bewezen vrijwillige foutieve gedragingen van de
werknemer, de erkenning van diens belang niet zover strekken dat hierdoor
het belang van de werkgever in gedrang zou worden gebracht.
In beginsel mogen (artikel 15 § 2 wet 1969) geen overeenkomsten m.b.t.
opzeggingstermijnen voor het beeindigen van de arbeidsverhouding gesloten worden. Met het invoeren van dit verbod onttrok de wetgever
de werknemer aan elke mogelijke beinvloeding die tot minder gunstige
opzeggingstermijnen zou kunnen leiden. Deze vrees valt echter weg zo de
overeenkomsten, gesloten voor de wetswijziging 1969, hogere termijnen voor
de hogere bedienden voorzien dan diegene welke als redelijk en normaal
voorkomen. De rechtspraak aanvaardt dan ook de geldigheid van zulke
clausules (zie Cass., rs.2.1973, ]. T. T., 1973, 26r). Uit het voornoemd cassatiearrest zou impliciet de geldigheid kunnen blijken van regelingen opgenomen in overeenkomsten gesloten na 1969 waarbij opzeggingstermijnen
worden bepaald die voor de werknemer gunstiger uitvallen dan diegene
welke de rechter normaliter zou stellen.
Tenslotte wensen we de lezer te wijzen op het gevaar zich teveel te richten
naar tableau's, welke op overzichtelijke wijze de door de rechtspraak aan
hogere bedienden toegekende opzeggingstermijnen weergeven (zie bv.
TAQUET en WANTIEZ, Conge, preavis, indemnite, Brussel, 1975, deel II,
blz. 140 e.v. De jaarlijkse Analytische tabellen van J.T.T., laatste nr, van
elke jaargang, trefwoord ,opzeggingstermijnen"). De sterke nominale
stijging der lonen, de inflatie, moeten tot voorzichtigheid in de vergelijking
met vorige rechtspraak aanzetten. Daarbij is het een feit dat de meeste
bedienden thans onder de regeling van artikel r 5 § 2 vall en zodat meer dan
ooit voor ,hogere bedienden' waaronder vooral kaders met leidinggevende
functies bedoeld worden, elk geval op zichzelf moet worden beoordeeld.
23, HET WILLEKEURIG ONTSLAG VAN DE NIET SPECIAAL BESCHERMDE ARBEIDERS (Lees hierover meer bij DuBOIS, B., Het willekeurig ontslag ... in
Sociaal Recht, Postuniversitaire lessencyclus, o.c., R.U.G., 1977, blz.
55 e.v.).
Artikel 24ter van de arbeidsovereenkomstenwet werklieden verplicht de
werkgever die een voor onbepaalde duur aangeworven werkman op wille~
keurige wijze afdankt, tot het betalen van een vergoeding gelijk aan het
geleden nadeel, zonder dat deze vergoeding lager mag zijn dan het dubbel
van het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn welke normaal
· client te worden gegeven.
Omtrent de inhoud van het begrip ,willekeurig ontslag" geeftde wet geen
definitie. Het is een feit dat de wetgever verkoos deze taak eeider aan het
appreciatierecht van de rechter over te Iaten; vooropgesteld werd dat het
begrip eender limitatief doch streng zou geinterpreteerd worden zodat het
enerzijds beperkt zou blijven tot een verruiming van het begrip ,rechts-
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misbruik" terwijl anderzijds ruime plaats voor de opzegging wegens econo~
mische redenen zou worden gelaten (Pad. Hand., Kamer, 4.6.1969, p),
Lag het echter in de bedoeling van de wetgever met de vootopgestelde
verruiming een · nieuwe · inhoud, naar arbeidsrechtelijke normen; aan.· het
traditioneel begrip ,rechtsmisbruik" te geven, m.a. w~ ruimerdari tot fiog
toe de rechtscolleges het d~den? (Gedr. st., Senaat,Verslag Bury, 23.10;
1969, 10).
De voorbereidende werken bieden hierover geen duidelijk inzicht: nu eens
wol'dt als fundamenteel critetiumvoor de toepassing van het rechtsniisbruik,
het gebrek aan goede trouw van de werkgever gesteld (ParL Band., Kamer,
4.6. 1969, 34), dati wordt verwezen naar de tali:'ijke voorbeelden verll;leld
in het ·verslag Kamercommissie waarbij vooral' naar de Aanbeveliri.g nr.
r 19 I.A.O. eri: naar de Franse rechtspraak werd verwezen (Gedr. st. Senaat,
verslag Bury; o.c.).
Het komt Raadsheer-emeritus de Bersaques toe hiero~trent m~er klaar~
heid tehebberi gebracht. V~or hem betekent de consecratie in.bet posit1ef
arbeidsrecht vim· het tot dan toe doctrinair en jurisprudentieel gevorlJ;ld
begrip niet dat meteen een nieuw juridisch begrip o~tstaat.met e~n vail d~
klassieke leer en rechtsp~aak afwijkeride of verschillende inhoud (RC.].B.,
1972, 214 e.v.)
.
·
Met de invoering van artikel 24ter, rp.eent.de Bersaques, wou de wetgever:
r. Het begrip. rechtsmisbruik positief-rechtelijk inschakelen in het arbeidsovereenkomstenrecht, meer bepaald m.b.t. het ontslagtecht;
z.: De draagwijdte van hetbegrip zoweltot de delictuele als tot de quasidelictuele fout van de werkgever uitstrekken;
3· door het invoeren van een forfaitair vergoedingsstelsel de bewijslast
van de schade in het voordeel van de werknemer verlichten.
De invoering van het willekeurig ontslag is bijgevolg, in zeker~ rnate,
betekenisvol in de evolutie van het ontslagrecht: het sanctioneert ~nerzijds
het kenneiijk onredeliJk oritslag. onidat het nodelcios de bestiuiriszekerheid
van de werkne~er in gevaar brengt; het vergemakkelijkf anderzijds, voor
de werknemeide weg tot het bekomen van de vergoeding. ·
.. · • .
Technisch-juridisch opent artikeL24ter voor de rechter de mogelij!x~eid
een 'onrechtstr~ekse contr6Je uit te oefenen op de reden waarop het on:tshi.g
in we~kelijkheid steunt, daa,r waar principieel de wet riiet tot mot~vel'en
verplicht.
·
·
· · ···
··
'

.

Pra<:ureur-generaa:l Verheyden argumenteertterecht dat de,afwezigheid VCJ,n
motiveringsplicht de noodwendigheid van het bestaa11 van ee).l redf':n tot
ontslag.niet uitsluit (J?lechtige openingsrede gehouden voor het arbeidshof
te Antwerpen op r september 1976, R.W., ~976~1977; 897 e~v.) . .
.
Artikel i-4ter laat nu juis.t de .rechter ·toe, zelfs ·bij gebrek .aan wettelijke
motiveringsplicht, de reden tot het ontslag te achterhalen teneinde even;
tueel, op g·rond van rechtsrriisbruik; sancties te tniffen. Procureur"generaal

Vl;!theyde,t1 merl$t echt!!r op dat de toepassing van het rechtsmisbruik op
de door de wetgever bed~elde sit~aties, de taak van de recbter niet gemakkeIUkm~akt.

In dit ~p:z;icbt bi~9t de _delictu~le aansprakelijkbeid van de werkgever meer
houvast voor de recbtspracik dan de quasi-delictuele, nl. de aansprakelijkbeid yoortspr,uitend uit licbtzinnigheid, onbevoegdbeid of onverscbilligbeid
vooi de gevolgen voortspruitend uit de uitoefening van bet recht. Moeilijker
wordt detoepassing' van het r~cbtsmisbruik ~nder de vorm van een schending van het zgn. fl.rialiteitscriterium, ril. de afwending van bet instituut
van zijn normale bestemming.
Procureut-geriera~l em~ritus Gan:shof VanDer Meerscb wees erop dat
de aanwending vandit criterium in de recbtsleer op verzet stuit omdat de
wetgever dootgaail.s bij het cr~eren van bet recbt, niet voldoende doelgericbt. te werk gaat, wat de weg voor speculatieve interpretatie opent
(R W:, 1971~1972, 307).
.
. .
.
Aldus stelt :zich de vraag op welk finaliteitscrih~rium de recbtspraak zicb
voor de toepassing van artikel 24tei: client te steunen. Procureur-generaal
Verheyden plaatst deze finaliteit in bet door de wetgever met artikel 2 4ter
nagestreefd doel, nl. de concretisering in het positief recbt van de Aanbeveling nr. 1 I9 J:A.q. (nl. hetverbod af te danken ~tenzij de reden steunt
op de petsooh of bet gedrag van de werknemer of op de noodwendigbeden
van • de .ondernem.ing). Ariderzijds is bet toch duidelijk dat de wetgever
in de eerste pla~ts het techtsmisbruik in' bet banteren van het ontslagrecbt
(en heperkt tot de werklieden) wou treffen.
De rechtspraa.k st6nd (en staat) bijgevolg voor een braakliggend terrein
wa·arbij, ondei baar iinpuls; de evolutie van bet ontslagiecbteen ,minimalistische"' of een ,m.aximalistiscbe" richting kon (en kan) ingaan.
Een scli.ematische analyse van .de- recbtspraak (Voor een meer uitgebreid
overzicht van deze .rechtspra~k verwijzen We na~r: }AMOULLE, R.C.j.B.,
1975, ri.r. 78 e.v:; CLAEYS en SwE'rmEN, De wilkkeurige afdanking, ]. T. T.,
1975• nr .. 102) leert ons dathieibij v~oral de aanwending van de theorie van
bet rechtsmisbru!k cen.traal staat en in veel minqere mate bet principe
gehuldigd in de Aanbeveling nr. 119~
De criteria waarop de recbtscolleges hun beslissingen tot ,willekeurige
afdanking" steunen, zijn vooral te berleidentot diegene die de voorbereidende parlemeritaire werken als maatstaf voorbielden.
In het dag~lijksleven van een. concrete arbeidsge~eenscbap is- bet weliswaar niet stee~. gemakkelijk de diverse vormen van recbtsmisbruik te
o_ndervangen.- Vastgesteld wordt dan ook dat de n!cbtspraak dan ook
ornzichtig
de toe~assi~g van artikel 24ter omspringt.
-- - . .

met

Foutieve aanwending van bet ontslagrecbt door opzettelijk scbade te

willen berokkenen of het eergevoel en persoonlijkbeid te willen kwetsen;
dit kan zowel uit bet aldan niet verdoken inzicht van de werkgever blij- -kan als_ uitde oms.tandigheden, sensu _lato, waarmede bet ontslag gepaard
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gaat; zie o.m. Arb. Luik, 20 ma:art I973, Qnilitg.; Arbh. Brussel, I8juni
I97I, T.S.R., I97I, 2I6.
gebrek aan goede trouw vanwege de werkgever: Arbrb. Gent I0.2.197I,
R.W., I97I-I972, 244; Arbh. Brussel, 23 nov. I97I, R.W., I97II972, 8oi.
lichtzinnigheid ii1 de besluitvorining tot afdanking : Arbrb: Gent,
I9.2.I971, R.W., 197I-I972, 244; 20.I2.I97I,].T.T., I972, I7I.
machtsafwending hoofdzakelijk ingegeven als represaille op een door
de werknemer rechtmatig ingeroepen recht; bv. op het stuk van de
syndicale bijstand: Arbrb. Gent, 20.I2.I97I, ]. T. T., I972, I7I; Arbrb.
Doornik, 2I april I972, ]. T. T., I972, 250; looneisen: Arbrb. Gent,
8 febr. I97I, R. W., I97I-I972, 242; Arbrb. Luik, I9 okt. I972, ]. T. T.,
I973· I58.
Het uitoefenen van het stakingsrecht sanctioneren is willekeurig doch
niet wanneer dit recht op ongeoorloofde wijze 'wordt gebruikt (Arbrb.
Brussel, IS nov. 1973, ]. T. T., 1974, 44) of wanneer het om wilde stakingen gaat, doorgevoerd tegen de wil van de collectiviteit van de werknemers.
De wanverhoudingen tussen het met de afdanking nagestreefd belang
van de ene partij en het door de beslissing uitgelokt naded voor de
getroffen partij; Arbh. Brussel, 5 nov. I973, R. W., I973~I974, I328;
Arbrb. AntwerJ?en, 25 april I973. R.W., I973-I974• 326).
De afwezigheid van enige reden, laat staan een rechtmatige, welke
steun v,indt in de persoon of het gedrag van de werknemer of het belang
van de onderneming, m.a.w. telkens het recht van de werkgever van
zijn economische en sociale bestemming wordt afgewend .. Principieel
neemt de werkgever de maatregelen die hij voor de goede gang van zaken
in zijn onderneming nodig acht (Arbh. Luik, 7 febr. I972, ]. T. T., I973·
I73) doch deze bevoegdheid rrtoet dan ook uitsluitend in het belang van
de· ondetneming worden uitgeoefend (en niet ter persoonlijke ·genoegdo~ming van de werkgever (zie Arbh. Brussel, 5 nov. I973. R. W.,
I973-I974• I328 met noot).
-------
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---

Maken ondermeer geen willekeurige afdankingen uit:
- een afdanking steunend op moeilijkheden welke de werknemer onder.. vond bij zijn aanpassing aan nieuwe arbeidsmethodes en op zijn tegenstand t.o.v. zijn werkgevers, werkmakkers eri. syndicale afgevaardigden
(Arbh. Luik, 7 febr. I972, J. T. T., I973, I73).
- de afdanking steunend op veelvuldige lange ziekteperiodes op korte tijd
· waardoor een onvoldoende rendabele arbeidsprestatie wordt uitgelokt
(Arbrb. Dendermonde, I9 febr. I971, ]. T. T., I97I, I40) vooral wa:nri:eer
de afdanking door klachten m.b.t. de uitvoering van de arbeid werd
voorafgegaan (Arbh. Gent, I 1. april I973.J. T. T;, I974, 24; in dezelfde
zin Arbh. Gent, 9 mei I973, R. W., I973-I974• I84o).
- uit de betaling van een opzeggingsvergoeding ter vervartging van hetloon
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tijdens de wettelijke opzeggingstermijn kan evenmin een willekeurige
afdanking worden afgeleid (Arbh. Gent, 9 mei 1973, R. W., 1973-1974,
1840; Anders Arbh. Brussel, 23 nov. 1971, R. W., 1971-1972, 8or).
Uit de enkele voorbeelden blijkt dat de rechtspraak tot misbruik van recht
besluit wanneer er een fout bij de uitoefening van dit recht (in casu: het
ontslagrecht) wordt begaan; daarbij verleent de rechtspraak in de toepassing
van artikel 24ter werkliedenwet een ruimere inhoud aan het begrip rechtsmisbruik dan het overeenstemmend begrip in het burgerlijk recht pleegt
te hebben. Het is duidelijk dat bij de beoordeling van het willekeurig ontslag de rechtspraak deze fout vooral doet steunen op een geheel van omstandigheden waarbij voornoemde diverse criteria veelal samen worden
aangewend. Wijzen we hierbij op de rechtspraak die stelt dat de vaststelling
van het niet voorhanden zijn van een ernstig motief niet noodzakelijk leidt
tot het besluit dat de afdanking willekeurig is; zo het aangevoerde motief
tot ontslag onjuist is, maakt dit nog geen willekeurig ontslag uit: daarvoor
client niet aileen. het bewijs te worden geleverd dat het opgegeven motief
onjuist is doch client eveneens bewezen dat het echt motief willekeurig is
(zie o.m. Arbh. Gent, rr april 1973,].T.T., I974·• 1974, 24; 9 mei 1973,
R. W., 1973-1974, 1940; Arbrb. Brussel, 15 nov. 1973, ]. T.T., 1974, 44;
vooral van toepassing op het motief aangeduid in het zg. C 4 document,
verplicht door de werkgever ingevolge de werkloosheidswet op te stellen).
Uiteindelijk ligt de orginaliteit van deze rechtspraak in de controle op de
finaliteit van het ontslag: de wetgever wou i;mmers aan het ontslagrecht
een andere finaliteit hechten dan diegene waarop de werkgever zou kunnen
steunen in de absolute uitoefening van zijn recht tot afdanking. Rechtsmisbruik bij ontslag zou bijgevolg aanwezig zijn telkens de rechter de overtuiging is toegedaan dat de finaliteit van het ontslag in andere redenen dan
sociaal-economische besloten ligt. In dit opzicht is de richting aangeduid
door de Aanbeveling nr. 119 verhelderend: onregelmatig is het motief dat
niet kan steunen op de persoon of het gedrag van de werknemer of de noodwendighedeh ·van de onderneming (Artikel 2 (r) van de Aanbevelingen
I:A.O. nr. u9).
Over deze laatste finaliteit, de noodwendigheden van de onderneming is
weliswaar het laatste woord niet gevallen.
Voor Procureur-generaal Verheyden is dit criterium een basismaatstaf:
de finaliteit van het ontslag moet met het belang van de onderneming
~vereenstemmen (Mercuriale, o.c., nr. 35).
Hij stelt dan ook dat geen der componenten van de arbeidsgemeenschap
(die de onderneming is) in deze gemeenschap een overwicht mag bezitten
of nastreven. Elke afdanking die dit evenwicht in het gedrang brengt, zou
wiHekeurig zijn. Verheyden erkent nochtans dat het hanteren van dit criterium in feite moeilijk uitvalt. Professor Jamoulle stelt het nog scherper:
,Le critere adopte demeure depourvu de consistance legale. L' entreprise
constitue essentiellement une realite sociologique et economique que le droit
n'a saisie que de fac;:on fragmentaire" (R.C.].B., o.c., nr. 8r).
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Indien aan de rechtspractici als finaliteitscriterium het belang van de onderneming wordt voorgesteld, stelt zich de vraag wat onder het begrip ,;oriderneming." schuilgaat: het institutioneel begrip ·dat positiefrechtelijk schraal
uitvalt en· eerder ,conservatief" getint blijkt, of integendeel het socio~
logisch-economisch begrip dat volop evolueert doch vooralsnog geen vol~
doend houvast. biedL Het hanteren van het in.stitutioneel begrip ,onderneming" leidt onweerstaaribaar tot vereenzelving van het belang van de
onderneming met dit van de ondernemer, eigenaar van de zaak: in deze
gedachtenga'ng zal:het·dan ocik de ondernemer zijn, als enige verantwoordelijke voor. het beleid, die zal uitmaken welke de economische en sociale
noo.dwendigheden van de onderneming zijn ..
Hoe valt dit echter te verzoenen i:net het meer dynamisch begrip van de
onderneming als levensgemeenschap, als sociale en economische realiteit
doch positiefrechtelijk nog niet voldoende erkend ?
De terughoudendheid v~n de rechtspraak om het criterium van het belang
van de onde~neming aan een ander begrip d~n het institutionele te toetsen,
is _dan ook volstrekt logisch.
·
Slechts zo de· werkgever zijri ontslagrecht misbruikt (door kennelijk de
grenzen van een normale uitoefening te overschrijven) zal de rechter sancties
treffen.
Telkenl:l. dit recht echter enig aanknopingspunt vertoont met. het economisch belang van de onderneming . .,. .,.-. waarvoor de ondernemer in de eerste
pJaats instaat _: z~lfs zo dit bela:ng zich met het eigen belang vereenzelvigt,
aarzelt de rechtspraak verdere .controle op het aldus ondersteunde ontslag
uit te oefenen. Het is nochtans evident dat, zo de rechter ertoe wordt aangezet deevolutie yan de onderneming te onderkennen en te volgen (als
een levensgemeenschap met een eigen sociale en economische dynamiek (~ie
Mercuriale Verheycien, ~.c.,nr. 35. in fine. Lees eveneens het ,alternatief
vonnis", opgesteld door Van Gerven, R.W., 1976-1977, 76), dit meteen
pleit voor eenbeleid van de rechter waarbij zijn beslissing. zowel met juridische als met metajuridische argumeriten kan worden gestaafd. Naast de
z.uivere juridische motivering zou aldus de weg openliggen voor een waard.en~ en belangenafweging die in overeenstemming ·staat met een zekere
graad van de in de samenleving bestaande consensus~
·
. . .
D~;!ze mening werd9,m.door Van Gerven verdedigd naaraanleidingvan een
vonnis m.b.t. een bedrijfsbezetting waarbijhet ,weinig doordacht beleid"
yan derec;hter werd betreurd (R. W., 11_sept, 1976-1977, 65-66.)
iioe aantrekkelijk de stelling Van Gerven ook moge zijn, toch stellen we
aan de hand van de rechtspraa~ m.b.t. artikel 44ter vast dater enige aarzeling pestaat om over de gekende · grenzen been te trekken (In die zin :
Jamoulle, 9.c., nr. 84 e.v.).
Rust immers het verleggen van deze grenzen niet in de eerste plaats op
de poiitieke verahtwcibrdelijken voor- het sociaal en economisch beleid?
Mocht het invoeren van artikelz4ter en de rcil die hierbij aan de rechtspraak
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werd toegespeeld andere verwachtingen oproepen dan diegene die de wetgever positiefrechtelijk heeft willen verwezenlijken?
Hef is toch opvallend dat in ~nkele van de ons· omringende landeri de wetgever duidelijk zichzelf de rol heeft toegekend om het ontslagrecht te doen
overeensterhmeil inet ,een zekere graad van de in de samenleving staaride
consensus" (Voor- een rechtsvergelijkend overzicht : B. Dubois, Het wille·keurig ontslag: naar een grondige hervormirig v(zn het ontslagrecht ? in : Sociaal
Recht: Postuni:irersitaire lessimreeks, o.c., R.U.G; I977, biz. 66; R. W.,
197'7-I978, 89 e;v.).
24. DE BEWIJSLAST VAN DE WILLEKEURIGE AFDANKING

De be~ijslas'fvan het , willekeurige" in de afdanking rust op de werknemer.
Een cassatiearrest beklemtoonde het burgerrechtelijk principe van de
bewijsvoering (actori incuinbit probatio) ook in deze aangelegenheid (arrest
IS jan. 1975, R. W., I975, 2409). Het arrest verbrak een beslissing van het
arbeidshof Gent (6 nov. I972) waarbij het verbroken arrest zich ertoe
beperkte de door- de werkgever opgegeven motieven de verwerpen zonder
verde:t: in te gaan op het noodzakelijk bewijs dat de werknemer nopens het
,willekeurige'; in zijn ontslag moest voorbrengen. In een later arrest legt
h~tzelfde arbeidshof duidelijk de bewijslast op de werknemer die aldus het
6njuiste in het aangehaalde ontslagmotief moest aantonen evenals het willekeudge ip het werkelijk motief (Arbh. Gent, I I april I973• ]. T. T., I974,
z4; .9 mei I97'3, R. W., I973-I974. I84o: voornoemd beginsel werd reeds
in I972 door het arbeidshof Luik gesteld. (7 dec. I972, ]. Liege, I972-I973.
I30).
.
y'por de eiser- stelt deze rechtspraak echter een moeilijkheid: vermits de
werkgever niet,tot motivering van het ontslag is verplicht, zal de ontslagen
werknemer die het willekeurige in zijn ontslag wenst te bewijzen, slechts
bij de bebandeling van het geschil de motieven welke de werkgeyer inroept,
vernemen.
Uit hogervernoemde rechtspraak blijkt eveneens dat een onjuist ingeroepen
inotief, op zichzelf geen grond voor willekeurig ontslag uitmaakt; de werkgever kan tijdens de.behandeling ~an het geschil, het juiste motief voorbrengen, wat de bewijslast van de werknemer erg bemoeilijkt. Het arbeidshof
te. Brussel beslistte, na vaststelling dat de werkgever pas in de besluiten in
hoger beroep eeri aantal tekortkomingen aanduidde, er geen redelijk motief
voorhanden was.zodat bijgevolg de afdanking als willekeurig zou doorgaan
tenzij bewijslevering door verweerder (werkgever) van de in zijn conclusies
opgenomen. tekortkomingen (I7 okt. 1972, ]. T. T.; I975, u6). Dit arrest
houdt echter niet in dat derechtspraak in bepaalde gevallen de bewijslast mag
omkeren (zie nochtans Claeys en Swennen, ]. T. T., 1975, u6, V). Het voornoemde cassatiearrest van IS januari I975 huldigt duidelijk het principe
van de bewijslast op de werknemer; de eiser moet in elk geval bewijzen
dat zijn ontslag willekeurig is: uit het door de werkgever geleverde tegenbewijs kan :de rechter e.:hter wei het al dan riiet willekeurig. motief afleiden.

351

De wetgever heeft het willekeurig ontslag niet tot de bedienden uitgebreid,
hoofdzakelijk omwille van het doorgaans hoog peil van de hun toegekende
opzeggingstermijnen en -vergoedingen (Verslag Kamer 1968-1969, gedr. st.
nr. 270/7, 47). Uit de bijzondere omstandigheden die zijn ontslag omringen,
kan de bediende eventueel rechtsmisbruik af te leiden waaruit een recht op
een bijzondere schadeloosstelling kan ontstaan. De bewijslast hiervan
rust uiteraard op de bediende; zo bv. het ontslag van zulke aard is dat het
twijfels omtrent de eerlijkheid van de werknemer oproept en deze erin
slaagt te bewijzen dat het ontslag slechts als motief het oogmerk om te
schaden had, kan deze foutieve gedraging aanleiding geven tot schadeloosstelling (Arbh. Brussel, 16 mei 1972, ]. T. T., 1973, 57).
Aldus wordt de theorie van het rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden
regelmatig door de arbeidsgerechten aangewend op voorwaarde dat de eiser
het bestaan, de omvang en de oorzakelijkheid bewijst (Arbh. Luik, 14 febr.
1974, T.S.R., 1974, 419; Arbrb. Luik, 19 okt. 1972, ]. T. T., 1973, 158).
25· VERPL!CHTING TOT BEHOUD VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN T1JDENS DE
OPZEGG1NGSTERMIJN
Tijdens de opzeggingstermijn zijn de partijen gehouden tot normale verdere uitvoering van de overeenkomst; anders handelen zou de onmiddellijke
verbreking van de overeenkomst, met alle eraan verbonden gevolgen,
uitlokken (cfr. infra 28). Verbreekt aldus de overeenkomst, de werkgever
die beslist voorlopig zijn opgezegde bediende geen arbeid meer te laten
verrichten alsook zich het recht voorbehoud eenzijdig te beslissen welke
functies de bedieride nag zal uitoefenen. (Arbh. Brussel, 5 april 1973,
onuitg.). De werknemer client eveneens zijn loyale medewerking onverminderd tijdens de opzeggingstermijn te verzekeren zoniet heeft het presteren
van diensten en het betalen van loon tijdens deze periode, geen zin (Arbh.
Brussel, 26 juni 1973, onuitg.).
De gelijkstelling van het niet verder leveren of doen leveren van arbeid tijdens de opzeggingsperiode, met een onmiddellijke verbreking van de overeenkomst, steunt op een constante rechtspraak (zie a.m. Arbh. Luik, 18 mei
1971, ]. T. T., 1972, 233). Weliswaar erkent een vonnis (Arbrb. Luik, 4 mei
1971, ]. T. T., 1972, 62, bevestigd dopr Arbh. Luik, 29 nov. 1971, onuitg.)
dat het uitgekeerde bedrag aan een tediende gegeven met vrijstelling van
arbeid tijdens de regelmatig betekende opzeggingstermijn, als loon en niet
als compensatievergoeding moet worden beschouwd. Fundamenteel is
echter de overweging dat loon de tegenprestatie is van uitgevoerde arbeid;
van arbeid vrijstellen houdt een verbreking van de verplichting tot tewerkstelling in zodat zulk een vrijstelling alleszins geen uitbetaling van loon kan
uitlokken (Lees oak de praktische bedenkingen hieromtrent onder het
vonnis 4 mei 1971, ]. T. T., 1972, 62);
26. AFWEZIGHEID TIJDENS DE OPZEGGING VOOR HET. ZOEKEN VAN EEN
N1EUWE BETREKKING
Het i:"echt van de opgezegde bediende tijdens de opzeggingstermijn van het
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werk afwezig te zijn teneinde een nieuwe betrekking te zoeken kan niet
afhankelijk worden gesteld van een aantal voorwaarden eenzijdig door de
werkgever opgelegd.
Weliswaar client aanvaard dat het misbruik van het toegekende recht op
een of andere wijze client te worden getroffen doch dan ligt het bewijs van
dit misbruik bij de werkgever (Arbh. Brussel, 26 nov. 1974, onuitg.).

AFDELING 2

BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
ZONDER OPZEGGING (27-39)

27• DoOR OVEREENKOMST TUSSEN PART1JEN

Ook in het sociaal recht dienen partijen zich te houden aan de overeenkomst
waarin ze duidelijk, ondubbelzinnig en definitief een einde aan hun wederzijdse rechten en verplichtingen hebben gemaakt. Het arbeidsovereenkomstenrecht verhindert de betrokken geenszins, bij verbreking, te verzaken aan het geheel of een deel van de rechten die normaliter uit deze verbreking voortvloeien: een dading zal op de door de wet voorziene wijze dienen te geschieden terwijl dit omtrent de minnelijke verbreking en diens
modaliteiten door aile middelen van recht, getuigenissen en vermoedens
inbegrepen, kan worden doorgevoerd (Arbh. Brussel, 23 nov. 1973, R. W.,
1973-1974. 1902).

Indien de betrokkenen een dading tot stand brengen moeten echter de wettelijk voorziene grondvoorwaarden om geldige dadingen tot stand te brengen, in acht worden genomen, nl. 1° de vormvereiste gesteld door artikel
1325 B.W. en 2° de opgave der wederzijdse toegevingen welke het voorwerp
van de dading uitmaken (toep. artikel 2045 B.W.). Hierdoor onderscheidt
zich de dading van de minnelijke regeling (zie Cass., 26 sept. 1974, R. W.,
1974-1975. 1125).

Bij bewijs Van een minnelijke overeenkomst tot verbreking op een gestelde
datum, zal de werkgever die V66r deze overgekomen datum verbreekt,
een vergoeding moeten uitkeren die echter niet qp basis van de normaal te
geven opzeggingstermijn wordt berekend doch wei op grand van de nog
te lopen tijd tot het verval van de overeengekomen termijn (Arbh. Brussel,
21 maart 1971, ]. T. T., 1971, 220).
Een wederzijdse verbreking lokt eigen gevolgen uit: zo bijvoorbeeld zijn
geen sociale zekerheidsbijdragen op de opzeggingsvergoeding verschuldigd
(zie K.B. 15 juni 1970 (sociale zekerheidsinhoudingen op verbrekingsvergoeding, ingeschakeld in het K.B. 28 nov. 1969, artikel 19 § '2, 2°). Vermits
aldus de bijdrageplicht wordt geschorst kan dit voor de werknemer een
mogelijk verlies van sociale zekerheidsprestaties uitlokken.
Zo bijgevolg de werknemer niet onmiddellijk opnieuw aan het werk gaat,
kan aldus een wederzijdse verbreking van een vorige arbeidsovereenkomst
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nadelig uitvallen (zie · Arbrb: Brussel, 17 mel 1972, J;T.T., 19'7.3, i29i
en WANTIEz,]. T;T., 1970; 93-94).
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EENZIJDIGE BEEIN:01GING

De onmiddellijke en eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkonisf
zonder betekening van een opzeggingstermijn en zonder dringende redeh,
is een recht dat aan elke partij toekomt; hij kan dit op eigen initiatief doorvoeren, zonder beroep op de rechter. De sancties op zulke eenzijdige
verbreking, wordt door de arbeidsovereerikomstenwetten geregeld (artikel
20 bediendenwet; artikel 22 .werkliedenwet).
Hogerop werd reeds gewezen op de tendens ineer beperkingen te stellen
aan de absolute vrijheid der partijen hun arbeidsrelatie te beeindigen.
Het hiernavolgend jurisprudentieel onderzoek, o'mtn~nt het b~gins~l'vah cie
eenzijdige verbreking van· de arbeidsovereenkomsten, moet dan. oak
aanvangen met het benadrukken van de rechten die de betrokkenen ,(doch
vooral de werknemers) meer en meer putten uit het collectief arbeidsrecht
(CA.O.) en uit de arbeidsorganisatie (bijv. de tussenkomstenvan de ondernemingsraad en vooral van de s.vndicale afvaardiging).
Het individueel arbeidsrecht wordt meer en meer omringd door een geheel
van regels die ernaar streven de individuele vrijheid van de partijen, vooral
op het vlak van de verbreking der arbeidsrelaties, te relativeren zoniet te
controleren. Daarbij is het een realiteit dat de feitelijke machtsverhoudi:iigen
in een onderneming eveneens de mogelijkheid inhouderi deze absolute
vrijheid, feitelijk, te belemmeren (bijv. door staking): de vdornoemde
vrijheid tot verbreking zaL aldus slechts ten valle realiseerbaar zijn>in .de
mate dat de interne weerstanden in de onderneming zulks toelaten. H~t is
begrijpelijk dat we in dit overzicht hierop riiet verder kunnen ing<;lan'
over deze-meestal empirische regelingen- en hun mogelijke geschilpunten
komt weinig in de rechtsspraak terecht;
De rechtspracticus zal evenwel steeds de C.A.O. van de h!drijfstak waar
de ontslagen werknemer was tewerkgesteld onderzoeken,· teneinde er de
mogelijke specifieke .opzeggingsprocedures welke bij, G.AO. eventueel
kunnen vastgelegd zijn, te achterhalen. In ons verder onde;rzoekblijft als
vertrekpunt het beginsel primeren dat het partijen bij een arbeidsovereen•
komst vrijstaat hun verhoudingen naar goeddunken te beeindigen; hetzij
door afdanking met opzeggingstermijn, hetzij door .loutere eenzijdige ver•
breking.
De arbeidsovereenkomstenwetten stellen uitdrukkelijk .als algemene regel
dat de wil tot eenzijdige verbreking ondubbelzinnig en in.een welbepaalde
vorm aan de wederpartijmoet worden betekend, hetzij ·door hetter kei:mis
brengen van een dringende reden, hetzij door het geven van een opzegging
(Lenaerts, Inleiding tot het sociaal recht, o.c., nr. 34).
In de realiteit stellen we echter vast dat doorgaans twee. modaliteiten toepassing vinden, nl. enerzijds verbreking tnet betekening van een opzeggings,
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termijn, en anderzijds verbrek.ing zonder opzeggingstermijn dochmet een
opzeggingsvergoeding; Deze laatste wijze van~verbreken geeft .echter. geen
aanleiding tot een bijzondere aanvullende schade w:~lke afzonderlijk ~;noet
begroot en vergoed worden: het feit eenzijdig de arbeidsovereenlqJmst te
verbreken heeft als enige sanctie het toekennen van een recht op opzeggingsc
vergoeding (Arbh. Brussel, I 6 mei I 972, ]. T.T., .I 973 ;·zie echter supra : ·het
voorbehoud gemaakt m.b.t. het :willekeurig ontslag en de abusieve yerbreking: nr. 23).
Nu kan het voorkomen dat de overeerikomst wordt verbroken door beteke:
ning van een opzeggingstermijn, welke echterom een of andere reden nietig'
is: welhu, zulk een verbreki.ng maakt nochtans de wil tot beeindigeri duide"
lijk waardoor de overeehkomst onmiddellijk wotdt verbrokeh en het recht
op compensatoire vergoeding oritstaat.
}
Een cassatiearrest stelt dat uit de tekst van artikel 14 bediendenw~t, riiet
blijkt dat het in de bedoeling van de werkgever lag de nietigheid van 'de
onregelmatige opzegging uit te breiden tot de wilsuiting om ee'h ~iride·a:an de
overeenkomst te stellen: deze blijft ·juridisch verder bestaan•• zodat een
nietige opzegging de wil tot verbreking niet aantast (Cass., 26 sept. 1973,
R. W., 1973-I974, IS 56).
De gevallen waarmede d~ rechtspraak het me-est wordt ge~onfronte~rd
betreffen niet zozeer gevallen waarbij de wil tot eenzijdige beeindiging
uitdrukkelijk tot stand worden gebracht, doch wei deze die een beeindiging
door wijziging aan de arbeidsovereenkomsi uitlokken: bijzonder delik~at
domein daar deze wijze van beeindiging noch door het algemeen verbirite~
nissenrecht noch door het arbeidsoveree~komstenrecht expliciet is geregeld.·
De eenzijdige wijziging moet van zulkdariige aard zijn dat een nieuwe of
andere overeenkomst in de plaats van diegene komt waarover de partijen
het oorspronkelijk eens waren, zodat deze laatste uiteraard k~mt te. ~e~~alle;,:,
Terecht wordt gewezen opde noodzaak slechts met de grootste omzichtigheid deze wijze van beeindiging te benaderen (zie a.m. H. LENAERTs,
Inleiding, o.c., nr. 34).
. .
Beeindiging ingevolge wijziging van de arbeidsovereenkomst moet wei
worden onderscheiden van het niet_ of gebrekkig uitvoeren van de verbintenis. Het louter niet uitvoeren van de overeenkomst kan slechts in de
door de wet bepaalde gevallen tot beeindiging van de overeenkomst leiden
(zie LENAERTS, o.c., nr. 37).
..:_.'

Daarbuiten kan de wederpartij ·. hetzij de ontbinding van de overeenkomst
eisen met toepassing van artikel I 134, lid 2 en 3 B.W. waarbij de recht.er zal
oordelen of al dan niet de overeenkomst ontbonden werd, hetzij door zelf
een einde te stellen aan de ·overeenkomst door het betekenen van een
dringende reden. Dit lokt belangrijke gevolgen uit op het vlak van de sane-:
ties verbonden aan een aldus bekomen beeindiging van de. overeerikoinst ;
in beide gevallen zou de wederpartij slechts schadeloosstellirig kunnen eisen
op voorwaarde het bestaan en de omvang van d~;: schade te bewijzen (speci-
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fiek burgerrechtelijke regel). Nu voorzien respectievelijk de artikelen 20
bediendenweten 22 werkliedenwet in eenforfaitaire vergoeding ten voordele
van diegene wiens arbeidsovereenkomst werd verbroken door de tegenpartij
die noch de dringende reden inriep noch de wettelijke opzeggingstermijn
betekende (specifiek sociaalrechtelijke regel). Het hof van cassatie onderstreepte dat de wet de betaling van de forfaitaire vergoeding aan geen enkele
voorwaarde onderwerpt (Cass., 13 sept. 1972, Arr. Cass., 1973, 55). M.a.w.
heeft de benadeelde partij er belang bij aan te voeren dat het niet uitvoeren
van de verbintenis een feitelijke aanwijzing uitmaakt of zelf het bewijs te
leveren van de wil. van de andere partij om de overeenkomst eenzijdig te
wijzigen. Bij erkenning door de rechter van de wijziging over een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst waardoor de oorspronkelijke overeenkomst teniet gaat, zal de benadeelde partij zich op de forfaitaire vergoeding
kunnen beroepen.
Het accent ligt hier duidelijk op de noodzaak het bewijs te leveren dat de
doorgevoerde wijziging werkelijk een essentieel bestanddeel van de overeenkomst raakt (Cass., 27 jan. 1971, Arr. Cass., 1971, 514). Slechts in dit geval
zal een partij geacht worden eenzijdig de arbeidsovereenkomst te hebben
beeindigd. Dat het geheel van de problematiek omtrent de beeindiging
door wijziging aan de arbeidsovereenkomst niet steeds duidelijk in de rechtspraak overkomt, blijkt uit een arrest van het arbeidshof te Brussel (J. T. T.,
1974. 300): enerzijds stelt het ~rrest terecht ,que le manquement equipollent a rupture c. a. d. entrainant d' office la resiliation du contrat estinconnu
dans notre legislation"; anderzijds nuanceert het arrest niet voldoende of
de door de werkgever gebrekkige uitvoering van de overeenkomst (in casu:
het niet tijdig uitbetalen van het loon) in werkelijkheid een essendeel
bestanddeel in de overeenkomst wijzigt waardoor deze komt te vervallen,
ofwel eerder een actie tot ontbinding van de overeenkomst met toepassing
van artikel 1134 B. W. zou ondersteunen. Qua schaderegeling is dit onder"
scheid echter van belang vermits het eerste middel tot de toepassing van de
forfaitaire schadeloosstelling leidt ~ terwijl het tweede middel slechts een
schadevergoeding mogelijk maakt na bewijsvoering van de realiteit en Cle
omvang van de schade.
Zoals hager reeds aangetoond kan de gebrekkige uitvoering van de overeen~
komst eveneens leiden tot de beeindiging van de overeenkomst wegens
dringende reden ; doch in dit geval is de eiser gebonden aan de door het
arbeidsovereenkomstenrecht opgelegde pleegvormen (Arbh. Brussel io
juni 1974, onuitg.; Arbh. Luik, 17 febr. 1971, onuitg.) en zal hij tevens het
foutief karakter van de gebrekkige uitvoering moeten aantoneh; Bij beeindiging door eenzijdige wijziging aan de arbeidsovereenkomst is het
integendeel niet noodzakelijk dat de handeling een foutief karakter draagt
(Cass., 13 sept. 1972, Arr. Cass., 1973, 55). Meteen wordt het onderscheid
duidelijk met de dringende reden die evenzeer een crisistoestand in de relatie
tussen de partijen uitmaakt waardoor deze uiteindelijk onmogelijk verder
kan standhouden ; doch het inroepen van de dringende reden vereist
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de naleving van wettelijk opgelegde pleegvormen (cfr. Infra 34) (zie Cass.,
27 jan. !971, T.S.R.; 1971; 12; Arbh. Brussel; 3e Kamer, 5 juni 1973,
nr. 3393, onuitg,) Bij beeindiging door eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, verzoekt de betrokken partij om vaststellihg door de rechtbank dat de tegenpartij die de wijziging doorvoerde, geacht wordt zelf de
arbeidsovereenkomst eenzijdig te hebben willen beeindigen; de hierbij
te volgen procedure is dan ook niet diegene welke geldt bij inroeping van een
dringende reden. De verbreking op grond van een eenzijdige wijziging
vormt een feit waarvan de inroeping niet aan een welbepaalde pleegvorm
is onderworpen (bijv. geen vereiste van een aangetekend schrijven; geen
termijnnaleving e.a.) (zie Arbh. Brussel, 4 okt. 1973, onuitg.). Voor de
bewijslast m.b.t. de eenzijdige beeindiging, welke op de partij die ze inroept berust, verwijzen we naar het cassatiearrest van 12 febr. 1975 T.S.R.,
1975. !62).
29.

ENKELE CONCRETE GEVALLEN M.B.T DE BEE1NDIGING DOOR W1JZIGING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Zoals hoger beklemtoond, kunnen slechts substantiele eenzijdig opgelegde
wijzigingen aan een arbeidsovereenkomst met een verbreking worden
gelijkgesteld. De rechter heeft als taak uit te maken of de ingeroepen feiten
expliciet of impliciet een eenzijdige verbreking van de overeenkomst vermogen uit te Iokken: hij moet vaststellen of er werkelijk sprake is van een
wezenlijke verandering aan de overeenkomst waardoor deze laatste komt te
vervallen.
Interessant is de verwerping door het hof van cassatie van het begrip
, virtuele openbare orde" welke een arbeidshof in deze materie had ingeroepen (Cass., 12 dec. 1973, R. W., 1973-1974, 2257). Het arbeidshof Luik
(3 nov. 1971) beriep zich op dit begrip om een contractueel beding te
vernietigen waarbij de verkoopssector van een handelsvertegenwoordiger,
zonder schadeloosstelling kon gewijzigd worden: ,qu'il existe en droit du
travail un ordre public virtuel, propre a cette matiere ( ... ) qui permet au
tribunal d' annuler les clauses qui apparaissent manifestement leonienes".
De ver:breking van voornoemd arrest steunt op artikel 1134 B.W. Het
hof van cassatie erkent dat de arbeidsovereenkomstenwetten en het statuut
van de handelsvertegenwoordiger talrijke dwingende bepalingen bevatten;
doch deze bepalingen impliceren niet, volgens het hof, het bestaan van een
virtuele openbare orde; indien alle bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwetten van openbare orde of op zichzelf dwingend waren, zou de wetgever in bepaalde gevallen niet vermelden dat de wettelijke tekst van toepassing is, niettegenstaande elke andersluidende bepaling (Van Gerven,
Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, nr. 26 e.v. Lees
hierover eveneens: Arbh. Brussel, I juni 1971, ]. T. T., 1972, 25).
Een arrest van het arbeidshof Brussel (7 nov. 1973,]. T. T., 1974, 84) beschouwde een contractueel beding waarbij de werkgever de prospectie357
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sector van een handelsvertegenwoordiger kon wijzigen; -als een eenvoudig
pptestatief beding : voor het hof gold de door de werkgever nagestreefde
bedoeling met de· doorgevoerde wijziging ,als het-·. bewijs van een wraak·
maatregel tegen de vertegenwoordiger- die zich had ·verzet tegen een•vermindering van commissieloon. Het hof zag•in deze wijziging niet het belang
van de onderneriling doch wel een sanctie-maatregelen dierechtsmisbruik
inhield, met als gevolg het eenzijdig verbreken van de overeenkomst.

r:r.,

Hetzelfde hof (Arbh. Luik, 25 aug. 19'73. ].
i974· 57) beschouwt
in een ander geval, clausules waarbij de werkgever zich de niogelijkheid
tot wijziging van de functies van de werknemer voorbehoudt, niet als
potestatieve voorwaarden: doch zulke voorwaarderi mogen 'riiet enkel aari
een werkgeversbeslissing doch moeteri eveneens 'aan de verwezenlijking
van uitwendige feiten en gebeurtenissen, onde:rworpen · zijn; everieeris
mogen die wijzigingen enkel van bijkomende aard zijn: zulke dausules
kunnen m.a.w. geen ontbindende voorwaarden uitmaken. Het arbeidshof
Brussel (29 nov. 1973, ];T.T., l974. 251) steunt eveneens zijn beslissing
op dit onderscheid tussen een essentiele en bijkomstige wijziging (in casu:
herhaaldelijke wijzigingen in de uurregelingen, mogelijkheid uitdrukkelijk
1n de overeenkomst voorzien) ; voot het. hof tastte het gebniik van die
mogelijkheid de essentie van de overeenkomst ri.iet aan, m.a.w. het ging
niet om een element dat de werknemer tot het niet afsluiten van de overeenkomst zou hebben aangezet.
De meeste problemen stellen zich ter gelegenheid van de reorganis!J.tie
of uitbreiding van de onderneming waardoor de mogelijkheid tot het ontstaan van een andere overeenkomst in de plaats van die welke door partijen
werd aangegaan, zeer teelle vormen kan aannemen. Zo bleefde rechtspraak
geconfronteerd met het probleem
de werknemers betrokken b1j de
verplaatsing van de exploitatiezetel van de onderneming. Zulk een verplaatsing kan debeeindiging door wijziging van de arbeidsovereenkomst
uitlokken op voorwaarde dat de plaats van de uitvoedng van de arbeid als
een essemtiele voorwaarde in de C>orspronkelijke overeenkomst werd opgeli.omen of beschouwd (Arbh. Luik, 28 febr. 1972, ]. T. T., . 1973, 26s;
Arbrb. Antwerpen, 21 mei 197!, ]. 1., i973, 79)~..
.

vall.

t.

Belangrijk hierbij is de verplaatsing van de technische bedrijfseenheid
zelf al behoort deze tot eenzelfde juridische eenheid (zieo.m. Arbh. Brussel;
8 okt. 1971, ]. T.T., 1972, 22: in casu de overplaatsing'vaneen divisie met
eigen ondernemingsraad naar' een andere divisil;! van de oriderneming).
Een belangrijk deel van de rechtspraak stelt dit beginsel niet · absolutit:
overwegend is de vraag of de verplaatsirig schade Voor de werknemer uitlokt,
hetzij door een loonsvel"minderirrg, hetzij door een te belangrijke aangroei
van de verplaatsingstijd (zie o.m.' W.R. Ber. Gent, 8 juni 1970, }. T. T;
1971, 69). In voornoemd arrest ging het om arbeidsovereenkomsten van
bouwvakarbeiders waarbij erkend werd dat ·de arbeid op bouwwerven
essentieel van tijdelijke aard is, . zodat de arbeidsplaats geen overwegende
rol in de overeenkomst speelt.

_1
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Daarbij is het·verheugend vast te stdlen. dat bepaalde. beslissingen. de
economische noodwendigheden van de onderneming afwegen tegen de. min
of,meer grote schade die de werknemer naar aanleiding van het onderne"
ni.ensbeleid, oploopt; een vonnis arbeidsrechtbank Brussel (2 5 mei r 973,
]. T. T., 1974, 15) stelt de onderneming voor als een maatschappeli}{<e,
e~onomische en menselijke gemeenschap waarin wederzijdse verplichtingen
tot lev~n komen: in zulk een perspectief heeft de werkgever de plicht de
vastheid van betrekking te verzekeren doch onder voorbehoud van de
noodwendigheden van de onderneming; anderszijds moet de werknemer
bereid zijn sommige redelijke onaangenaamheden, noodzakelijk voor het
welzijn van die onderneming, te aanvaarden, Terecht wijst het arbeidshof
te Luik (4 juni 197!, ]. T.T. 1972, 37), op de plicht van de werkgeverde
vastheid van betrek{<ing te waarborgen: de uitbreiding en de verplaatsing
van de onderneming kan aldus de rechtsvaardigheidsgrond voor verplaat~
sing van de arbeidskrachten uitmaken; rekening houdend met de thans
beschikbare verplaatsingsmogelijkheden en -m,iddelen, maakt de verplichting voor de werknemer zich te verplaatsen geen essentiele aantasting van
iijn rechten meer uit, op voorwaarde echter dat de verplaatsing binnen
norinale grenzenblijft.
Het arbeidshof te Brussel k~mt tot soortgelijk besluit doch langs een ander
middel. Het arrest stelt het beginsel dat een eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden, automatisch en ogenblikkelijk de arbeidsovereenkorust
verbreekt; weliswaar kan de aldus verbroken oorspronkelijke overeenkomst
door een nieuwe overeenkomst met andere voorwaarden worden vervangen.
Ha'ar bestaan mag echter niet worden afgele1d uit de vaststelling dat de
betrokkel1 werknemer gedurende een bepaalde tijd, de nieuwe voorwaarden
onderging.
Vblgens het arrest iser slechts sp~ake van een nieuwe overeenkomst zode
toestemming nieCdoor enig wilsgebrek is aangetast. Dit wilsgebrek ~ou
kunnen steuneil. op de economische afhankelijkheid van de werknemer, die
met een weigering het gevaar loopt onmiddellijk zijn bestaanszekerheid
te verliez€m. Daarom moet hem de nodige tijd worden verleend, of hij, ja
dan neen, zich met de nieuwe voorwaarden kan verzoenen. Het feit, beslu.lt
het arrest ,dat .een werknemer gedurende 2! dagen zijn nieuwe functies
heeft uitgeoefend, 1s niet voldoende om zijn instemming met de gewijzigde
arbeidsovereenkomst af te leiden (arrest 27 febr. 1974, onuitg.). De beslissing
ten groride (de te korte termijn ~ot beraad) hn o.i. worden goedgekeurd,
doch het arrestroeptwel voorbehoud op m.b.t. het ingeroepen motief, nl.
}let wilsgebrek op grand van de economische afhankelijkheid van de werk"
nemer, Wilsgebreken steunend, op een economisch afhankelijke positite
wordt noch in.het burgerlijk noch in het sociaa1 recht aanvaard (zie Cass.,
2 mei 1.969, Pas., I,I969, 782; Jamoulle; R.C.].B., 1975,329 e.v.).
Een onrechtmatige beeindiging van de overeenkomst client eveneens op
effectieve handeling€m te steunen en kan bijgevolg niet uit de loutere vaststelling dat een partij de bedoelin12. had essentiele wijzigingen aan de over~
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eenkomst door te voeren, worden aJgeleid (Cass., 27 jan. 1971, Arr. Cass.,
1971, 514; R. W., 1970-1971, 1319).

Het zou onredelijk zijn loutere aanpassingen van contractuele rechten en
verplichtingen, welke hoofdzakelijk door de evolutie van de arbeidsomstandigheden en -organisatie zijn ingegeven, telkens als uitingen van eenzijdige wijzigingen van de arbeidsovereenkomst te laten doorgaan. De
rechtspraak geeft blijk- meer dan destijds het geval was- van voorzichtigheid in de beoordeling van het aldan niet beeindigen door wijziging van de
arbeidsovereenkomst.
Slechts deze wijzigingen worden weerhouden die ,in se" een determinerend
element van de overeenkomst wijzigen, d.w.z. een element dat op het ogenblik van de afsluiting van de overeenkomst doorslaggevend was en dit gebleven is, zelfs bij gewijzigde arbeidsomstandigheden of economische noodwendigheden. Ondermeer kan dit het geval zijn bij verplaatsing van de
arbeidsplaats, alhoewel dit genuanceerd moet worden benaderd ; de vereiste
tot substantiele wijziging ligt duidelijker besloten in de eenzijdige wijziging
van sommige arbeidsvoorwaarden: vb. nachtarbeid i.p.v. dagarbeid;
gevoelige veranderingen in de bepaling van het begin en het einde van de
arbeidstijd, doch vooral op het vlak van het loon en de uitgeoefende functies:
bijv. het ontnemen of reduceren van bepaalde bevoegdheden of machten,
herplaatsing op een lagere trap van de hierarchic.
Tenslotte zou een op dit domein te strak doorgevoerde rechtspraak regelrecht indruisen tegen de imperatieven van een politiek welke de volledige
tewerkstelling nastreeft. Zulk een politiek vergt een constante aanpassing
aan de voortdurende wijzigingen in de productiefactoren, vooral m.b.t.
de productiefactor arbeid.
Het verzet van de werknemersgemeenschap tegen noodzakelijke wijzigingen in hun beroepsactiviteit of -mobiliteit, is niet verenigbaar met de premissen waarop de volledige tewerkstelling noodzakelijk moet steunen.
JO.

DE EENZIJDIGE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HAAR
UITVOERING

Een merkbare evolutie in de rechtspraak valt in dit deelprobleem op. De
omstreden vraag kan als volgt worden samengevat : is bij verbreking voor
de uitvoering van de overeenkomst de forfaitaire vergoedingsregeling voorzien door de arbeidsovereenkomstenwetten toepasselijk? Of kan er slechts
op een bewezen eis tot schadeloosstelling overeenkorhstig het gemeen recht
worden ingegaan ? Deze laatste stelling steunt op de overweging dat de
forfaitaire vergoedingsregeling berust op een teoretische berekening van de
,normale" opzeggingstermijn, welke berekening hoofdzakelijk steunt op de
duur van de geleverde prestaties. Zo de arbeidsovereenkomst geen begin
van uitvoering kreeg, kan er aldus geen ancienniteit in rekening worden
gebracht : daaruit volgt dat zulk een verbreking slechts tot een door de
rechter te bepalen schadeloosstelling kan leiden, na bewijs van de werkelijk- .
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heid en de omvang van de schade (zie arbeidshof Luik, I6 nov. I97I,
]. T. T., I97I, I63 + noot). Het arbeidshof Gent (20 jan. I97I, ]. T. T.,
I97I, 2IO) stelde integendeel dat de forfaitaire schadevergoeding voorzien door de arbeidsovereenkomstenwet in het geval van verbreking zonder
dringende reden of zonder betekening van opzeggingstermijn, toepasselijk
is, zelfs zo de tewerkstelling niet effectief aanving (zie eveneens Arbh.
Brussel, 22 juni I 97 I,]. T. T., I 97 4, I 4 waarbij het principe van de forfaitaire
vergoeding ook bij voortijdige verbreking voor uitvoering werd erkend;
doch het hof tast het beginsel van de forfaitaire vergoeding aan door deze
met de tijdsduur tussen de dag van de verbreking en deze van de overeengekomen indiensttreding, te verminderen).
Voornoemde stelling van het arbeidshof te Gent werd door het hof van
cassatie bijgetreden. In een arrest van IO april I974 (R. W. I974-I975, 609)
benadrukt het hof dat de door de arbeidsovereenkomstenwet voorziene
forfaitaire schadeloosstelling niet als voorwaarde voor toepassing stelt dat de
uitvoe,ring van de overeenkomst op het ogenblik van de verbreking reeds
was begonnen. In een arrest van I2 september I973 (Pas., I974, I, 27;
R. W., I973-I974, 1155) bevestigde het hof reeds dat geen enkele wetsbepaling of rechtsbeginsel toelaat af te wijken van de wettelijke regeling
m.b.t. de eenzijdige beeindiging zonder dringende reden, zelfs ingeval van
niet naleving van een verbintenis om iets te doen (in casu : de uitovering van
een afgesloten arbeidsovereenkomst verzekeren).
Volgende restrictie client echter gemaakt : in het laatst geciteerd arrest ging
het om het verbreken van een arbeidsovereenkomst met een beding van
proeftijd; aldus bestond de mogelijkheid de forfaitaire vergoeding te berekenen op grond van de regeling voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet
nl. ,vergoeding gelijk aan de lopende wedde overeenstemmend hetzij met
de duur van de opzeggingstermijn ... " (I).
Het beeindigen van een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd stelt
een opzeggingstermijn van 7 dagen, zodat de forfaitaire vergoedingsregel
in onderhavig geval kan spelen.
Doch quid met de verbreking voor uitvoering van een overeenkomst zonder
beding van proeftijd? Op welke duur van de (normale) opzeggingstermijn
zal immers de forfaitaire vergoeding berekend worden ? Er is immers geen
begin van uitvoering zodat zich pertinent de vraag stelt omtrent de normale,
redelijke opzeggingstermijn die op zijn beurt aanleunt bij de ancienniteit
van de werknemer.
Spijts de stellingname van het hof van cassatie, blijven sommige auteurs
dan ook gehecht aan de zienswijze dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst v66r begin van uitvoering, slechts tot schaderegeling volgens het
gemeen recht kan aanleiding geven (zie Taquet & Wantiez, ]. T. T., I975,
20).
(1)

Artt.

20

en

22

respect. bediendenwet, werkliedenwet.

Jamoulle opteert op grond van een goed uitgewerkte argumentatie (RC.].B.,
19'75, nr. 74 tot 77) voot de door cassatie gekozen stelling. Ze stelt vast dat
het hof zich in deze aangelegenheid naar een sociaalrechtelijke in plaats
van een burgerrechtelijke norm refereert; Om'dit te bereiken stelt het hof
in een exegetische interpretatie dat de sociaalrechtelijke norm deJorfaitaire
vergoeding slechts aan de door, haar gestelde voorwaarden onderwerpt,
zonder hierbij onderscheid te maken tussen een al dan .niet begonrien uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Auteur meent daarbij dat ,la reference legale au delai de preavis, ne resulte pas d'une correlation ineluctable
entre ,preavis et indemnite'', elle constitue un element de la technique choi ~
sie a fin de calculer le forfait de l'indemnite de rupture".
feit is echter dat de - eerder teoretisch gerichte - stellingname van de
cassatierechtspraak, de practische berekening van de toe te kennen vergoe~ing geenszins vergemakkelijkt heeft.
.
.
3 I.

fiET OVERLIJDEN VAN DE WERKNEMER OF DE WERKGEVER

Het overlijden van de 'werkgever maakt niet ipso facto een einde aan: de
arbeidsovereenkomst. Artikel 19 van de bedieridenwet stelt een uitzondering
op het gemeen recht en client bijgevolg restrictief en slechts in: uitzonderlijke
geVallen te worden toegepast (Arbrb. Luik, 16 juni 1977, onuitg.).
.
Naar aanleidirig van het overlijden van een notatis werd de vraag gesteld
of diens medewerkers met het oog op een ,persoonlijke medewerking"
werden tewerkgesteld (toepassing artikel 19 bediendenwet).
Een vonnis arbeidsrechtbank Brussel (9 maart 1973, ]. T. T., 1973, :496)
antwoordt hierop negatief: met ,persoonlijke medewerking" wordt, volgens
het vonnis, niet de nadrtik gelegd op de aanwezigheid van de medecontrac"
tant als dusdanig maar welop de invloed van de bevoegdheden en bekwaam
heden van die persoon op de arbeidsprestaties; anderzijds client deze per'.soonlijke medewerking in het kader van de uitvoering van de overeenkorp;st
ti worden beoo,rdeeld. Dit vonnis werd echter door het arbeidshof (Brussel
6 sept. i974; ]. T. T., 1975, 171, bevestigd door Cass., 22 okt. 1975, Pas.,
1976, I, 238) herzien: het arbeidshof argumenteert ondermeer dat.de nieuwe
titularis van de studie, bij K.B. benoemd, niet automatisch tot de recht~n en
verplichtingen van de voorganger toetn~edt, ook niet tot deze die voottspruiten uit de door de voorganger gesloten arbeidsovereenkomsten, tenzij
een nieuwe arbeidsovereenkomst zou voorgesteld worden. Artikel 21 van:
deC.A.O; gesloten op 22 april 1975 in het paritair comitevoor de notaris~
bedienden (B.S. 30 sept. 1975) voorziet thans uitdrukkelijk dathet mtetlijden van de notaris geen einde aan de overeenkomst maakt. Behoudens
andersluidende overeenkomst wordt de lopende overeenkomst voortgezet
met de notaris, benoemd in de openstaande. plaats. Doot deze C.A.O.
regeling is bijgevolg de problematiek ontstaan omtrent het aldan niet toe~
passen van artikel 19 op het notarispersoneel, voorbijgestreefd.
Voornoemde stelling van het arbeidshof Brussel druist wel enigszins in
tegen het begrip ,onderneming als economische exploitatie~eenheid':. De
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aanwerving op '.grond ·van eeri zuiver persoonlijke medewerking moet
immers zijnuitzonderlijkkarakter blijvenbewaren: de regel is dat de werkneiner·zich economisch in dienst van een onderneming stelt, hoe beperkt
deze ·ook rrioge zijn. De 'oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft alsdan
gehandhaafd voor :lover· de bedrijvigheid als dusdanig verder wordt doorgevoerd. In de realiteit blijven immers de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in het bedrijf gelijk, zelfs indien de leiding ervan in nieuwe
handen terecht komt. Slechts indien, na verandering van. werkgever, de
arbeicJ.svoorwaar:<;len zodanig gewijzigd worden ten opzichte van diegene
welke onder. de vorige werkgever golden, kan eventueel tot beeindiging
van de ar:beidsovereenkomst worden beslote~. Doch zulk een beeindiging
stetmt · op and.ere gronden dan deze welke artikel 19 bediendenwet op
restrictieve wijze voorziet (cf. supra nr. 29).
32,

BEEINI,liGING VAN DE ARBEIDSOVE:REENl<OMST WEGENS DRINGENDE REDEN
BEGINSELEN

Het inroepen van een. dringende reden moet, zo beklemtoont op constante
wijze de rechtspdtak, essentieel steun vinden in de onmogelijkheid de arbeidsbetrekkingen onder dezelfde vo~rwaarden <i:ls vroeger voort te zetten
(zie bijv. Arbh. Brussel, 8 oktober 1971, ]. T. T., 1972, 22). De rechter
moet bijgevolg de dringende reden beoordelen in functie van een foutieve
gedtaging die elke samenwerking onmogelijk maakt: vaststellen bijv. dat
de verweten fout niet van aard was iedere samenwerking tussen partijen
bijv; tijdens de opzeggingsperiode onniogelijk te maken, is meteen vaststellen dat deze fout geen cihtslag we gens dringende reden rechtvaardigde :
in die oinstandigheden mOcht de afgedankte werknemer op een normale
opzeggingstermijn rekenen (Cass., 14.2.1973; ]. T. T., 1973, 253).
Het verbrok~n arrest (Arbh. Brussel; 25 nov. 1971) had vastgesteld dat
de verweten fout. geen aanleiding mocht geven tot het plots verbreken
van een langdurige sainenwerking; voortgaande op die vaststelling had het
arrest, na teoretisch de normale opzeggingstermijn op 6 maanden te hebben
berekend, deze termijn op 3 maand teruggebracht omwille van de foutieve
h~ndeliiig die nochtans, zo stelde het arbeidshof, op zichzelf geen onmiddellijk. ontslag rechtvaardigde:: Het cassatieiirrest · besliste dat het niet opgaat
enerzijds een normale opzeggingstermijn · te bepalen en anderszijds deze
te reduceren op grand van een fout die op zichzelf nochtans geen dringende
reden uitmaakte~ ·Het ontslag .·om dringende reden heeft als noodzakelijk
gevolg de onmiddellijke verbreking zonder opzeggingstermijn. Zo de
werkgever bijgevolg een opzeggingstermijn betekent, weerlegt dit feit op
zichzelf het ·dringend karakter van de fout.
Het ontslag op grond van dringende reden is wettelijk formed geregeld,
zodat een partij die om ·dringende redenen de arbeidsovereenkomst ver~
breekt; geen beroep mag doen op artikelt134 B.W. om aldus aan het door
de .. arbeidsovereenkomstenwet opgelegd formalisme te ontsnappen :
gemeerirechtelijke :. regels zijn slechts op het arbeidsovereenkomstenrecht

van toepassing in de mate geen bijzondere beschikkingen een bepaalde
toestand regelen. Zo is het duidelijk dat de weg tot verbreking van een arbeidsovereenkomst fundamenteel verschilt naargelang artikel r 134 B.W.
of de regeling m.b.t. de dringende reden wordt ingeroepen (zie Arbh.
Brussel, 28 maart 1972, onuitg.) (zie ook supra nr. 28 in fine).
33• CoNTROLERECHT VAN DE RECHTER

Dit controlerecht op de ingeroepen dringende reden wordt unaniem door
de rechtspraak gehuldigd. Aan de grondslag vah een foutieve handeling
ligt immers steeds een subjectieve beoordeling van diegene die de foutieve
gedraging ofhandeling laakt. Dit subjectieve in de beoordeling en het mogelijke arbitraire dat er kan mede gepaard gaan, wordt door de objectieve
controle van de rechter geneutraliseerd : het is de rechter die de verbreking
op grond van een dringende reden in laatste instantie zal valideren. Ook
al wordt de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst aanvaard,
toch wordt de beoordeling van het feit dat de ontvinding uitlokt en door de
verbrekende partij als dringende .reden wordt voorgesteld, aan het controle~
recht van de rechter onderworpen (Arbrb. Bergen, 19.6.1972, onuitg.).
Zo ook zijn bepaalde vooropgestelde elementen waarop de dringende reden
steunt, voor de rechter slechts richtinggevend en niet verbindend : de
rechtspraak wordt regelmatig voor zulke toestanden geplaatst. Zo blijft
de rechter vrij in zijn beoordeling of het herhaald overtreden van op voorhand gegeven instructies aldan niet een dringende reden uitmaakt (arbeidshof:Br~;s~r,- 4.2~ 1972, onuitg.). Hetzelfde principe geldt voor redenen expliciet als mogelijke dringende reden in de overeenkomst ofhet arbeidsreglement opgenomen (Arbh. Gent, 19 mei 1972, f. T. T., 1974, 26; Arbh.
Antwerpen, 23 dec. 19741 onuitg.) . .
Contractuele of reglementaire bepalingen omtrent de inhoudelijke beschrijving van de dringende reden, binden de rechter niet: zulke bepalingen gelden slechts als verbodsbepalingen, als verplichtingen of als verduidelijkingen van de plichten van de werknemer (Arbh. Brussel, 12 juli 1972, R. W.,
1973-1974. 1099). In dezelfde gedachtengang is het dan ook logisch datde
rechter zijn controlerecht blijft behouden ten opzichte van feiten welke
nochtans materialiter schriftelijk door de werknemer werden erkend
(Arbh. Brussel, 26 juni 1973, onuitg.).
34•

KENNISGEVING VAN DE DRINGENDE REDEN: VORM, INHOUD EN TERMIJN

Sedert het cassatiearrest van 12 dec. 1969 (T.S.R., 1969, 400) aanvaardt
de rechtspraak dat dringende redenen ook door andere betekeningsvormen
dan het aangetekend schrijven geldig kunnen ter kennis worden gebracht.
Aldus bleef de rechtspraak met diverse vormen van betekening geconfronteerd waarbij telkens de aan de afgedankte partij verzekerde waarborgen
werden onderzocht. In principe bieden noch een telegram (Arbrb. Brussel,
10 oktober 1972, onuitg.) noch een niet ondertekend aangetekend schrijven
(Arbrb. Luik, 25 okt. 1971, ]. T. T., 1972, 174)deze waarborgen; uitzonde-
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ring werd echter gemaakt voor een brief op firmapapier, hetwelke bij
ontstentenis aan handtekening, op zichzelf voldoende waarborgen biedt
voor de autenticiteit van het afdankingsgeschrift (Arbh. Brussel, afd.
Antwerpen, II dec. 1972, onuitg.). Een niet ondertekende aangetekende
brief is bijgevolg niet een ,gelijkwaardige akte" doch een arrest stelde dat de
ter zake geldende imperatieve wetsbepaling ingesteld is ter bescherming
van private belangen (Arbh. Gent, 20 juni 1973, onuitg.). Zodra de betekening is doorgevoerd, kan de ontslagen werknemer van de door de
wet voorziene waarborgen afzien. Zulks doet zich voor wanneer hij de in
zulk geschrift ingeroepen reden weerlegt zonder de ongeldigheid van de
betekening in te roepen; of ook wanneer hij een niet aangetekend schrijven
zonder voorbehoud- aanvaardt en de aangevoerde reden niet betwist
(Arbh. Brussel, 22 mei 1973, onuitg.).
Een ,gelijkwaardige akte" moet bijgevolg tenminste de waarborgen van een
aangetekende brief bieden; de kennisgeving van het ontslag om reden van
een dringende reden moet onbetwist zijn : daarom heeft de wetgever de
onzekerheid verbonden aan andere bewijsmiddelen (zoals getuigenverhoor)
willen uitschakelen (zie Arbh. Brussel, 8 mei 1973, onuitg.). Een betekening per spoedbestelling met ontvangstbewijs werd wel als een geldige
betekening aanvaard (zie Arbrb. Dendermonde, 20 dec. 1972, ]. T. T.,
1973, 111) evenals de kennisgeving bij middel van het formulier C 4
(werkloosheidswet) waarop de feiten voorkwamen die tot onmiddellijke
afdanking aanleiding gaven (Arbrb. Gent, 12 febr. 1971, ]. T. T., 1971,
164).
Het zwaarwichtig karakter van de aangehaalde dringende reden moet zeer
nauwkeurig worden aangeduid, zodat de rechter de gewichtigheid ervan kan
onderzoeken, evenals de overeenstemming van de voor hem aangebrachte
reden met die welke werden betekend (Cass., 16 dec. 1970, ]. T. T., 1971,
53). Een te algemene motivering is bijgevolg onvoldoende (Arbeidshof
Brussel, 9 maart 1972, onuitg.). Het blijft in de eerste plaats een feitenkwestie. Enkele voorbeelden volstaan om de algemene tendens weer te
geven. De verwijzing in de afdankingsbrief naar een verklaring welke aan
de rechter kon worden voorgelegd, samen met andere omstandigheden wei~
ke het ontslag omringden, werden in hun geheel genomen, als voldoende
nauwkeurig beschouwd (Arbrb. Brussel, 20 juni 1971, ]. T. T., 1972, 301).
Eenzelfde redenering gold voor de eenvoudige verwijzing naar een onderzoek hetwelk schriftelijk was vastgesteld en door de ontslagen werknemer
ondertekend (W.R. Brussel, 16 okt. 1970, ]. T. T., 1971, 35). De verwijzing
naar een politieonderzoek is ook van aard om de werkelijkheid en de ernst
van de aangehaalde redenen af te wegen (Cass., 16 dec. 1970, ]. T. T., 1971,
53). De aanzegging van een dringende reden is formeel regelmatig als ze
op onmiskenbare wijze op de betwistefeiten doelt; de aan die feiten gegeven
kwalifikatie is niet determinerend (Arbh. Luik, 29 okt. 1973, R. W.,
1973-1974· 1276).
In principe moeten de feiten waarop de dringende reden steunt, een on-

middellijk karakter hebben vermits de hierna besproken termijnvereisten
principieel de termijn binnen dewelke de beslissing tot afdanking moet
worden genomen, kart houden (3 dagen). Uit de omschrijving van de ten
laste gelegde feiten moet de rechter echter niet kunnen afleiden of deze zich
al dan niet binnen de 3 dagen voorafgaand de afdanking hebben voorge~
daan (Arbh. Brussel, 26 okt. I972, onuitg.; contra: Arbrb. Antwerpen,
I9 juni I972; ]. T. T., I972, 300). Er is bijgevolg geen vereiste van datumvermelding waarop de aangehaalde feiten zich voordeden, noch voor deze
waarop de ontslaggevende partij van die feiten kennis nam.
I.

De rechtspraak stelt wel als beginsel dat er geen rekening mag worden
gehouden met feiten die sedert meer dan 3 dagen v66r de afdanking
gekend waren of zich na · het ontslag hebben · voorgedaan. Zo echter
bepaalde feiten samen met diegene die de dringende reden uitmaken,
als toelichting worderi ingeroepen, mag de rechter deze eerstgenoemde
feiten niet van de hand wijzen om de enige reden dat ze, wettelijk, niet
als dringende reden mogen worden ingeroepen (Cass., I 6 j uni I 97 I,
Pas., I97I, I, 99I). Deze feiten komen zich als beoordelingselementen
bij ·de onmiddellijke feiten, nl. die gene die rechtstreeks tot afdanking
·aanleiding gaven, voegen; wel wordt · als voorwaarde gesteld dat deze
andere feiten zich konsekwent bij de grieven die de afdanking rechtvaardigen, aansluiten (Arbh. Brussel, 2I juni I973, onuitg.).

Naar de bewoordingen van de toe te passen wetsartikelen, client een
duidelijk ondetscheid gemaakt tussen enerzijds de afdanking zonder
opzegging welke constitutief de verbreking van de overeenkomst uitmaakt en anderzijds de betekening van de dringende reden die de afdanking rechtvaardigen (Cass., 22 dec. I97I,]. T; T., I972, 244). Be"
langrijk punt in de rechtspraak blijft de omlijning van de vietsverplichting waarbij het ontslag wegens dringende reden niet meer zonder opzegging mag worden gegeven wanneer het feit waarop het ontslag steunt
sedert ten minste 3 dagen aan de afdankende partij gekend is. Wat is
nu een ,feit"? Volgens het hof van cassatie is het feit dat het ontslag
op staande voet rechtvaardigt, het feit met inachtneming van alle omstandigheden die er het kenmerk van een dringende reden kunnen aan
geven. ·De werkgever is bijgevolg gerechtigd de aan de werknemer gevraagde uiteenzetting van de feiteri af te wachten ten einde hun kenmerk
van dringende reden te kunnen beoordelen (Cass:, I6 juni I97I, ]. T, T.,
I972, 37). Zo afgedankt word_t na onderzoek van feiten zoals deze door de
ontslaggevende partij voor het onderzoek gekend waren, client in elk
· ·geval onderzocht of deze laatste op het ogenblik van het onderzoek over
alle noodzakelijke beoordelingselemehten beschikte om met kennis van
zaken een beslissing tot afdanking te treffen (Cass., 23 mei 1973," ]. T. T.,
I973· 212).
. .
.
De ontslaggevende partij moet bijgevolg moreel overtuigd zijn dat de
feiten vaststaan, bewezen zijn. Zo kan bijv. op de inhoud van een te
verwachten correctioneel vonnis worden gewacht (Arbrb: Luik, 19: juni
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1972, ]. T. T., 1973, 236) of het afsluiten van een onderzoek naar de
gegrondheid van de ten laste gelegde feiten (Arbrb. Brussel, I maart
1971, ]. T. T., 1971, 213). Met betrekking tot het begrip ,dag" aanvaardde de rechtspraak reeds vroeger dat het om kalenderdagen en niet
om werkende dagen gaat (W.R. Ber. Brussel, 23 maart 1969, T.S.R.,
1969, I 13).
Voor de berekening van de 3 dagen gel den de bepalingen van de artikelen
52 en 53 G.W. met dien verstande dat: a) de dies a quo niet wordt
meegerekend (Arbh. Brussel, 18 maart 1974, ]. T. T., 1974, 302); b) de
vervaldag in die termijn besloten ligt; c) indiende laatste dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, de vervaldag naar de eerstvolgende
werkdag wordt verschoven (Arbrb. Brussel, 30 jan. 1973, ]. T. T., 1973,
141; Arbh. Brussel, r8 maart 1974, ]. T. T., 1974, 302). Zo wettelijk
een termijn tot betekening van de dringende reden wordt bepaald,
wordt er ecl;lter geen gesteld binnen dewelke de afgedankte partij
concreet de kennisgeving in handen moet krijgen. Doch een aan een totaal
verkeerd adres verstuurde ontslagbrief en dit door de uitsluitende
nalatigheid van de verzender, staat gelijk met een laattijdige betekening
(Arbh. Brussel, 12 febr. 1974, onuitg.).
35• CoNCRETE BEOORDELING VAN DE DRINGENDE REDEN

Aan de grond van elke afdanking om dringende reden ligt een contractuele
fout. De rechter moet deze fout vaststellen. Terecht werd aan de rechtspraak
een zekere tendens verweten waarbij aan het criterium van de onmogelijkheid normale arbeidsbetrekkingen te handhaven een meer klemmende waarde werd toegekend dan aan de contractuele fout zelf (lees hierover: Jamoulle, R.C.].B., 1975, nr. 2, 331 e.v.). Een vonnis van de arbeidsrechtbank
Luik (9 juni 1971, onuitg.) wijst er terecht op dat het in de eerste plaats
de.werkgever is die hetal dan niet zwaarwichtig karakter van de fout moet
beoordelen; in dit opzicht is niet relevant het feit dat de syndicale afvaardiging .de werkgever zodanig onder druk zette een werknemer te ontslagen
om redenen die in haar ogen een zwaarwichtig karakter vertonen. In
deze aangelegenheid primeert, aldus het vonnis, de contractuele fout en haar
invloed op de persoonlijke relatie werkgever-werknemer en niet zozeer op
de relatie werkgever-werknemer. Deze rechtspraak wordt nochtans gecontesteerd vooral in verband met feiten uit het prive leven die van aard zijn
het ,imago" of het klimaat van de onderneming te schaden of in het
gedrang te brengen; hierbij wordt de druk van de ,buitenwereld" op de
uiteindelijke beoordeling van het zwaarwichtig karakter in zekere mate
aanvaard (zie verder nr. 38).
Het ligt voor de hand dat de rechtspraak met betrekking tot de concretisering van de dringende reden zeer uitgebreid is. Een overzicht kan bijgevolg slechts op enkele relevante beslissingen wijzen. Hierbij mag eveneens
niet uit het oog worden verloren dat de dringende reden zich steeds in een
concrete - dikwijls ingewikkelde - situatie plaatst. Een schematisch

overzicht vereist in zekere mate het weergeven onder vorm van syntese
van de aangehaalde. rechtsbeslissing wat het gevaar doet oplopen de lezer
tot verkeerde conclusies te lei den.
Het al dan niet dringend karakter van de ingeroepen feiten blijft zoals het
hof van cassatie het kernachtig wist uit te drukken (I6 juni I97I, J. T. T.,
I972, 37) een feitenkwestie waarbij alle omstandigheden die er het karakter
van , dringende reden" kunnen aangeven, dienen in acht te worden genomen.
35bis. FoUTEN TEGEN DE GOEDE TROUW
Het niet aangeven van een ongeval veroorzaakt met de wagen van de firma,
maakt een dringende teden uit; de verplichtingen: hieromtrent welke contractueel werden bepaald, gelden eveneens voor ongevallen buiten de diensturen veroorzaakt. Zwaarwichtig was vooral het feit het ongeval, klaarblijkelijk omwille van dronkenschap aan het stuur, te hebben verzwegen (met
een bijkomend risico tot intrekking van het rijbewijs) (Arbh. Gent, 24 mei
I974, onuitg.).
Welke ook de waarde van de gestolen voorwerpen ook mage zijn, diefstal
blijft een zwaarwichtige tekortkoming en dit des te meer in bedrijven die
dergelijke praktijken mogelijk maken wegens het moeilijk uit te voeren
toezicht (Arbh. Luik, 9 febr. I973• ]. T. T., I973, 172). Hetzelfde principe
geldt voor het inhouden van (zelfs kleine) geldsommen, door de werknemer
van het clienteel ontvangen en welke aan de werkgever toekwamen of welke
onrechtmatig .van het clienteel werden geeist (Arhrb, Charleroi, . 2 I okt.
1974, T.S.R., 1975, 62). De arbeidsrechtbank van Dendermonde meende
bevoegd te zijn om kennis te nemen van geschriften met betrekking tot de
oneerlijke concurrentie doorgevoerd zowel tijdens als na het einde van de
arbeidsovereenkomst (vonnis van 3 december 1973, ]. T. T., I974, 206).
Het feit voor een verkoopster uit een grootwarenhuis aan een toekomstige
concurrent inlichtingen over leveranciers te verschaffen, is echter geen daad
van oneerlijke mededinging; een dergelijke daad moet immers een oneerlijke
bedoeling inhouden (Arbrb. Luik, 18 mei I971, ]. T. T., 1972, 266; zie
ook Arbrb. Verviers, 30 juni I971, J. T. T., I973, 192, waar de bedoeling
oneerlijk werd geacht). De rechtspraak wijst eveneens op de noodzaak van
het persoonlijk karakter van de fout welke aanleiding tot dringende reden
kan geven: feiten, alhoewel gepleegd door derden, kunnen nochtans als
dringende reden tegen de werknemer worden ingeroepen indien deze laatste
ze uitlokt of aangemoedigd heeft (Arbh. Brussel, 7 juni 1974, R. W.,
I974-I975. 375).
Het feit voor een werknemer meermaals geld van zijn ondergeschikten
te ontlenen werd als een zwaarwichtige tekortkoming aangenomen (Arbh.
Brussel, 18 maart I974, ]. T. T., 1974, 302).
36. 0RDE EN DISCIPLINE IN DE ONDERNEMING
Het is duidelijk dat aan de werknemer geen onwettelijke of voor de veiligheid gevaar opleverende handelingen kunnen worden bevolen; doch de
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werknemer heeft niet het recht de opportuniteit of het nut van een werkgeversbeslissing te beoordelen; dit is des te meer het geval zo de weigering
in tegenwoordigheid van getuigen wordt uitgesproken en er zich reeds
meerdere voorafgaandelijke gevallen hebben voorgedaan (Arbrb. Verviers,
22 dec. 1972, ]. T. T., 1973, 1 57). Het niet eerbiedigen van de uurregeling,
vooral in middenstandszaken, maakt een dringende reden uit (Arbrb.
Antwerpen, 8 okt. 1973,]. T. T., 1974, 155). De werkgever a-sociaal en een
virtueel gefailleerde noemen kunnen niet als een dringende reden doorgaan
daar de werknemer deze verklaringen aflegde meer uit kommer voor de
financiele situatie van de onderneming dan met het oogmerk zijn werkgever
persoonlijk te treffen (Arbh. Luik, 15 juni 1971, ]. T. T., 1972, 233).
Een opgewonden houding, al dan niet van lakenswaardige gebaren vergezeld, maakt op zichzelf en a priori geen dringende reden uit; alles hangt
af of de beslissing tot onmiddellijke afdanking evenredig is met de aard van
de gelaakte feiten en de omstandigheden die ze vergezellen (Arbh. Brussel,
2 nov. 1971, onuitg.). Overtredingen op veiligheidsmaatregelen (bijv.
rookverbod), vooral na voorafgaandelijke opmerkingen, worden regelmatig
als dringende reden aangenomen (zie bijv. Arbh. Brussel, 19 maart 1971,
]. T. T., 1972, 4).
37.

PERSOONLIJKE INZET EN BEROEPSTEKORTKOMINGEN

Onvoldoende rendement als dusdanig is op zichzelf geen dringende reden
(Arbh. Brussel, 9 maart 1972, onuitg.) doch sluit in haar feitelijkheid dit
niet uit: zo bijv. zo de tekortkoming op een intentie tot schaden steunt
(Arbh. Brussel, 6 juni 1972, ]. T. T.; 1974, 17 5) of een volstrekte miskenning
uitmaakt van wat nodig is om het bedrijf op gang te houden (Arbh. Brussel,
2 nov. 1971, onuitg.).
Onvoldoende rendement dat zijn oorzaak put in kwaadwillig of bedrieglijk
opzet, kan tot onmiddellijk ontslag aanleiding geven; doch niet zo dit het
gevolg van beroepsonbekwaamheid is (Arbrb. Luik, 15 juni 1971, ]. T. T.,
1971, 223). De werkgever moet immers de gevolgen van de door hem
uitgevoerde personeelsselectie ·persoonlijk dragen.
De rechtspraak stelt zich eveneens voorzichtig op in het afwegen van professionele tekortkomingen of rendementsaanwrijvingen op grond van contractueel aangegane verplichtingen, ook al worden deze als ,ontbindende
voorwaarden" voorgesteld (Arbrb. Antwerpen, 27 juni 1972, ]. T. T.,
1973, 206; zie echter Arbh. Gent 20 juni 1973, ].T.T., 1974, 43, m.b.t.
de verplichting voor een handelsvertegenwoordiger verslagen op te stellen
en diens aanhoudende weigering zulks te doen).
38.

FElTEN UIT HET PRIVE-LEVEN

We wezen er hoger reeds op dat er een zekere tendens in de rechtspraak
bestaat de contractuele fout op zichzelf als minder klemmend te beschou-

wen dan de gevolgen die eraan verbonden zijn; nl. de oninogelijkheid de
arbeidsrelatie voort te zetten (zie nr. 35).
Vooral feiten uit het prive-leven worden slechts als rechtvaardigend voor
een onmiddellijke afdanking beschouwd in de mate deze ernstige schade
voor de onderneming uitlokken of er een ,schandaalklimaat" veroorzaken
(zie o.m. Arbrb. Bergen, 22 maart 1971, ].T.T., 1971, 154). In de eerste
plaats echter moet de weerslag van bet gelaakte feit een weerslag op de
relatie werkgever-werknemer uitoefenen .
. Aldus is een veroordeling of een vrijspraak voor een bepaald feit op zichzelf
niet relevant bij de beoordeling van dat dringend karakter: het komt de
arbeidsrechter uitsluitend toe uit te maken of het feit waarop de veroordeling steunt, op zichzelf een dringende reden kan uitmaken; omgekeerd
kan aldus een feit waarvoor vrijspraak wordt bekomen, nocbtans in functie
van de persoonlijke relatie werkgever-werknemer en diens voortzetting,
een dringende reden uitmaken (zie o.m. noot Carpasse onder Arbrb.
Luik, 19 juni 1972, ]. T. T., 1973, 236). Ook het arbeidshof Brussel stelt
dat noch het gezag, noch de disciplinaire bevoegdbeid van de werkgever
met de bevoegdbeid van bet openbaar ministerie of de strafrechter kan worden gelijkgesteld (12 juli 1972, R. W., 1973-1974, 1099).
Contractuele bepalingen waarbij aan de werknemer een resultaatsverbintenis wordt opgelegd (,niet cornictioneel gestraft worden") kunnen voor
concrete toepassing op grond van dringende reden niet vatbaar zijn, zonder
verduidelijking van de daad die aan de werknemer zou verboden zijn;
aldus kunnen daden uit het prive-leven slechts als dringende reden aanzien
worden op voorwaarde dat deze in strijd zijn met een algemene verplichting
die duidelijk uit de arbeidsovereenkomst zelf moet voortspruiten (Arbh.
Brussel, 12 juli 1972, R. W., 1972-1973, 1099).
Zeer verdeeld blijft de rechtspraak m.b.t. het overtreden van sommige
reglementaire verplichtingen (die di,kwijls het priveleven raken) welke aan
de leerkrachten van het vrij gesubsidieerd onderwijs worden opgelegd.
Het probleem rijst vooral naar aanle~ding van afdankingen van leerkrachten
wegens gezinstoestanden of filosofische houdingen die indruisen tegen de
bepalingen van het ,algemeen reglement van het personeel van het katboliek onderwijs" en het ,stabiliteits- en tuchtstatuut van bet vrij gesubsidieerd onderwijs" (herziene versies van 12 juli 1977: zie: Brandpunt,
nr. 10/b, aug. 1977). Deze reglementen leggen diverse verplichtingen op
welke door de eigen aard, de bijzondere noodwendigheden of de ideologische strekkingen van de inrichtende macht zijn ingegeven ; het naleven
van deze verplichtingen door de leerkrachten wordt als ontbindende voorwaarde in de aanwervingsovereenkomst opgenomen.
De vraag stelt zich niet of zulke ontbindende voorwaarden in arbeidsovereenkomsten geldig mogen opgenomen worden (zie boger nr. 28) (zie ook
de conclusies van Advokaat-generaal Dumont bij het cassatie-arrest van 2
mei 1969 (R. W., 1968-1969) 1929 en cassatie 16 sept. 1969, (R. W., 1969-
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1970, 893), doch wel of de voorwaarden; -bij niet vervulling, Zander meet
de ontbinding van de overeenkomst kunnen uitlokken. Over de vraag of
de rechter over een gelijkaardige beoordelingsbevoegdheid beschikt ten
opzichte van de ontbindende voorwaarde als deze voorzien met betrekking
tot de dringende reden, blijft de rechtspraak aarzelen. Vooral wanneer de
ontbindende voorwaarde betrekking heeft op huwelijksbeperkingen, tendeert de rechtspraak naar een toetsing van die voorwaarden aan de begrippen ,openbare orde en goede zed en". Het arbeidshof Brussel ( r 9 juni
1972, ]. T. T., I97S. 298) stelt dat, zo kan worden aangenomen dat de werkgever de tewerkstelling aan zekere voorwaarden onderwerpt - zelfs van
morele en filosofische aard - het integendeel tegen de openbare orde zou
indruisen te voorzien dat het niet meer vervullen van deze voorwaarden
ogenblikkelijk het einde van de overeenkomst zou uitlokken (verwijzing
naar de artikelen 14 en IS Groridwet en artikel 9 Europees verdrag van de
rechten van de mens). In casu ging het om de juridische gevolgen verbonden
aan het huwelijk van een leerkracht van het vrij gesubsidieerd onderwijs
met een uit den echt gescheiden persoon. Sommige auteurs betreuren het
dat aldus op subtiele, te genuanceerde wijze gepoogd wordt de rechtstreeks
aan de rechter ontnomen beoordelingsbevoegdheid omtrent de inhoud van
de ontbindende voorwaarde, langs een andere weg te compenseren door
verwijzing naar begrippen zoals openbare orde en goede zeden. Versteyen
(noot onder voornoemd arrest arbeidshof Brussel) beweert dat het steeds
duidelijker wordt dat de ontbindende voorwaarde (vooral m.b.t. prive
aangelegenheden) zonder de beoordelingsbevoegdheid van de rechter, niet
in het arbeidsrecht thuis hoort (zie nochtans Arbrb. Bergen IO juni.I97I,
T.S.R., 197I, I64). Vooral de clausules m.b.t. het prive-leven (en thans
in zekere mate m.b.t. ideologische en filosofische opvattingen) van de leerkrachten uit het vrij gesubsidieerd onderwijs en hun toetsing aan de algemene reglementen van die onderwijssector, worden door de rechtspraak
op diverse wijze beoordeeld.
Sedert het invoeren van artikel 2 I his bediendenwet behoren de betwistingen
omtrent de geldigheid van een ontbindende voorwaarde m.b.t. hetaangaan
van een huwelijk tot het verleden. Thans concentreren de geschillen zich
rand de persoon van de huwelijkspartner (steunend op art. 2 en 30 van
het herziene ,Algemeen Reglement" van I2 juli I977).
Het- inroepen van de ontbindende voorwaarde gaat dikwijls gepaard met
het inroepen, in subsidiaire orde, van de dringende reden (zie o.m. Arbh.
Brussel, IS juni I972, ]. T. T., I97S. 298). Sommige vonnissen aanvaarden
de dringende reden, zich hierbij beroepend op het huwelijk met een gescheiden persoon, niet omwille van het burgerlijk huwelijk zelf doch wei omwille
van het klimaat dat hierdoor in de instelling wordt veroorzaakt waardoor
elke instandhouding van de arbeidsovereenkomst wordt belemmerd (W.R.
Charleroi, 7 juli 1970, ].T. T., 1970, 103; Arbrb. Bergen, 10 juni 197I,
T.S.R., 1971, 164). Het laatst geciteerd vonnis werd door het arbeidshof
Brussel (IS juni 1972, ]. T.T., 197s, 292) verbroken wegens onvoldoende
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bewijs van de reactie van het betrokken milieu op het gelaakte huwelijk.
Als fundamenteel bezwaar tegen de motivering weerhouden in voornoemde
vonnissen, verwijzen we naar onze zienswijze hiervoor uiteengezet (zie
nr. 3S).
De geschillen waarbij de ontbindende voorwaarde wordt ingeroepen geven
aanleiding tot diverse beslissingen.
a) Een aantal belangrijke arresten steunen op de algemene draagwijdte van
artikel 2Ibis bediendenwet (verbod tot gebruik van clausules waarbij
het huwelijk aan de overeenkomst een einde maakt) ; aldus wordt elke
clausule afgewezen waarbij het recht op huwelijk, ondermeer door beperking op de vrije keus van een huwelijkspartner, onmogelijk wordt gemaakt.
Fundamenteel voor deze stelling is het recent arrest van het hof van cassatie
(8 dec. I976, ]. T. T., 1977, 27) waarbij de algemene draagwijdte van voornoemd artikel 2Ibis wordt bevestigd; volgens het hof maakt dit artikel geen
onderscheid tussen de verschillende clausules die bepalen dat het huwelijk
een einde aan de overeenkomst maakt (zie ook Cass., I2 jan. I977, ]. T. T.,
I977, IS2).
Artikel 2 Ibis is imperatief en heeft als gevolg dat elke clausule die een einde
maakt aan de overeenkomst ingeval van huwelijk dat strijdig wordt geacht
met de katolieke moraal, nietig is (zie ook Arbh. Brussel, IS juni I972,
]. T. T., I97S, 298; Arbh. Bergen, I9 juni I97S,]. T. T., I97S, 2I7).
Andere beslissingen menen dat zulke ontbindende voorwaarden instrijd
zijn met de openbare orde, met eveneens verwijzing naar goedgekeurde
internationale verdragen (Verdrag tot bescherming van de rechten van de
men~ en de fundamentele vrijheden goedgekeurd door de wet van I3 mei
I9SS) (Arbh. Brussel, 4 mei I973, R. W., 1973-I974~ 382).
b) Een deel van de rechtspraak legt niet zozeer het accent op ,het huwelijk"
doch eerder op de persoonli jke - of de gezinstoestand - van de betrokken
leerkracht, en hun onverenigbaarheid met de voor de instelling-werkgever
als fundamenteel aangevoelde beginselen inzake geloof en moraal. Het
handhaven van deze beginselen bij middel van ontbindende voorwaarden
opgelegd in de aanwervingsovereenkomst wordt als geldig en niet in strijd
met de openbare orde geacht (Arbh. Luik, 27 juni 1974, ]. Liege I974I97S, so, Arbrb. Gent, 12 april 1974, R. W., I974-I97S, i9S6). Het laatst
geciteerd vonnis is wel zo voorzichtig het aldan niet strijdig zijn van zulke
yoorwaat:d~i!n met de openbare or de of· de wet niet · te radikaal te stellen ;
het vonnis stelt dat zelfs indien men geen rekening mocht houden met de al
dan niet geldigheid van zulke clausules, dan nog de verbreking van de
overeenkomst wegens dringende ·reden mogelijk blijft wanneer de werknemer door zijn houding in zulk een situatie geraakt dat het hem onmogelijk
wordt de doelstellingen waarvoor hij aangeworven werd, te verwezenlijken.
Dit vonnis maakt o.i. een juiste toepassing van het beginsel dat een contractuele fout de oorzaak van de dringende reden moet uitmaken : het is deze
fout die aanleiding geeft tot de onmogelijkheid nog verder normale be-
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trekkingen tussen werknemer-werkgever te onderhouden; over dit alles
blijft de rechter echter zijn controlerecht uitoefenen.
Een vonnis van de arbeidsrechtbank Hasselt (16 april 1973, R. W., I973I974. 39I) benadert het probleem nog op een andere marrier: zulke ontbindende voorwaarden zijn niet in strijd met de openbare orde omdat ze
een rechtmatig. belang verdedigen (het ,imago' van de Kerk en haar instellingen). De voorwaarde zou volgens het vonnis, wei nietig zijn indien
een grondwettelijk gewaarborgde vrijheid op een algemene en absolute
wijze zou worden verhinderd.
De ganse problematiek omtrent de rechtsbescherming van de leerkrachten
uit een bepaalde onderwijssector, zowel op arbeidsrechtelijk alsop een meer
algemeen menselijk vlak (prive !even en persoonlijke meningsvrijheid)
client in het licht van de specifieke verhoudingen tussen die leerkrachten
en de inrichtende macht die hen tewerkstelt, te worden geplaatst.
De herziene schoolwet (29 mei I959 herzien bij wet van I I juli 1973)
voorziet dat de statuten van alle gesubsidieerde onderwijsnetten en hun
personeelsleden bij een in Ministerraad gedelibereerd K.B. op eenvormige
wijze moeten worden vastgelegd: o.m. moet dit statuut de gemeenschappelijke fundamentele plichten van deze personeelsleden en hun instellingen
bepalen (artikel Izbis § 3, E, wet rr juli 73). Artikel I9 van dezelfde wet
onttrekt daarbij deze personeelsleden aan de toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet van zodra het statuut waarvan sprake in artikel Izbis
uitwerking zal hebben. Dit statuut is thans in voorbereiding. Het is dus
een feit dat eenmaal het statuut bij K.B. zal worden opgelegd, de beschermende bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet zullen vervangen
worden door de eigen regeling vastgelegd in het ,ad hoc' opgesteld statuut.
Meteen zal de hier aangehaalde en besproken rechtspraak van de arbeidsgerechten voorgoed tot het verleden behoren. Of dit voor de betrokkenen
(vooral met betrekking tot prive aangelegenheden) meer of minder rechtsbescherming zal weten te bieden, kan slechts de toekomst uitwijzen I
Voor sommigen valt deze gang van zaken te betreuren. Zo schrijft Van
Steenberge : ,men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat de bedoeling
van het nieuw statuut enkel en alleen was, een groeiende tendens in de
rechtspraak de pas af te snijden. lnderdaad steeds meer uitspraken kenden
aan personeelsleden die uit het vrij onderwijs om zg. ,ideologische' redenen
waren ontslagen, opzeggingsvergoedingen toe.
De onttrekking van de leerkrachten van het vrij onderwijs aan de toepassing
van de arbeidsovereenkomstenwetten zou dan alleen maar tot doel hebben
deze toegang tot de arbeidsgerechten te ontzeggen, om met eigen kamer
een eigen rechtspraak te ontwikkelen" (Academische vrijheid en de arbeidsrechtelijke situatie van het academisch personeel, R. W., I974-I975. 2638).
Totdaar de visie van Van Steenberge bij dewelke we ons graag aansluiten.
Wat ons eveneens dwars zit is de mogelijkheid die het nieuw statuut zal
inhouden om tot een eigen, specifieke rechtspraak voor een bepaalde cate-
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gorie van werknemers, vdoral ·met het oog op ·welbepaalde; op voorhand
gevreesde en geviseerde situaties; over ..te·gaan. Niets belette immers -ook
in het kader van de arbeidsovereenkomstenwetten _en onder de controle
van daartoe- be~oegde rechtbanken, bepaalde situaties te neutraliseren doch
met behoud van zorgvuldig -----: vooral door de arbeidsrechtspraak - op~
gebouwde beschermingsmaatregelen. In zijn arrest van 3 dec. 1976 (gecit.)
suggereert het hof van cassatie de te volgen weg : clausules waarin specifieke
gebods- of verbodsbepalingen zijn opgenomen doch die in strijd zijn met de
imperatieve bepalingen van de arbeidsovereenkomste~wet, vermogen niet
de overeenkomst te verbreken zonder opzegging noch vergoeding ; doch
geen imperatieve bepaling (zoals artikel 21bis) verbiedt een einde aan de
overeenkomst te stellen mits vooropzegging of vergoeding ondermeer
in geval van huwelijk dat indruist tegen de morele beginselen van een instelling.'
Niet belet bijgevolg een instelling zich te ontdoen van een personeelslid
wiens houding, gezinstoestand of persoonlijke situatie als onduldbaar wor~
den aangevoeld, mits eerbiediging van de specifieke arbeidsrechtelijke
beginselen die naar een regelmatig verbreking l~iden: de waarborg van de
rechtmatige belangen van de werknemer zijn op die wijze volledig ver~
zekerd. Hoofdzaak blijft immers de beveiliging van de bestaanszekerheid
van de werknemer en diens gezin, onafgezien van de oorzaken die tot zulke
verbreking leiden.
39·

ARBElDSONGESCHIKTHEID

Ziektetoestanden zijn geen tekortkomingen aan contractuele verpl~chtingen
die een verdere samenwerking tussen werkgever en werknemer uitsluiten.
Een toepassing hiervan gafhet arbeidshof Brussel (22 maart 1971, onuitg.)
t.o.v. een werknemer die, hierover niet ondervraagd bij zijn aanwerving,
zijn ziektetoestand aim zijn werkgever niet had verklaard: het hof narn de
verbreking wegens dringende reden in deze omstandigheid niet aan.
Zoals hager reeds onderl1jnd; client de c6ntracttiele fotit een persoonlijk
karakter te dragen. Zo kon de nalatigheid van een voorlopige bewindvoerder,
aangesteld over een in observatie gestelde geesteszieke werknemer, tegen
deze laatste niet worden ingeroepen wanneer bleek dat hij in de volstrekte
onmogelijkheid verkeerde aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
(Arbh. Brussel, 5 okt. 1971, onuitg.); Zo ook kan een tegenstrijdigheid
tussen het getuigschrift van de behandelende geneesheer en dit van de geneesheer-controleur aangesteld door de werkgever, geen dringende reden
uitmaken; de- wet: kent immers geen voorrang van het ene getuigschrift
op het andere toe (Arbrb. Charleroi, 8 nov. 1971, ].T. T., 1972, 28).
Afwezigheid

De rechtspraak beoordeelt afwezig slechts als een dringende reden zo deze
door verwittigingen omtrent andere tekcirtkomin:gen van dezelfde aardt
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werd voorafgegaan (Arbh. Brussel, 3 sept. 1971, ].T. T., 1972, 53; Arbrb.
Charleroi, 25 juni 1973.]. T. T., 1974, 138).
Herhaaldelijk, zonder verwittiging, vroegtijdig het werk verlaten gaf wei
een erkende reden tot onmiddellijke afdanking (Arbh. Brussel, 21 juni
1971, onuitg.).

AFDELING

3

SANCTIES INGEVAL VAN BEEINDIGING ZONDER OF MET
ONTOEREIKENDE OPZEGGING (40-41)

Ontslag zonder dringende reden:, zonder rekening te houden met de vereiste
opzeggingstermijn of voor het verstrijken van die termijn verplicht de
verbrekende partij een vergoeding te betalen gelijk aan het loon overeenkomend hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met bet nog
te verlopen gedeelte van die termijn (artikel 22 werkliedenwet; artikel 20
bediendenwet).
40. HET AL DAN NIET FORFA1TA1RE KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING

Een arrest van het arbeidshof Brussel (7 sept. 1973, onuitg.) herinnert aan
bet door de Belgische sociale wetgever gehuldigde regel van de forfaitaire
vergoeding ; zo maakt, stelt het arrest, de wetgever geen onderscheid tussen
arbeidsovereenkomsten in uitvoering en diegene zonder begin van uitvoering; ook bij verbreking van overeenkomsten zonder uitvoering is de
forfaitaire vergoeding de algemene regel en niet diegene gesteld door het
gemeen recht (artikel 1142 B.W.). De forfaitaire opzeggingsvergoeding of
~termijn dekt bijgevolg zowel de materiele als de morele schade (zie Arbrb.
Verviers, 19 dec. 1973,]. T. T., 1974, 108: in ditvonnis werd geen rekening
gehouden met feiten voorgekomen na de afdanking --- minder goede betrekking. Zie ook hoger nr. 20).
De toekenning van een forfaitaire opzeggingsvergoeding naar aanleiding
van een onregeli11atige verbreking, sluit geenszins de eis tot gemeenrecbtelijke schadeloosstelling uit. Voor de werklieden geldt de regeling met betrekking tot bet willekeurig ontslag (zie hoger nr. 23).
Ook voor de bedienden neemt de rechtspraak, rekening houdend met de
gegeven omstandigbeden, de mogelijkheid van recbtsmisbruik ter gelegenbeid van de verbreking van een arbeidsovereenkomst aan (bijv. het inzicht
scbade te berokkenen). Doch een aanknoping met bet rechtsmisbruik zoals
het gemeen recbt dit omschrijft, blijft vereist, nl. een abnormale foutieve
uitoefening van een recbt (zie Arbrb. Brussel, 22 maart 1971, ]. T, T.,
1971, 225).
Afbreuk aan de regel van de forfaitaire opzeggingsvergoeding komt voor
~ zo de partijen volgens artikel II34 B.W. vrijwillig, in gemeen overleg een
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einde aan hun overeenkomst stellen. Artikel 22 bediendenwet dat het beding
tot kortere opzeggingstermijn dan de wettelijke verbiedt, is aldus slechts
toepasselijk op tennijnen en vergoedingen vastgesteld in de arbeidsovereenkomst of in de ,ad hoc" overeenkomst gesloten in toepassing van artikel
IS § 2 bediendenwet of op deze door de rechter vastgesteld. Zo de arbeidsrechtbank bijv. vaststelt dat de tussen partijen gesloten overeenkomst
(toep. artikel IS § 2) een termijn of vergoeding bepaalt beneden bet wettelijk
minimum voorzien door artikel IS § 2, tweede lid, mag ze voornoemde
overeenkomst als nietig beschouwen en zelf de duur van de opzegging vaststellen, onafgezien van de motieven die expliciet of impliciet aan de grandslag van de conventioneel overeengekomen vermindering van opzeggingstermijn liggen (Cass., S febr. I97S. T.S.R., I97S. I39; zie ook: CoLENS,
o.c., 1973. I7S).
41. BEREKEN1NG VAN DE OPZEGGINGSVERGOEDING
Artikel 20 bediendenwet bepaalt dat de opzeggingsvergoeding niet aileen
de wedde doch eveneens de verdiensten verworven krachtens de overeenkomst behelst
a) wat de wedde betreft: voor werknemers met vaste wedde komt de
wedde uitgekeerd op het ogenblik van de afdanking, in rekening. Een
constante rechtspraak stelt voor variabele wedden dat de berekening moet
worden doorgevoerd op het maandelijks gemiddelde van de lonen uitbetaald
in de loop van de I2 maanden voor de afdanking en niet op deze uitbetaald
gedurende het burgerlijkjaar dat de verbreking voorafgaat (Arbrb. Brussel,
4juni 197I, ]. T. T., I97I, I6I).
b) Met de ,verdiensten verworven krachtens de overeenkomst" staat
de rechtspraak voor een waaier van contractuele vergoedingen. Zo worden
de werkgeversbijdragen tot een groepsverzekering opgenomen (Arbh.
Luik, 13 mei I97I, ]. T. T., 1972, 232). Eveneens de ,overuren' (Arbrb.
Brugge, 29 nov. I97I, ]. T. T., 1972, 236) doch niet zo de prestaties die in
overuren betaald worden, slechts sporadisch gedurende het jaar voor de
verbreking geleverd werden (Arbh. Gent, 27 juni I971, ]. T. T., I97I, I99).
Kostenvergoedingen worden echter uitgesloten tenzij deze een complementaire bezoldiging verbergen (W.R. Bergen, 27 juni I970, ]. T. T.,
I97I, 4 met noot) (zie ook hiervoor nr. 9).
In het vorig overzicht bleef de vraag omstreden of bij de berekening van de
verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld en vooral het dubbel moesten
worden opgenomen. De opname van het enkel werd niet meer betwist,
doch of dit ook over het dubbel gold bleef aanleiding tot verdeelde rechtspraak geven (zie ook hiervoor nr. 9, vooral blz. 297 e.v.).
Een belangrijk aantal beslissingen opteerde voor de opname van het dubbel
vakantiegeld (o.m. Arbh. Luik, I8 mei I97I, ]. T. T., I972, 232; Arbh.
Brussel, 4 juni 197I, ]. T. T., I97I, r6I). De stelling werd door het hof van
cassatie bijgetreden (arresten van 4 dec. I974, Pas., I97S. I, 371; 22 mei
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1974, R. W., 1974-1975, 1243). Het hof verwijst naar artikel II35 B.W.:
overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk
is bepaald, doch ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik
of de wet, aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.
Het hof stelt aldus vast dat de vakantiewet de werkgever verplicht aan
bedienden, naast hun normaalloon voor de maand waarop vakantie wordt
genomen, een bijkomend vakantiegeld te betalen; het hof meent dan ook
dat dit een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven verdienste is en
derhalve voor de berekening in aanmerking komt. Betwist blijft echter de
vraag of in het basisbedrag van de opzeggingsvergoeding, het enkel en het
dubbel vakantiegeld a rato van 6,25% of a rato van 14% client te worden
berekend. Een bepaalde rechtspraak stelt het vakantiegeld met loon gelijk
zodat het basisbedrag van de opzeggingsvergoeding bestaat uit: het loon
verhoogd met het dub bel vakantiegeld berekend a 6,25% van het maandelijks loon; anders berekenen (nl. a I4 %) zou erop neerkomen geen
rekening te houden met het feit dat het enkel vakantiegeld reeds in het loon
vervat is (zie Arbh. Brussel, 12 jan. 1971, ]. T. T., 1971, 33; 4 juni 1971,
].T.T., 1971, r6r met noot).

Voor een andere rechtspraak is vakantiegeld in beginsel geen loon maar een
,verdienste verworven krachtens de overeenkomst" zodat de basisvergoeding met 14% client vermeerderd (zie Arbrb. Brugge, 24 mei 1971, ]. T. T.,
1972, 157). Een recent arrest van het arbeidshof Antwerpen (25 juni 1976,
R. W., 1976-1977, 865) besloot dat de opzeggingsvergoeding gelijk is aan
de lopende wedde, vermeerderd met alle voordelen en verdiensterr waarop
de bediende aanspraak had kunnen maken indien de gepaste opzeggingstermijn was nageleefd.
Bijgevolg, zegt het arrest, omvat de lopende wedde niet reeds het enkel
vakantiegeld en client bij de berekening van het basisbedrag van de vergoeding zowel de procent van het enkel als van het dubbel vakantiegeld toegevoegd te worden, nl. 14% (zie nochtans hiervoor nr. 9, blz. 302 e.v.).
We releveren als positief in dit arrest de overweging dat de afgedankte
bediende in zijn vergoeding moet terug vinden wat hij zou ontvangen hebben had hij een normale opzeggingstermijn uitgedaan; m.a.w. hij mag
geen nadeel ondervinden door het louter feit dat zijn overeenkomst verbroken werd zodat hij slechts aanspraak op een compensatoire vergoeding
kan maken. Deluster illustreert dit zeer concreet (R. W., 1976-1977• 849).
De uitbetaling van de opzeggingsvergoeding kan niet op grond van artikel
1244 B.W. worden uitgesteld vermits deze vergoeding als deeluitmakend
van het loon doorgaat (zie artikel r en rr wet 1965 bescherming loon)
(Arbh. Luik, r8 mei 1971, ]. T. T., 1972, 233). De wettige intresten zijn
eveneens op de vergoeding verschuldigd vanaf de dagvaarding en dit op
het brutoloon dat dienstig was voor de berekening van de vergoeding
(Arbh. Brussel, 22 mei 1973, ]. T. T., 1973, 214; Arbh. Luik, r8 mei 1971,
]. T. T., 1972, 233).
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4

BIJZONDERE PROBLEMEN.(42-44)

42.

VERJARING

Verjaring van de rechtsvorderingen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan.
Volgens de arbeidsovereenkomstenwetten verjaren de rechtsvorderingen
een jaar na het eindigen van de overeenkomst of 5 jaar na het feit waaruit
de vordering is ontstaan, Zander dat deze termijn een jaar na het eindigen
van deze overeenkomst mag overschrijden.
De aanvang van de verjaring van de vordering die uit de overeenkomst ontstaat, komt niet met de datum van de normale vervaltijd van de overeenkomst overeen (einde van de betekende opzeggingstermijri.) doch wel met
die van de verbreking van de over~enkomst (in casu: verbreking van de
overeenkomst doot de bediende die I maand voor het vestigen van de
termijn een andere betrekking vond) (Arbrb. Luik, I maart I97I, ]. T. T.,
I97I, I90).
Volgens een bepaalde rechtspraak vangt de verjaringstermijn van I jaar
slechts aim op het ogenblik dat de verplichtingen ontstaan die na de beeindiging van de overeenkomst worden geconcretiseerd (Arbh. Brussel,
7 maart I974, R. Gen., nr. I6I7; 8 mei I974, R. Gen., nr. 3267; 3ojuni
I975. R. Gen., nr. 2rr).
Het feit dat de wetgever een speciale verjaringsmodaliteit in de arbeidsovereenkomstenwetten invoerde welke afwijkt van het gemeenrecht en
bijgevolg een restrictief karakter draagt, doet nag steeds twijfels rijzen
omtrent de toe te passen opzeggingstermijn bij samenloop van een vordering tot uitvoering van een burgerlijke verplichting welke eveneens bij
niet u!tvoering strafrechtelijk wordt getroffen. Op grand van artikel 26
voorafgaande titel strafvordering wordt gesteld dat deburgerlijke vordering
volgend uit een misdrijf verjaart na verloop van 5 jaar te i:ekenen van de
dag waarop het misdrijf werd gepleegd. Deze zienswijze werd door het
hof van cassatie bevestigd (I 4 april 1976, ]. T. T., I976, 288). Hiertegen
wordt geargumenteerd dat de burgerlijke vordering niet het gevolg is van
een misdrijf (een strafbaar verzuim) doch dat het misdrijf uit· het niet
uitvoeren van een burgerlijke verplichting ontstaat zodat voornoemd artikel
26 voorafg. titel strafv. geen toepassing mag vinden. Oak vindt men
argumenten in de vaststelling dat, zo de vordering het. herstel van de
schade veroorzaakt door het, strafbaar verzuim van een burgerlijke verplichting. tot voorwerp heeft, de eiser hiervan het bestaan moet bewijzen
overeenkomstig de regelen van het burgerlijk recht ; aldus spelen de
burgerrechtelijke verjaringsregels. Bij verstrijken van die termijn, is het
de .eiser niet meer mogelijk het bewijs van die verplichting voor te leggen
zodat er oak geen misdrijf, oorzaak van de, vordering tot schadeherstel
kan worden bewezen. De vordering client aldus afgewezen ,niet omwille van

de verjaring ervan doch ·wel wegens de onmogelijkheid het bewijs van het
beweerde verzuim van de burgerlijke verplichting te kunnen voorleggen
(Lees hierover meer bij : Vandermeersch, V., Het Sociaal handhavingsrecht,
Sociaal Recht, Postuniversitaire lessenreeks, o.c., R.U.G. 1977, blz. 323 e.v.)
Hoe dan ook, het voornoemd cassatiearrest schijnt wei de richting aan te
geven in het omstrederi probleem van de vordering ,ex deliCto" of ,ex
contractu'' in sociaalrechtelijke. aangelegenheden.
Tenslotte client de verjaringsregeling in het arbeidsovereenkomstenrecht
restrictief te worden geinterpreteerd : deze heeft enkel betrekking op de
contractuele verplichtingen die ontstaan hetzij tijdens de duur, hetzij bij
het beeindigen van de overeenkomst. Ze ·kan aldus geen toepassing vinden
op de verplichtingen die hun oorsprong na het beeindigen van de overeenkomst ontstaan. Zo bijv. ontstaan de rechten en verplichtingen die hun
oorsprong vinden in een rekening-courant (betaling commissielonen van een
verzekeringsagent) slechts na het afsluiten van die rekening; een vordering
m.b.t. terugbetaalbare commissielonen die het voorwerp uitmaken van een
tussen partijen overeengekomen lopende rekening, verjaren slechts na
30 jaar te rekenen vanaf de sluiting van de rekening (Arbrb. Brussel, 23 nov.
1972, ]. T. T., 1973, 27). Het gaat bier vooral om. een specifieke oplossing,.
te weerhouden in gevallen waar de korte verjaringstermijn van aard is de
vordering .omtrent een sui generis recht te belemmeren.
43•

KWIJTING SALDO REKENING

Geen beschikking van sociaal recht verbiedt de partijen bij gemeen recht
een einde te stellen aan hun contractuele betrekkingen en deze contractueel
te regelen. Indien zulke overeenkomst het volume en de betalingswijze van
de verbrekingsvergoeding regelt, wat volkomen rechtsgeldig is, is de kwijting
welke in die overeenkomst voorkomt, slechts waardeloos in zoverre ze een
,kwijting voor saldo" aanwijst; elke ander beding moet volgens de tekst
worden uitgelegd (Arbrb. Brussel, 19 nov. 1971, ]. T. T., 1972, 6o; Arbrb.
Luik, 10 mei 1971, J. T. T., 1972, 243).
Zo de wederzijdse overeenkomst op een dading berust, client deze aan de
wettelijk bepaalde vereisten te beantwoorden, teneinde de rechtsgeldigheid
ervan te verzekeren (artikel 2044 B.W.); een wederzijdse toegeving welke
het voorwerp van een niet rechtsgeldige dading uitmaakt, is bijgevolg
slechts een ,kwijting voor saldo van rekening" die in hoofde van de werknemer geen enkele verzaking van rechten inhoudt (impliciet Cass., 26
sept. 1974, R. W., 1974-1975, 1125).
De woorden ,op het ogenblik dat het contract een einde neemt" gebruikt
in artikel 23 bediendenwet, wijzen erop dat de bepaling aileen toepasselijk
is op de afrekening die bij het beeindigen van de overeenkomst wordt
opgemaakt, maat stellen niet als toepasselijkheidsvoorwaarde dat het afleveren van de kwijting noodzakelijk op het ogenblik zelf waarop de overeenkomst een einde neemt, moet geschieden (Cass., 27 juni 1973, ]. T. T.,
1974. 22).
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Uit voorgaande rechtspraak blijkt dat de wederzijdse belangen van partijen
bij een arbeidsovereenkomst transactioneel, bij middel van een minnelijke
regeling kunnen vereffend worden; doch bij uitdrukkelijke verzaking aan
welbepaalde rechten en vergoedingen client dit duidelijk en expliciet te
worden vermeld. Een werkgever onderwierp de betaling van de aan de bediende verschuldige bedragen aan opzeggip.gsvergoeding, premie sluiting
onderneming en vakantiegeld, aan het ondertekenen van een kwijting als
volgt geformuleerd : ,voor akkoord en saldo van elke rekening" ; het arrest
dat beslist dat dergelijke kwijting slechts de in de regeling overeengekomen
posten beoogt, en geen verzaking aan een aanspraak op uitwinningsvergoeding inhoudt, miskent de bindende kracht van de overeenkomst niet (Cass.,
21 maart 1973, ]. T. T., 1973, 212).
44•

SCHEIDSRECHTELIJK BEDING

De arbeidsovereenkomstenwetten verbieden werkgever en werknemer zich
bij voorbaat te verbinden om de geschillen die uit de arbeidsovereenkomst
in de toekomst mochten ontstaan, aan scheidsrechters voor te leggen.
Beroep op scheidsrechters blijft wei mogelijk indien partijen zulks overeenkomen na het ontstaan van het geschil. Een scheidsrechtelijk beding dat als
scheidsrechtelijk college de verzoeningskamer van de arbeidsrechtbank
aanduidt, is materialiter niet . toepasselijk en als dusdanig nietig (Arbh.
Brussel, 29 juli 1974, ]. T. T., 1974, 276 met noot).

