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DE ONTSLAGPROCEDURE VAN BESCHERMDE WERKNEMERS
door
Mr. C. DE

GANCK

advocaat

A. INLEIDING

Tussen 1 en 18 april 1987 zijn in alle in BelgiC gevestigde ondeme
mingen, die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerk stellen
opnieuw of voor het eerst sociale verkiezingen gehouden met het oog
op de samenstelling van de Comite's voor Veiligheid, Gezondheid en
Verfraaiing der werkplaatsen (de Veiligheidscomite's), voorzien
door de Wet van 10 juni 1952 ,betreffende de gezondheid en de
veiligheid der werknemer alsmede de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen"(1), de zogenoemde ,Veiligheidscomitewet", terwijl alle ondernemingen die gemiddeld tenminste 100 werknemers
tewerk stellen de !eden voor hun ondernemingsraden, zoals voorzien
door de Wet van 20 september 1948 ,houdende de organisatie van
het bedrijfsleven"(2), de ,Ondernemingsradenwet" verkozen heb'
ben.
Vanaf 120 dagen v66r de datum van deze sociale verkiezingen in hun
onderneming en dus mogelijkerwijze reeds vanaf 2 december 1986,
hebben derhalve in Belgie talloze werknemers, die zich kandidaat
gesteld hebben bij deze sociale verkiezingen de bescherming verworven voorzien en geregeld door respectievelijk artikel 21 van de
Ondernemingsradenwet wat de kandidaten en, later, !eden van de
ondernemingsraden betreft en artike11 bis van de Veiligheidscomitewet wat de kandidaten en, later, de !eden van de Veiligheidscomite' s
betreft en aldus het zogenaamd , ,statuut van beschermd werknemer''
gaan genieten(3).
Voor het eerst hebben tot deze aldus beschermde werknemers zelfs
kunnen behoren, de ,kaderleden" van de ondernemingen(4).
(1) B.S., 19 juni 1942.
(2) B.S., 27-28 september 1948.
(3) Zie nopens het ongelukkig karakter van de aldus gekozen term, HELIN, G., Les Travailleurs Proteges Ors. 1984, 217.
(4) Zie de Wet van 22januari 1985 ,betreffende de sociale bepalingen", B.S., 24 januari 1985.
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Een gelegenheid derhalve e.m de regels, door middel waarvan de
wetgever deze bescherming van de kandidaten en leden van de
ondernemingsraden en de Veiligheidscomite's op heden beoogt te
realiseren, eens door te nemen, zoals zij in de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet werden vastgelegd en sindsdien van
toepassing zijn door het K.B. 4 van 11 oktober 1978 ,tot wijziging
van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven en de Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen(5).
B.

DE WETTELIJKE REGELING

Krachtens artikel 21 § 2 van de Ondernemingsradenwet en artikel
1 bis § 2 van de Veiligheidscomitewet, zoals ingevoerd door respectievelijk de artikelen 5 en 10 van het voornoemde K.B. 4 van 11 oktober
1978, hierna gemakshalve genoemd ,K.B. 4", kunnen:
,De leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten slechts worden
ontslagen om een dringende reden die vooraf door het Arbeidsgerecht aangenomen
werd of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd Paritair
Comite werden erkend.
De werkgever maakt het geschil aanhanging bij de Arbeidsrechtbank binnen drie
werkdagen na de kennisname van het feit dat de dringende reden uitmaakt.
Na de partijen bij gerechtsbrief met dagbepaling te hebben opgeroepen alsmede de
representatieve werknemersorganisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft
voorgedragen, doet de Rechtbank uitspraak binnen acht werkdagen na de inleiding.
Ret vonnis wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief.
Tegen het vonnis kan bij verzoekschrift hoger beroep ingesteld worden binnen acht
werkdagen na de kennisgeving.
De partijen alsmede de representatieve werknemersorganisatie die de kandidatuur
heeft voorgedragen worden bij gerechtsbrief met dagbepaling opgeroepen voor het
Arbeidshof. Ret Rof doet uitspraak binnen acht werkdagen na de inleiding. Ret
arrest wordt bij gerechtsbrief aan de partijen ter kennis gebracht".

Deze wetsbeschikkingen voeren ongetwijfeld een duidelijk principe
in: kandidaten voor - en leden van de ondernemingsraden en
veiligheidscomite's, beschermde werknemers, kunnen enkel rechtmatig worden ontslagen hetzij om dringende redenen, vooraf door

(5) B.S., 31 oktober 1985.

38

I~-~---

het Arbeidsgerecht aangenomen, hetzij om economische of technische redenen, vooraf door het bevoegd paritair comite erkend(6).
Tegelijk begrenzen en relativeren zij aldus echter, in meerdere opzichten, de bescherming die het K.B. nr. 4 aan de betrokken werknemers beoogd te verlenen. lmmers,
1. ,,Ontslag'' wordt in de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet omschreven als:
,Elke beeindiging van de overeenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder
opzegvergoeding, zonder opzegging of met een opzegging, die werd betekend
gedurende de (beschermde) periode;
Elke beeindiging van de overeenkomst door de werknemer wegens feiten die voor
hem een reden uitmaken die de beeindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn rechtvaardigt".

Slechts beschermd, krachtens de Wet, is derhalve de werknemer
tegen zijn ,ontslag", d.w.z. tegen de eenzijdige handeling van de
werkgever waarbij deze ofwel het initiatief tot beeindiging van de
arbeidsovereenkomst heeft genomen, ofwel minstens aan de oorzaak
ervan ligt(7).
·
Meteen vallen dan ook niet onder de beschermingsregels van het K.B.
4, de beeindigingen van de arbeidsovereenkomst van een beschermd
werknemer door o.m. de algemene wijzen waarop de verbintenissen
teniet gaan(8), zoals het onderling akkoord tussen partijen, devoltrekking van een tussen werkgever en werknemer bedongen (geldige)
onbindende voorwaarde(9), de afloop van de termijn of van het werk
waarvoor de arbeidsovereenkomst werd gesloten(10) en overmacht
zoals bijvoorbeeld de blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemer waardoor het hem definitief onmogelijk is de bedongen arbeid
te verrichten(ll), de totale vernietiging van de werkplaatsen door
brand(12) of een verbod tot verdere beroepsuitoefening aan een
werknemer opgelegd krachtens artikel 216 B.W.
De bescherming en dientengevolge het ontslagverbod zoals geregeld
(6) ZiePIRON, J. en DENIS, P ., De Ondernemingsraden en de Veiligheidscomiti?'s, V.B.O.,
Brussel, 1979, 139; STEYAERT, J., Ondernemingsraden, Comite'svoor Vei/igheid, Gezondheid
en Verjraaiing van de Werkplaatsen, in A.P.R., Gent, 1975, nr. 229; BLANPAIN, R., Schets
van het Belgisch Arbeidsrecht, 1983, 265; GoETHALS, H., Ontslagrecht in de Praktijk, RSR,
Kluwer, Antwerpen, 1984, 173-174.
(7} Zie STEYAERT, J ., o.c., nr. 248; BLONDIAU, P ., e.a. ,La Rupture du Contract de Travail,
Chronique de Jurisprudence 1982-1984", J.T.T., 1986, 129.
(8) Art. 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, B.S., 22 augustus 1978.
(9} Arbh. Antwerpen, 24 juni 1982, Soc. Kron., 1983, 45.
(10) Zie BLANPAIN, R., o.c., nr. 440.
(11) Zie Cass., 5 januari 1981, R. W., 1980/81, 2401.
(12) Zie Cass., 10 november 1976, R. W., 1977178, 197.
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door het K.B. nr. 4 strekken zich slechts uit over de door de Wet
beschermde periode, zijnde gedurende een periode die loopt vanaf
de 30ste dag voorafgaande aan de aanplakking van bericht dat de
verkiezingsdatum vaststelt tot de datum waarop de bij de volgende
verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld of indien er
geen aanleiding meer is tot dergelijke vernieuwing van de ondernemingsraad tot 6 maanden na de eerste dag van de door de Koning
vastgestelde periode voor nieuwe verkiezingen, wat de leden en
kandidaten van wie het de eerste kandidatuur uitmaakt, betreft en
tot twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen
wat de kandidaten betreft van wie een volgende kandidatuur uitmaakt, op voorwaarde dat deze leden of kandidaten tijdens deze
periode niet de pensioengerechtigde leeftijd bereiken vanaf welke
ogenblik het voordeel van de bescherming hun dan vervalt, tenzij
wanneer de onderneming de gewoonte heeft deze categorie van
werknemers in dienst te houden(13).
Aldus is niet aan de beschermingsregels van het K.B. nr. 4 onderworpen, het ontslag van de werknemer v66r de 30ste dag, voorafgaand
aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, zelfs indien de effectieve beeindiging van de arbeidsovereenkomst zich tijdens de beschermde periode voordoet(14).
Alhoewel daarover twijfel kon rijzen(15) moet daarentegen wei
worden geacht aan de beschermingsregels van het K.B. 4 te zijn
onderworpen, de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever aan de werknemer betekend tijdens de beschermingsperiode doch waarvan de opzeggingstermijn slechts verstrijkt na de beschermingsperiode(l6).
3. Ook tijdens de beschermingsperiode blijft het ontslag van beschermde werknemers onder bepaalde voorwaarden (wegens dringende reden en/ of wegens technische of economische redenen), mits
naleving van bepaalde vormen (aanneming van de dringende reden
door het Arbeidsgerecht of erkenning van de technische en economische redenen door het bevoegd Paritair Comite) toegelaten.
(13) Zie art. 21 § 3 en 4en art. 1 bis § 3 en 4 van respectievelijk de Ondernemingsradenwet
en de Veiligheidscomite.
(14) Zie PIRON, J. en DENIS, P., o.c., 167; STEYAERT, J., o.c., nr, 252.
(15) Zie o.m. R.P.D.B. ,Contrat de Travail et Contrat d'Emploi", Compl. III, nr. 730;
PIRON, J. en DENIS, P., o.c., 166; Arbh. Brussel, 24 juni 1980, T.S.R., 1980, 408, noot
REYNDERS, W.
(16) Zie LECLERCQ, J., ,Reflexions sur la notion delicenciement de travailleurs proteges",
J.T.T., 1981, 310, nr. 53; BLONDIAU, P., ,La rupture du contrat de travail.- Chronique
de jurisprudence 1979-1981", J.T.T., 1983, 283.
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4. Ondanks het ontslagverbod tijdens de beschermingsperiode, anders dan met inachtneming van het K.B. nr. 4, kan niets of niemand
de werkgever verhinderen desgewenst op onregelmatige wijze toch
tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst van een beschermd
werknemer over te gaan en deze aldus hoedanook uit zijn onderneming te verwijderen: de werkgever, die de overeenkomst beeindigd
in overtreding met het K.B. 4 en de ontslagen werknemer niet in de
onderneming herplaatst blijft (enkel) de (vrij zware) vergoedingen
verschuldigd voorzien door § 7 van respectievelijk artikel 21 en
artike11 bis van de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet.
Is de rechtspraktijk in het algemeen met deze wetsprincipes het eens,
dan heeft zij haar kritiek niet gespaard tenaanzien van wat kan
worden genoemd ,de procedure-regels", door middel waarvan de
wetgever de bescherming tegen ontslag ten voordele van de !eden en
kandidaten van de ondernemingsraden en de veiligheidscomite's
langs het K.B. nr. 4 om heeft beoqgd te realiseren.
Deze kritiek treft vooral de procedure bij ontslag wegens dringende
redenen van een beschermde werknemer(17), terwijl kennelijk vrij
kritiekloos de te volgen , ,procedure'' bij ontslag wegens technische
of economische redenen van een beschermd werknemer schijnt aanvaard te zijn.

I. Het onslag om technische en economische redenen
1. Begrip technische + economische redenen

Het begrip ,technische en economische redenen" werd in de Ondernemingsradenwet en/ of de Veiligheidscomitewet niet omschreven(18) noch aan enige voorwaarde of beperking onderworpen(19)Was er, op grond van de voorbereidende werkzaamheden van
de Wet van 18 maart 1950(20) in de praktijk enige tijd betwisting over
de vraag of het ontslag wegens technische of economische redenen
van een beschermd werknemer enkel kon worden verantwoord bij
sluiting van het geheel of een gedeelte van de onderneming, dan wei
of ook andere technische of economische redenen tot ontslag van een
beschermd werknemerkunnen worden aangevoerd, dan werd inmid(17) Zie LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982,285, nr. 40+ geciteerdeuitvoerigerechtsleer; Arbh.
Gent, 17 april 1979, R.W., 1978/79, 2818.
(18) Zie PIRON, J. en DENIS, P., o.c., 174; HERMAN, J., ,Ontslag van beschermde werknemers om economische of technische redenen", Orientatie, 1985, 235.
(19) Zie GOETHALS, H., o.c., 177.
(20) Part. St., Kamer 1949-1950, nr. 204.
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dels uitdrukkelijk aanvaard dat voor het bestaan van economische
en technische redenen niet is vereist dat die redenen de sluiting van
de gehele onderneming of van een afdeling daarvan veroorzaken,
dan wel de uitdienstneming van een welbepaalde personeelsgroep tot
gevolg zouden hebben(21).
Bijgevolg moet/mag aan de termen ,technische en economische
redenen" een ruime begripsinhoud worden gegeven, minstens moeten deze begrippen in hun gewone betekenis worden gebruikt. Het
volstaat derhalve dat er technische of economische redenen zijn,
zonder dat deze beide samen moeten aanwezig zijn(22) terwijl het
voorhanden zijn van een technische of een economische reden,
zonder dat er meerdere moeten zijn, al evenzeer voldoende mag
worden geacht om het ontslag van een beschermd werknemer te
verantwoorden.
Aldus beperken de technische en economische redenen zich niet tot
het algemeen beleid van de nijverheidssector of het verloop van de
algemene conjunctuur. Zij kunnen ook gelegen zijn in de economische situatie of het beleid van de onderneming zelf(23).
Wel moeten zij verband blijven houden met de economische toestand
of de technische organisatie van de onderneming en kunnen zij
derhalve niet hun oorzaak vinden in de individuele toestand of het
gedrag van de beschermde werknemer(24).
Uit dien hoofde moet onvermijdelijk ook als een verantwoorde
technische en/ economische red en tot eventueel ontslag van een beschermd werknemer worden aanzien, de invoering van nieuwe technologieen in de zin van de C.A.O. nr. 39 van 13.12.1983, afgesloten
in de N.A.R., algemeen verbindend verklaard bij K.B.
25.1.1984(25).
Door bedoelde C.A.O. werd immers geen ontslagverbod als gevolg
van de invoering van nieuwe technologieen opgelegd of ingevoerd,
en ongetwijfeld kan de invoering van een nieuwe technologie een
technische of economische reden uitmaken in de zin van de Ondernemingsradenwet en/ of Veiligheidscomitewet.
De C.A.O. nr. 39 voorziet echter in een eigen specifieke procedure
(21) Zie Cass., 20 april1984, R. W., 1984/85, 2126; Cass., 14 januari 1980, R. W., 1980/81,
106.
(22) Zie HERMAN, J., I.e., 235.
(23) Zie VANACHTER, 0., CAD. reeks arbeidsrecht o.l.v. BLANPAIN, R., Ill.9.108; Arbh.
Brussel, 25 mei 1971, R. W., 1971/72, 339.
(24) Zie PETIT, I., Arbeidsgerechten en Sociaal Procesrechten in APR., 1980, nr. 811.
(25) B.S., 8 februari 1984.
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bij dergelijke invoering van nieuwe technologieen, bestaande in een
procedure van voorlichting en overleg inzake de sociale gevolgen van
de invoering van nieuwe technologieen, dit uiterlijk drie maanden
voor het begin van de inplanting ervan(26).
Wanneer bijgevolg tot de sociale gevolgen van de invoering van een
nieuwe technologie o.m. het eventueel ontslag van beschermde werknemers zou gaan behoren, zuilen werkgever en deze beschermde
werknemers onvermijdelijk in een pijnlijk dilematische situatie worden gewrongen: want het door de C.A.O. nr. 39 opgelegde overleg,
dat moet plaats hebben in de Ondernemingsraad, het Veiligheidscomite of de syndicale afvaardiging(27) zou er aldus kunnen op neer
komen dat beschermde werknemers over hun eigen ontslag moeten
gaan overleg plegen met de werkgever, hetgeen onvermijdelijk in de
praktijk niet aileen aan deze werkgever maar ook aan de betrokken
werknemers zelf tot hoogst delicate afwegingen in de te nemen
beslissing zal moeten leiden wat de verwerking van de sociale gevolgen van de invoering van een nieuwe technologie treft.
2. Procedure betreffende de erkenning van technische en economische redenen

Krachtens artikel 21 en artikel 1 bis van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet is het ontslag van een
beschermd werknemer slechts regelmatig indien de economische of
technische redenen vooraf door het bevoegd Paritair Comite zijn
erkend.
Deze verplichting blijft gelden ook in die gevallen waar elke mogelijke discriminatie vanwege de werkgever ten nadele van de beschermde
werknemers uitgesloten lijkt, zoals de voiledige sluiting van de onderneming of het ontslag van aile personeelsleden.
In de huidige stand van de rechtspraak is elk ontslag wegens economische of technische redenen, uitgevoerd zonder voorafgaandelijke
aanvraag bij het bevoegde paritair comite, of tegen de beslissing van
dit paritair comite, of v66r de datum hetzij van de beslissing van dit
comite waarbij de ingeroepen redenen werden erkend hetzij het
verstrijken van de termijn van twee maanden waarover het Paritair
Comite beschikt om zijn beslissing te nemen, een onregelmatig
ontslag, op uitzondering na van het ontslag als gevolg van een
gerechtelijke beslissing .
Van een gerechtelijke beslissing waarbij de werkgever, de curator van
(26) Zie art. 2 e.v. van de C.A.O. nr. 39.
(27) Zie art. 5 C.A.O. 39.
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het faillissement of de vereffenaar van het gerechtelijk akkoord
verplicht is aile werknemers gelijkelijk en terzelfdertijd of binnen een
zeer korte termijn te ontslaan zodat discriminatie uitgesloten is(28).
Deze uitzondering moet echter strikt en beperkend worden opgevat,
zodat slechts dan geen voorafgaandelijke aanvraag bij het bevoegde
paritair comite tot ontslag wegens economische of technische redenen van beschermde werknemers is vereist wanneer dit ontslag,
cumulatief, gebeurt ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing,
aile personeelsleden treft en wordt doorgevoerd bij het verstrijken
van de door de Rechtbank toegestane termijnen tot verdere exploitatie of wanneer deze exploitatie onmogelijk is geworden. En aldus zal
uit de omstandigheid dat de Rechtbank van Koophandel oordeelt dat
de wettelijke voorwaarden voor de homologatie van een gerechtelijk
akkoord door boedelafstand vervuld zijn op zich niet volgen dat het
Paritair Comite terzake van het ontslag van beschermde werknemers
niet meer behoeft te worden geraadpleegd(29).
Noch de Ondernemingsradenwet noch de Veiligheidscomitewet bevat echter enige nadere aanwijzing of regel nopens de procedure die
voor het door de werkgever te raadplegen paritair comite moet
worden gevolgd.
Aldus kan niet worden uitgemaakt op welke wijze de vraag door de
werkgever bij het betrokken paritair comite moet/kan worden aanhanging gemaakt, wanneer dergelijke aanvraag bij het paritair comite moet worden geacht te zijn ontvangen, of en zo ja welke stukken
door de werkgever bij zijn aanvraag moeten/kunnen worden gevoegd, of en zo ja op welke wijze zijn vraag mondeling kan worden
toegelicht dan wei hij het recht heeft te eisen dat hij voor elke
beslissing door het paritair comite zou worden gehoord met al dan
niet het recht bijgestaan te worden door een raadsman enz.
Enige aanwijzing omtrent de voor de aanvraag te volgen procedure
moet dan ook kennelijk worden gezocht in de zelf schaarse regels
inzake de ,werking van de paritair comite's of subcomite's" in het
algemeen, zoals geregeld door de artikelen 47 e.v. van de Wet van
5 december 1968 ,betreffende de C.A.O.-en en de paritaire comite's"(30).
Door de Collectieve Arbeidsovereenkomstenwet wordt o.m. voorzien dat elk paritair comite en elk paritair subcomite zijn huishoude(28) Zie Cass., 13 oktober 1986, R. W., 1986/87, 941 e.v.
(29) Zie Cass., 21 april1986, R.W., 1986/87,938 ev.
(30) B.S., 15 januari 1969 en de K.B. 6 november 1969 houdende de algemene uitvoeringsmodaliteiten inzake werking van de Paritaire Comite's en sub-comite's B.S., 18 november 1969.
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lijk reglement opmaakt, dat wordt neergelegd bij de dienst van
collectieve arbeidsbetrekkingen bij het Ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid. Het Comite vergadert op initiatief van de Voorzitter of
op verzoek van een in het Paritair Comite vertegenwoordigde organisatie. De vergaderingen zijn niet openbaar.
Om geldig te beslissen en te beraadslagen is vereist dat tenminste de
helft van de gewone of plaatsvervangende leden die de werkgever
vertegenwoordigen en dehelft van diegene die de werknemers vertegenwoordigen aanwezig zijn. Alleen de leden hebben een beslissende
stem. Voorzitter, ondervoorzitter en secretarissen zijn niet stemgerechtigd. De beslissingen worden genomen bij eenparigheid van
stemmen van de aanwezige leden, tenzij een bijzondere Wet anders
bepaalt(31).
Voorzien door de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet zijn daarentegen wei:
1. Dat de aanvraag moet worden ingediend bij het ,bevoegd"
paritair comite.
Deze bevoegdheidsvoorwaarde houdt o.m. in dat de werkgever rekening moet houden met de hoedanigheid van de beschermde werknemer die hij wenst te ontslaan: indien derhalve onder de werknemers
die de werkgever wenst te ontslaan zowel arbeiders als bedienden
voorkomen, dan moet de werkgever de zaak aanhanging maken bij
het paritair comite dat respectievelijk voor zijn bediendenpersoneel
en zijn werkliedenpersoneel bevoegd is(32).
Zij betekent tevens dat de beslissing door het paritair comite zelf
moet worden genomen en niet door een door het paritair comite
gemachtigd beperkte comite, tenzij het paritair comite zelf nadien de
door het beperkt comite genomen beslissing bekrachtigd(33).
2. Dat de aanvraag van de werkgever bij het paritair comite ,vooraf", zijnde derhalve v66r het ontslag, moet worden ingediend.
Deze voorwaarde blijkt voort te vloeien uit het beginsel dat de
economische en technische redenen zelf voor het ontslag door het
paritair comite moeten worden erkend(34) en betekent derhalve dat
de werkgever niet voor het advies of minstens niet voor het verstrij-

(31)
(32)
(33)
(34)

Zie
Zie
Zie
Zie

R., o.c., nr. 460.
en DENIS, P., o.c., 171;
PETIT, J., o.c., 813.
PIRON, J. en DENIS, P., o.c., 174.
BLANPAIN,

PIRON, 1.

STEYAERT,

J., o.c., nr. 264.
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ken van de termijn voor dit advies reeds tot opzegging van de
werknemer mag overgaan(35).
3. Dat het paritair co mite zich moet uitspreken , ,binnen de twee
maanden van de datum van de aanvraag die hiertoe door de werkgever is gedaan'' (art. 21 § 2 en art. 1 bis § 2 al. 2 van respectievelijk de
Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet).
Van wanneer de ,datum van de aanvraag" begint te !open, wordt
in de Ondernemingsradenwet en/ of Veiligheidscomitewet niet nader
bepaald: moet bijgevolg worden geacht aan te vangen of de ontvangst door het paritair comite van de gedane aanvraag en derhalve
volgend op de datum waarop deze aanvraag bij het paritair comite
is toegekomen.
Bij gebrek aan nadere omschrijving van het begrip ,twee maanden"
moet ook daaraan zijn gebruikelijke betekenis worden gegeven: een
in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de
dag voor de zoveelste, met dien verstande dat, vermits het terzake
geen termijn voor proceshandelingen betreft, de vervaldag die op een
zaterdag zondag of wettelijke feestdag valt, niet wordt verlengd tot
de eerstvolgende werkdag.
Binnen deze termijn van twee maanden kunnen door het paritair
comite verschillende houdingen worden aangenomen tenaanzien van
de door de werkgever ingediende aanvraag:
1. Het paritair comite kan vooreerst, met algemeenheid van stemmen, de door de werkgever ingeroepen technische of economische
redenen tot ontslag van zijn beschermde werknemers erkennen of
weigeren te erkennen.
Dergelijke beslissing bindt dan niet aileen de werkgever maar ook de
betrokken beschermde werknemers, en dus beide partijen, zonder
dat er van hunnentwege hiertegen enig verhaal mogelijk is of openstaat(36).
Voorwaarde blijft dat de aldus door het paritair comite genomen
beslissing werd getroffen binnen de daartoe voorziene termijn: een
buiten dergelijke termijn door het paritair comite nog genomen
beslissing moet immers als zonder waarde worden aanzien, vermits
het slechts over een beslissingsbevoegdheid beschikt voor een periode
van twee maanden na de aanvraag(37).
(35) Zie STEYAERT, J., o.c., nr. 266.
(36) Zie STEYAERT, J., o.c., 271; PETIT, J., o.c., 813.
(37) Zie BLONDIAU, P ., e.a., ,La rupture du contrat de travail- Chronique de jurisprudence
1979-1981", J.T.T., 1983, 284.
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2. Het kan echter ook gebeuren dat het paritair comite de afwezigheid van unanimiteit binnen haar schoot over de gedane aanvraag
en derhalve haar onmogelijkheid tot het nemen van een geldige
beslissing moet vaststellen en vaststelt.
Vraag is of na dergelijke ,vaststelling" van het paritair comite, de
werkgever toch de termijn van twee maanden moet afwachten alvorens eventuele verdere stappen tot ontslag van zijn beschermde
werknemers te kunnen nemen? Deze vraag moet ontkennend worden
beantwoord(3 8).
3. Tenslotte kan het paritair comite nalaten binnen de haar toegemeten termijn een beslissing te nemen.
Met dergelijke afwezigheid van een beslissing moet worden gelijkgesteld, de mededeling door het paritair comite dat zij het voorbarig
vindt reeds te beslissen. Dergelijke antwoord houdt immers een
onthouding in om een definitieve beslissing reeds te treffen, zodat
het bestaan van technische of economische redenen aldus noch wordt
ontkend, noch wordt bevestigd(39).
3. Beroep op de rechter

Heeft het paritair comite zich binnen de haar toegemeten termijn
over de aanvraag van de werkgever niet uitgesproken of niet kunnen
uitspreken, dan beschikt de werkgever over twee mogelijkheden:
a. ofwel kan hij, alvorens tot ontslag van de beschermde werknemer
over te gaan, zijn aanvraag tot erkenning van de ingeroepen technische of economische redenen bij het Arbeidsgerecht indienen(40).
Deze aanvraag moet worden geacht bij verzoekschrift voor de Arbeidsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de onderneming
te kunnen/moeten worden ingediend.
Artikel24 en artikel1 § 4 van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de V eiligheidscomitewet voorzien dat de Koning voor de in
deze artikelen bedoelde geschillen in bijzondere regelen van rechtspleging kan voorzien, hetgeen inmiddels gebeurde bij K.B. 18 oktober 1978(41), later aangevuld bij K.B. 5 november 1982(42), thans
vervangen door het K.B. 31 juli 1986 ,betreffende de ondernemings-

(38) Zie Arbh. Gent, 17 januari 1975, geciteerd in DEWAEL, H., Overzicht Rechtspraak,
Sociaal Recht 1971-1975, Die Keure, 687.
(39) Zie Arbrb. Antwerpen, 29 juni 1982, Soc. Kron., 1983, 45.
(40) Zie art. 24 van de Ondernemingsradenwet en art. 1 § 4 van de Veiligheidscomitewet.
(41) B.S., 14 november 1978.
(42) B.S., 12 november 1982.
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·raden en de co mite's voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van
de werkplaatsen"(43).
In de aldus door de Koning voorziene rechtspleging wordt niet aileen
de door de werkgever krachtens artikel 24 en/ of artikel 1 § 4 van
respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet in te dienen aanvraag precies omschreven als een , ,verzoek'' (in
het frans ,Une Requete"), waarover de Arbeidsrechtbank uitspraak
doet hetgeen er op zichzelf kan toe doen besluiten dat het de bedoeling van de Koning was en is de aanvraag bij verzoekschrift te Iaten
geschieden, maar tevens en vooral wordt enerzijds uitdrukkelijk
voorzien door artikel 76 van het K.B. 31 juli 1986 dat ,het vonnis
wordt ter kennis gebracht aan de werkgever, aan de gewone verkozenen en de plaatsvervangers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties, aan de betrokken representatieve organisaties
van kaderleden en aan de betrokken werknemer", terwijl anderzijds
algemeen wordt aanvaard dat de Arbeidsrechtbank slechts uitspraak
over een verzoek tot erkenning van technische en ecqnomische redenen doet, , ,na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk
opgeroepen", zijnde ,de werkgever, de betrokken werknemer, de
representatieve werknemersorganisaties die kandidaten voordroegen
bij de sociale verkiezingen en aile verkozenen"(44), hetgeen onverzoenbaar is met een procedure ingeleid bij dagvaarding.
Want bij dergelijke dagvaarding zou dan, ofwel bij gebrek aan
uitdrukkelijke wettelijke voorziening daartoe de werkgever er niet
kunnen worden toe gedwongen ook de , ,betrokken partijen'', andere
dan de betrokken beschermde werknemer, die hij wenst te ontslaan,
te dagvaarden, maar dan zou de Rechtbank deze andere betrokken
partijen ook niet kunnen kennen ter ,kennisgeving van het vonnis",
ofwel indien artikel 76 van het K.B. 31 juli 1986 toch de verplichting
zou inhouden voor de werkgever tot dagvaarding van ,aile betrokken partijen' ', dan zou de wetsbepalinginzake deter kennisbrenging
van het vonnis aan de werkgever en aan de andere betrokken partijen
zin- en inhoudsloos blijven, vermits zij dan als (gedaagde) partijen
uiteraard reeds een afschrift van het tussengekomen vonnis zouden
moeten ontvangen.
Daar komt bij dat bij K.B. 5 november 1982 aan het K.B. 18 oktober
1978 een artikel78 biswerd toegevoegd, thans artikel81 van het K.B.
31 juli 1986, krachtens hetwelk ,in het kader van de bij art. 24 van
(43) B.S., 20 augustus 1986.
(44) Zie PETIT, J., o.c., 815.
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de (Ondernemingsradenwet) en art. 1 § 4h van de (Veiligheidscomitewet) voorziene beroepen volgende procedure-regels van toepassing
(zijn) ... 1. De beroepen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief of neergelegd bij de griffie van de
bevoegde rechtsmacht". En, alboewel de aanvraag/verzoek tot erkenning van tecbniscbe of economiscbe redenen procedurieel ongetwijfeld niet als een ,beroep" (tegen een beslissing) kan worden
aanzien, boogstens in algemene termen een beroep op de Recbtbank
kan uitmaken bij niet-beslissing van bet paritair comite, wordt toch
uitdrukkelijk door artikel 81 van bet K.B. 31 juli 1986 verwezen naar
precies ,artikel24 ... en artikell § 4 van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en Veiligheidscomitewet'' als kader waarbmnen de
toe te passen procedure-regels van inleiding bij verzoekscbrift van
toepassing zijn.
Bovendien werd precies dit artikel 78 bis van het K.B. 18 oktober
1978, zoals ingevoerd bij K.B. 5 november 1982 en tbans vervangen
door artikel 81 van het K.B. 31 juli 1986, intussen aanvaard als de
reglementaire bescbikking en juridiscbe basis voor de inleiding bij
verzoekscbrift van de vordering van de werkgever tot erkenning door
bet Arbeidsgerecbt van de dringende redenen tot ontslag van een
bescbermde werknemer(45).
Een dergelijk verzoek tot erkenning van de dringende redenen tot
ontslag van een beschermde werknemer maakt echter al evenmin een
,beroep" uit in de enge zin van bet woord van artikel 81 van het
K.B. 31 juli 1986, zodat er dan ook geen reden kan voorhanden zijn
om artike181 van bet K.B. 31 juli 1986 wei als grondslag te aanvaarden tot inleiding bij verzoekscbrift van de vraag tot erkenning van
bet ontslag wegens dringende redenen van een bescbermd werknemer
en dit niet te doen tenaanzien van de aanvraag tot erkenning van
tecbniscbe of economise be redenen bij het Arbeidsgerecbt tot ontslag
van een bescbermde werknemer, terwijl zij beiden tocb betrekking
hebben op de ontslagregels van beschermde werknemers.
De Rechtbank bebandelt de aanvraag van de werkgever tot erkenning
van tecbnische en economische redenen zonder poging tot verzoening. De genomen beslissing wordt ter kennis gebracbt van de
werkgever, en van aile andere betrokken partijen, zoals bierboven
nader omschreven.
Het Arbeidsbof neemt kennis van de hogere beroepen die door de
(45) Zie BLONDIAU, P., ,Les Elections sociales- Chronique de Jurisprudence", J.T.T.,
1986, 21.
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werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve organisaties binnen vijftien dagen na de kennisgeving zijn ingesteld tegen de
beslissing van de Arbeidsrechtbank(46).
Niet (meer) voorzien is dat deze kennisgeving van de beslissing van.
de Arbeidsrechtbank zou gebeuren , ,bij een ter post aangetekende
brief''.
Derhalve moet artikel 81 van het K.B. 31 juli 1986 van toepassing
worden geacht krachtens hetwelk ,de vonnissen en arresten, bij
gerechtsbrief (worden) ter kennis gebracht aan de werkgever, aan de
betrokken werknemers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties en aan de betrokken representatieve organisaties
van kaderleden, alsmede aan de personen uitdrukkelijk bepaald door
dit besluit".
Dergelijke kennisgeving bij gerechtsbrief sluit aldus nauwer en
rechtszekerder aan, zowel naar de vorm, de termijn als naar de
afloop van deze termijnen, bij de regels en termijnen inzake verrichten van proceshandelingen, hetgeen het aantekenen van hoger beroep
tegen een beslissing van de Arbeidsrechtbank inzake al dan niet
erkenning van technische en economische redenen ongetwijfeld uitmaakt.
Vraag blijft wei of de aanvangstermijn van deze termijn tot hoger
beroep (no g) begint te Iopen van de dag na die waarop de geadresseerde de beslissing van de Arbeidsrechtbank heeft ontvangen (zie Cass.,
14 mei 1984, T.S.R., 1984, 265)? Gelet op de te verrichten kennisgeving bij gerechtsbrief moet de beroepstermijn van 15 dagen worden
geacht aan te vangen op het ogenblik dat een gerechtsbrief wordt
aanzien als zijnde aan de geadresseerde afgegeven.
Wordt de aanvraag van de werkgever tot erkenning van technische
en economische redenen door het paritair comite of door het Arbeidsgerecht ingewilligd, dan is de werkgever niet verplicht binnen
bepaalde termijnen tot ontslag van de beschermde werknemer over
te gaan noch onmiddellijke afdanking gehouden(47). Wei mag ingeval zich op het ogenblik van dergelijk later ontslag betwisting tussen
werkgever en werknemer mocht voordoen, de rechter nagaan of de
bedoelde toestand ongewijzigd is gebleven tot op het ogenblik van
het ontslag(48).
b. de werkgever is niet verplicht, wanneer het paritair comite zich
(46) Zie PETIT, J., o.c., 815.
(47) Zie Cass., 31 oktober 1973, T.S.R., 1974, 118.
(48) Zie Cass., 1 oktober 1975, R. W., 1975176, 1090.
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uitsprak, zich tot de Arbeidsrechtbank te wenden alvorens tot outslag van een beschermde werknemer te kunnen overgaan(49).
Heeft het paritair comite zich binnen de haar toegemeten termijn niet
uitgesproken over de aanvraag van de werkgever, dan is deze meteen
volkomen vrij tot het ontslag van ook een beschermde werknemer
over te gaan.
Dit betekent echter niet dat deze werkgever aldus geen risico meer
loopt tot betaling van bijzondere beschermingsvergoedingen, voorzien door artikel 21 § 7 en 1 bis § 7 van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet te kunnen veroordeeld
In de praktijk zal dergelijk ontslag van een beschermd werknemer
immers dan meer dan waarschijnlijk, gelet op de reeds in het paritair
comite niet bereikte eensgezindheid en beslissing, aanleiding geven
tot een vraag tot herplaatsing van de werknemer zoals voorzien in
de artikelen 21 § 5 en 1 bis § 5 van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet.
De werkgever, wil hij consequent blijven met zichzelf, zal dergelijke
vraag tot herplaatsing moeten weigeren, wat daarop al even meer dan
waarschijnlijk tot een vordering vanwege de ontslagen en niet herplaatste beschermde werknemer tot betaling van de bijzondere beschermingsvergoedingen, voorzien door de Ondernemingsradenwet
en de Veiligheidscomitewet zalleiden.
Als verweer tegen dergelijke vordering zal de werkgever alsdan het
bestaan van technische of economische reden tot verantwoording van
het gegeven ontslag aan de betrokken beschermde werknemer kunnen inroepen, waardoor aldus, minstens indirect, de vraag naar het
voorhanden zijn van technisch of economische redenen tot ontslag
van een beschermd werknemer uiteindelijk toch aan het Arbeidsgerecht wordt onderworpen.
Dit onderzoek door het Arbeidsgerecht van de door de werkgever
ingeroepen technische of economische redenen moet zich evenwel
beperken tot een controle naar het bestaan/de realiteit van de ingeroepen motieven en niet naar de opportuniteit ervan: het behoort
immers niet tot de bevoegdheid van het Arbeidsgerecht de getroffen
of voorgenomen maatregel vanuit economisch standpunt te beoordelen, een oordeel te vellen over de economische, commerciele, financiele of andere beweegredenen die de werkgever er mochten hebben
toe gebracht de beslissing te nemen of deze op hun eventuele effecH!n(49) Zie

PIRON,

J. en

DENIS, P.,

o.c., 173;

PETIT,

J., o.c., 816;

STEYAERT,

J., o.c., 272.
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tie te evalueren, laat staan de wijze waarop de onderneming moet
worden beheerd of de beslissing die het ondernemingshoofd had
moeten nemen te beoordelen(50).
Aldus werd aan kritiek onderworpen, het arrest van het Arbeidshof
te Brussel van 19 april1983(51). Nochtans werd ook bij dit arrest als
principe aanvaard dat de rechter zich niet in de plaats kan stellen in
het beheer van de onderneming, doch uiteindelijk niet tot erkenning
van de ingeroepen technische en economische redenen overgegaan,
omdat het bestaan ervan door het Arbeidshof als niet-bewezen werd
aanzien.
D.

HET ONTSLAG WEGENS DRINGENDE REDENEN

Krachtens artikel 21 van de Ondernemingsradenwet en artikel 1 bis
van de Veiligheidscomitewet, zoals gewijzigd bij het K.B. 4, kunnen
beschermde werknemers enkel worden ontslagen om een dringende
reden, die , vooraf door het Arbeidsgerecht aangenomen werd".
Daarbij werd tegelijkertijd door het K.B. 4 voorzien in de door de
werkgever te volgens procedure tot dergelijke aanneming door het
Arbeidsgerecht van de door hem aangevoerde dringende redenen (zie
hoger).
Van meet af aan werd de aldus door de wetgever uitgewerkte ontslagregeling en procedure tot erkenning van het ontslag wegens dringende redenen van een beschermde werknemer aan zware kritiek vanwege de rechtspraktijk blootgesteld. Zelfs binnen ons Hoogste Gerechtshof werd deze regeling afgedaan als een ,onmogelijke situatie
waartoe de toepassing leidt van een ongerijmde regeling uitgevaardigd door het K.B. 4 ... (waaraan) ... het Hof nog maar eens een
mouw moet trachten te passen"(52) en een wetsbepaling die ,zowel
werkgevers als de rechter voor onoverkomelijke moeilijkheden
(stelt), waaraan aileen de wetgever een algemeen bevredigende oplossing kan geven"(53).
Desondanks is tot hiertoe, dag op dag, 8 jaar na zijn publicatie in
het Belgisch Staatsblad, aan het K.B. 4 door de wetgever nog geen
{50) Zie STEYAERT, J., o.c., 268-269; PIRON, J. en DENIS, P., o.c., 175-176; GOETHALS,' H.,
o.c., 421.
(51) Soc. Kron.' 1984, 38. Zie BLONDIAU, p ., ,Les elections sociales chronique de jurisprudence", J. T. T., 1986, 20; BLONDIAU, P., ,La rupture du contrat de travail. Chronique de
jurisprudence 1982-1984", J.T.T., 1986, 132.
(52) Zie cone!. Adv.-Gen. LENAERTS, H., Cass., 7 november 1983, R. W., 1983/84, 1543.
(53) Zie cone!. Adv.-Gen. LENAERTS, H., Cass., 1 juni 19ill, R. W., 1981/82, 743.
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enkele wijziging of aanpassing, laat staan een algemeen bevredigende
oplossing aangebracht.
Dat gedurende deze acht jaren het K.B. 4 toch toepassing heeft
kunnen vinden, moet dan ook aan de verdienste van de rechtspraktijk worden toegeschreven, die er is in geslaagd, door inventiviteit en
soepelheid, rond een aantal vragen een consensus te bereiken die ene
zekere rechtszekerheid heeft geschapen waardoor het K.B. 4 uitwerking heeft kunnen krijgen.
Aldus mag thans als algemeen aanvaard worden aanzien dat aan het
begrip ,dringende reden", zoals weerhouden in het K.B. 4, gaan
~~~oo~~eg;t:J'ps:u'uum<u-~orzit dan de , , dringende reden'', omschre-.
ven door artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978: dringende reden voor de toepassing van het K.B. 4 is derhalve
(ook) de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking
tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt(54).
In het verslag aan de Koning bij het K.B. 4 werd tenaanzien van het
begrip ,dringende reden" wei nog nader gespecifieerd dat zij ,haar
oorsprong moet vinden in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en niet in het mandaat van de werknemersafgevaardigde".
Opgelost in de rechtspraktijk schijnt ook de vraag of de procedure
tot erkenning van een aangevoerde dringende reden door de werkgever voor het Arbeidsgerecht moet worden ingeleid bij dagvaarding
of bij verzoekschrift?
Aanvaard wordt dat de procedure bij verzoekschrift bij de Rechtbank moet worden ingeleid(55). Deze inleidingswijze bij verzoekschrift wordt thans gesteund op het artikel 78 bis van het K.B. 18
oktober 1978, zoals vervangen door artikel 81 van het K.B. 31 juli
1986(56).
Een uitweg blijkt door de rechtspraktijk tenslotte ook te zijn gevonden voor het netelige probleem van de door de werkgever tegenover
de beschermde werknemer aan te nemen houding staande de proce(54) Zie LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982,288, nr. 55; VANACHTER, 0., ,Ontslag om een
dringende reden van beschermde werknemers", Or., 1980, 4; VoTQUENNE, D., ,Het ontslag
om dringende reden van de beschermde !eden van de ondernemingsraad en het Comite voor
Veiligheid en Hygiene", R. W., 1978/79, 2759; VAN DROOGENBROECK, J ., ,Le nouveau statut
protecteur des candidats et delegues au conseil d'entreprise et au comite de securite, d'hygiene
et d'embellissement des lieux de travail", J.T.T., 1980, 74; BLONDIAU, P., ,La rupture du
contract de travail. Chronique de jurisprudence 1982-1984", J. T. T., 1986, 133; Cass., 1 juni
1981 met advies Adv.-Gen. LENAERTS, H., R. W., 1981/82, 744 e.v.
(55) Zie PETIT, J., o.c., 809; BLONDIAU, P ., ,La rupture du contract de travail- Chronique
de jurisprudence 1979-1981", J.T.T., 1983, 286.
(56) Zie BLONDIAU, P., ,Les Elections Socia]es", J. T. T., 1986, 21.
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dure tot erkenning door het Arbeidsgerecht van de tegen deze werknemer aangevoerde dringende reden, dit onder de vorm van , vijf
oplossingen die aile werden aanvaard door het Hof van Cassatie"(57), zijnde:
- de gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst: aanvaard
wordt dat, staande de procedure, de werkgever ertoe gerechtigd is
de uitvoering van de overeenkomsten van de werknemer te schorsen
en hem aldus te verbieden zijn arbeidsprestaties verder uit te voeren,
terwijl hijzelf verder het loon uitbetaald, zij het dat hij dit loon kan
terugvorderen ingeval de dringende reden nadien wordt aanvaard(58).
- de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst: niet onrechtmatig wordt al evenzeer geacht dat, voor de duur van de procedure,
de werkgever de overeenkomst van de beschermde werknemer
schorst niet aileen tenaanzien van zijn tewerkstellingsplicht van deze
werknemer maar tevens van het door hem verschuldigde loon(59);
- de volledige voortzetting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: de werkgever, wiens vordering tot aanneming van de tegen
de beschermde werknemer aangevoerde dringende reden aanhangig
is bij de Arbeidsgerecht, wordt geacht de Wet toch correct toe te
passen indien hij intussen deze werknemer verder tewerkstelt aileen
om zich naar de wettelijke regeling van het K.B. nr. 4 te schikken,
zonder dat uit dergelijke verdere tewerkstelling dan zou volgend dat
de professionele samenwerking tussen partijen niet onmiddellijk en
definitief onmogelijk is geworden en de aangevoerde dringende reden
dientengevolge geen dringende reden zou zijn(60);
- het voorwaardelijk ontslag: de beschermde werknemer, afgedankt onder de schorsende voorwaarde van de erkenning van de
dringende reden door de Recht bank, is niet definitief afgedankt v66r
de indiening van het verzoekschrift tot erkenrting van de dringende
reden(61). Dergelijke werkwijze is dan ook niet in strijd met het K.B.

4.
- het verzoek tot gerechtelijke ontbinding: de rechter kan de outbinding van de arbeidsovereenkomst, op grond van artikel 1184
B.W. uitspreken, tenaanzien van een werknemer die beschermd is
(57)
van
(58)
(59)
(60)
(61)
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Zie HELIN, J., ,Beschermde werknemers, ontslag om een dringende reden en schorsing
de overeenkomst", Or., 1985, 192.
Zie Cass., 1 juni 1981, R. W., 1981/82, 741.
Zie Cass., 1 juni 1981, R. W., 1981/82, 741.
Zie Cass., 7 november 1983, R. W., 1983/84, 1543 e.v.
Zie Cass., 2 mei 1983, T.S.R., 1983, 263; LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982, 284.

door het K.B. 4 mits hij een dringende reden in de zin van artikel
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet vaststelt en de versnelde procedure volgt voorzien door het voornoemde K.B. 4(62).
Deze aldus door de rechtspraak aanvaarde oplossingen schijnen er
uiteindelijk op neer te komen dat elke door de werkgever aangenomen houding staande de procedure tot erkenning van de tegen een
beschermd werknemer aangevoerde dringende reden geldig blijft,
mits hij maar niet tot het definitieve ontslag van deze werknemer
overgaat vooraleer over een in kracht van gewijsde gegane vonnis
houdende erkenning van de aangevoerde dringende reden te beschikken. In dit laatste geval is de beeindiging van de arbeidsovereenkomst
van de beschermde werknemer immers onregelmatig(63).
Toepassingsproblemen
De aldus door de Rechtspraktijk aangebrachte oplossingen tot toepasbaarheid van het K.B. 4 kunnen echter niet beletten dat de
werkgever, die zich tot ontslag wegens dringende reden van een
beschermd werknemer verplicht ziet, ook vandaag nog voor een
aantal vragen wordt geplaatst waarop door de rechtspraktijk geen
eenduidig of rechtszeker antwoord wordt gegeven of kan worden
gegeven.
1. Dit is o.m. het geval met de vraag vanaf welk ogenblik de
werkgever bij afdanking wegens dringende reden eventueel op de
procedure van het K.B. 4 moet terugvallen?
Krachtens artikel 21 § 3 van de Ondernemingsradenwet en artikel
1 bis § 3 van de Veiligheidscomitewet genieten de leden en kandidaten
, ,het voordeel van de bepalingen van § 2 gedurende een peri ode die
loopt van de 30ste dag af voorafgaande aan de aanplakking van het
bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt", terwijl de kandidatenlijsten tot verkiezing van de personeelskandidaten kunnen worden ingediend tot ,uiterlijk 35 dagen na de aanplakking van het bericht dat
de datum van de verkiezingen aankondigt"(64).
Een en ander komt er dan ook op neer dat gedurende een periode
tot maximum 65 dagen v66r de datum tot indiening van de kandidatenlijsten zekere werknemers uit de onderneming reeds de bescherming van de Ondernemingsradenwet en Veiligheidscomitewet kunnen genieten, vooraleer hun werkgever hiervan kennis heeft of kan
hebben.
(62) Zie Cass., 26 oktober 1981, T.S.R., 1981, 505; Or., 1982, 39+noot
(63) Zie Cass., 24 mei 1982, R. W., 1983/84, 1720.
(64) Zie art. 32 van het K.B. 31 juli 1986.
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Elk ontslag wegens dringende reden, dat zich vanwege een werkgever
opdringt tenaanzien van een van zijn werknemers binnen de periode
van 65 dagen v66r de uiterste datum van de indiening in zijn
onderneming van de kandidatenlijsten, moet dan ook onvermijdelijk
deze werkgever voor de onoplosbare vraag steilen of hij tot dit
ontslag wegens dringende redenen van de betrokken werknemer nog
kan overgaan (enkel) op basis van artikel35 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dan wei wegens bet mogelijk reeds beschermd zijn van
de betrokken werknemer, voor elk ontslag wegens dringende reden
de toelating hiertoe moet vorderen vanwege bet Arbeidsgerecht
krachtens de Ondernemingsradenwet en/of Veiligheidscomitewet?
Om aan deze ,onoplosbare moeilijkheid"(65) toch een oplossing te
kunnen geven, werd door de rechtspraktijk enerzijds voorgesteld, bij
wijze van ,billijke oplossing", bet achteraf beoordelen van de
ingeroepen dringende reden, omdat , ,men zich moeilijk kan voorstellen dat een werkgever veroordeeld wordt tot bet betalen van een
schadevergoeding wanneer hij de arbeidsovereenkomst om een achteraf erkende dringende reden beeindigde aileen maar omdat hij de
nieuwe procedure niet volgde terwijl hij niet kon weten dat dit voor
die bepaalde werknemer vereist was(66), als anderzijds aanvaard dat
,de procedure ter erkenning van een ontslag wegens dringende
reden, wegens heruitzonderingskarakter, slechts gelding heeft als aile
in de wet aangegeven omstandigheden en voorwaarden aanwezig
zijn, (hetgeen) niet het geval is als de werknemer op bet ogenblik van
bet ontslag nog niet de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde heeft, welke (immers) ontstaat alsop bet ogenblik van de
geldige indiening van een kandidatenlijst door een representatieve
vakbond"(67).
Bij de aldus gekozen oplossingen blijven ongetwijfeld niet vrij van
kritiek: een ,beoordeling achteraf bij wijze van billijkheidsoplossing" lijkt onmogelijk eenmaak tot definitief ontslag wegens dringende reden van een beschermde werknemer is overgegaan(68) terwijl
aanvaarden dat de procedure van bet K.B. nr. 4 door de werkgever
slechts moet worden gevolgd nadat deze de zekerheid heeft aan de
hand van de ingediende kandidatenlijsten dat de betrokken werknemer kandidaat is bij de sociale verkiezingen is in strijd met de formele
(65) Zie VANACHTER, 0., o.c., Or., 1980, 14.
(66) Zie CANCHTER, 0., o.c., Or., 14.
(67) Zie Arbh. Antwerpen, 19 november 1979, R. W., 1978/80, 2060; Arbh. Bergen, 22 mei
1979, T.S.R., 1980, 433, bijgetreden door BLONDIAU, P., ,Les elections sociales. Chronique
de jurisprudence", J.T.T., 1986, 20 en GoETHALS, H., o.c., 177.
(68) Zie Cass., 24 mei 1982, R. W., 1983/84, 1720.
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tekst van artikel 21 en artikel 1 bis van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en de Veiligheidscomitewet die aan een toekomstig
kandidaat bij de sociale verkiezingen reeds , ,het voordeel van de
bepalingen van § 2" toekent, en aldus de bescherming biedt van het
ontslagverbod tenzij , we gens een dringende reden, vooraf door het
Arbeidsgerecht aangenomen", vanaf de 30ste dag voorafgaand aan
de aanplakking van de verkiezingsdatum en waaromtrent werd bevestigd dat ,artikel21 van de (Ondernemingsradenwet) schendt, het
vonnis dat besluit dat slechts vanaf de officiele kennisgeving van de
kandidatenlijst het statuut van beschermd werknemer in werking kan
treden"(69).
~~dn.e~t~ek'bs=t~v~a~nFih~e=t~K-.""B~.~n=r~.4~ze""l~r~zo~u~·~m~o~e-~te=n~w~··~o=rd~e=n~a-rgeteid

dat het slechts toepassing kan vinden nadat de werkgever kennis heeft
van de kandidatuur van de werknemer door de ingediende kandidatenlijsten?
Dergelijk tekstargument zou kunnen worden gevonden in de wetsvoorziening van het K.B. 4 dat ,bij gerechtsbrief worden opgeroepen", niet alleen de partijen maar ook ,de representatieve werknemersorganisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen" (eigen onderlijning).
Niet aileen de tekstuele bewoordingen van het K.B. 4laten er aldus
toe besluiten dat tenminste wat de erin voorziene ontslagprocedure
bij dringende reden betreft, deze slechts kan toepassing vinden
tenaanzien van ,kandidaten ... van wie de representatieve werknemersorganisatie de kandidatuur (reeds) heeft voorgedragen", maar
bovendien zou zij niet vroeger kunnen worden toegepast omdat de
werkgever, en met hem het Arbeidsgerecht, voor de kennisneming
van de kandidatenlijsten gewoonweg onmogelijk kan weten door
welke representatieve werknemersorganisatie de betrokken werknemer eventueel zal worden voorgedragen en derhalve al evenmin welke
representatieve werknemersorganisatie in de procedure zou moeten
worden opgeroepen. En het kan toch onmogelijk de bedoeling van
de wetgever zijn geweest een door hem voorgeschreven wettelijke
regeling/procedure on-uitvoerbaar te laten.
2. Weet de werkgever evenwel dat de door hem aangevoerde dringende reden het ontslag van een beschermd werknemer beoogd en
dientengevolge slechts na toepassing van het K.B. 4 kan worden
doorgevoerd, dan dient hij daartoe het initiatief te nemen , ,bij
verzoekschrift ... en dit binnen drie werkdagen na de kennisname van
het feit dat de dringende reden uitmaakt".
(69) Zie Cass., 16 januari 1984, Soc. Kron., 1984, 361.
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Omdat de tekst van het K.B. 4 niet uitdrukkelijk voorschrijft wat in
het verzoekschrift moet staan, wordt soms (enkel) aangeraden ,met
het oog op een vlugge afhandeling van de zaak en teneinde de
tegenpartij in te lichten ... in het verzoekschrift aan te duiden om
welke reden de voortzetting van de arbeidsovereenkomst onmogelijk
wordt geacht"(70), terwijl door anderen wordt voorgehouden dat
, ,enkel de feiten in het verzoekschrift opgenomen in aanmerking
kunnen komen voor de beoordeling van de dringende reden"(71).
Voorbehoud schijnt zich echter op te dringen tenaanzien van beide
standpunten:
- dat het K.B. 4 niet voorschrijft wat in het verzoekschrift moet
staan, kan niet beletten maar welintegendeel slechts betekenen dat
er op de algemene regels van het gerechtelijk wetboek moeten worden
toegepast, die o.m. voorzien dat ,het verzoekschrift, op straf van
nietigheid vermeld, ... het onderwerp en in het kort, de gronden van
de vordering ... "(72);
- doch bij gebrek aan uitdrukkelijke verplichting daartoe, kan al
evenmin worden geeist dat het verzoekschrift iets anders, of meer zou
bevatten dan dergelijke , ,onderwerp en in het kort, de gronden van
de vordering'', laat staan dat aan de werkgever aldus de mogelijkheid
zou .worden. ontriomen· de door hem aartgevoerde .dringende teden
tegen een beschermde werknemer nog nader (en beter) te omschrijven
dan in het door hem binnen reeds drie werkdagen na de kennisname
van de feiten neer te leggen verzoekschrift, dit terwijl er , wezenlijk
geen verschil is tussen het ontslag wegens dringende reden van een
ander werknemer. Aileen de procedure verschilt"(73).
Dater geen dergelijk wezenlijk verschil is tussen het ontslag wegens
dringende reden van een beschermd werknemer en het ontslag wegens dringende reden van een andere werknemer, zou dan wei moeten
betekenen dat, op de ontslagprocedure na in die zin dat dat waar
enerzijds krachtens artikel35 van de Arbeidsovereenkomstenwet tot
ontslag wegens dringende reden van een niet-beschermde werknemer
moet worden overgegaan binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten anderzijds krachtens het K.B. 4 binnen diezelfde
drie werkdagen na de feiten het verzoekschrift tot aanneming van de
dringende reden bij het Arbeidsgerecht moet worden aanhanging
(70) Zie PETIT, J., o.c., 809.
(71) Zie BLONDIAU, P., ,Les elections sociales. Chronique de jurisprudence'', J.T.T., 1986,
22.
(72) Art. 1026 Ger.W.

(73) Zie advies Adv.-Geri. LENAERTS, H., Cass., 1 juni 1981, R. W., 1981/82, 744.
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gemaakt, aile andere voorschriften van artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet ook tenaanzien van het ontslag wegend dringende
reden van een beschermd werknemer van toepassing blijven, zou
blijven gelden dat, en dus meer bepaald ook t.o.v. de werkgever, die
een beschermd werknemer wenst te ontslaan. ,aileen de dringende
reden waarvan kennis is gegeven binnen de drie werkdagen na (de
aanvraag tot) het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging
van het ontslag zonder opzegging of v66r het verstrijken van de
termijn"(74).
Er anders over oordelen, zoals een niet-onbelangrijke rechtspraktijk
doet(75) zou immers het door de wetgever gewilde parailellisme
verbreken tussen bet ontslag wegens dnngende reden van een metbeschermde werknemer en dat van een beschermde werknemer, ten
nadele van deze laatste: in tegenstelling tot zijn niet-beschermde
coilega, die binnen de drie werkdagen volgend op zijn ontslag kennis
moet hebben van de hem ten laste gelegde dringende reden, zou de
beschermde werknemer alsdan, bij gebrek aan naleving door de
werkgever van de regel van artikel35, 4de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, zich nog in de loop van de tegen hem gevoerde procedure met tegen hem aangevoerde feiten kunnen geconfronteerd zien die
bij de werkgever geen dringende reden tot diens ontslag bij de
aanvang van de procedure hebben uitgemaakt.
Vanuit ditzelfde door de Wet gewilde parailellisme mag worden
aangenomen dat onder het begrip , ,aanhangig maken van het geschil
... binnen drie werkdagen na de kennisname van het feit dat de
dringende reden uitmaakt" van het K.B. 4 dezelfde inhoud voorziet
als aan de ,drie werkdagen"-termijn, voorzien door artikel 35 3de
lid van de Arbeidsovereenkomstenwet. De door het K.B. 4 voorziene
termijn van drie werkdagen na de kennisname van het feit dat de
dringende reden uitmaakt neemt bijgevolg slechts een aanvang wanneer het feit, omgeven door aile omstandigheden die er het karakter
van een zwaarwichtig motief aan verlenen bekend is"(76).
Ben moeilijkheid kan zich echter voordoen wat de einddatum betreft
van de termijn van drie werkdagen, voorzien door het K.B. 4.
Waar in de zin van artikel35 van de Arbeidsovereenkomstenwet de

(74) Art. 35, lid 4 van de Arbeidsovereenkornstenwet.
(75) Zie BLONDIAU, P., ,La rupture du contrat de travail. Chronique de jurisprudence
1982-84", o.c., 134; VANACHTER, 0., o.c., Or., 1980, 7; Arbh. Brussel, 27 oktober 1983,
J. T. T., 1984, 327.
(76) Zie Cass., 16 juni 1971, J.T.T., 1972, 37.
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zaterdag als een werkdag moet worden aanzien(77), werd ten aanzien
van de drie werkdagen-termijn van het K.B. aanvaard dat ,het
verzoek tot aanneming van de dringende reden evenwel een proceshandeling is en, krachtens artikel 35 Ger. W., deze termijn van drie
werkdagen dus pas vervalt op de eerstvolgende werkdag, indien deze
laatste een zaterdag is"(78). In tegenspraak hiermee schijnt te zijn,
het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 30 maart 1983(79) dat,
oordelend over de einddatum van de termijn van acht werkdagen tot
het aantekenen van hoger beroep in het raam van het K.B. 4, besliste
dat ,artikel 53 niet uitsluit dat de zaterdag een werkdag is". Leest
men echter het arrest er zorgvuldig op na, dan blijkt het echter al
evenzeer te aanvaarden dat deze bepaling van artikel 53 Ger. W. voor
gevolg heeft dat , ,zo de termijn van acht wer kdagen om hoger beroep
in te stellen verstrijkt op een zaterdag, het hoger beroep nog geldig
zal kunnen worden ingesteld op de volgende werkdag''.
3. Is de procedure voor het Arbeidsgerecht afgewerkt en een vonnis
bekomen, dan kan krachtens het K.B. 4 hiertegen ,,bij verzoekschrift
hoger beroep worden ingesteld binnen acht werkdagen na de kennisgeving".
Het K.B. 4 laat in het midden of (ook) dergelijk hoger beroep kan
worden aangetekend door ook ,de representatieve werknemersorganisatie"?
Als moet worden aanvaard dat de vakvereniging slechts aan de
debatten kan deelnemen om haar lid bij te staan, bij zoverre dat bij
verstek van de beschermde werknemer elke nuttige tussenkomst van
de vakvereniging in de procedure onmogelijk is(80), moet worden
aangenomen dat de vakvereniging, zonder (mede)-hoger beroep van
zijn lid, geen hoger beroep tegen een tussengekomen vonnis kan
aantekenen. Evenwel heeft de representatieve werknemersorganisatie, als in het kader van de procedure in het geding betrokken partij,
het recht om samen met de bij haar aangesloten werknemer hoger
beroep aan te tekenen tegen een tussengekomen vonnis alhoewel zij
in eerste aanleg niet ter zitting is verschenen(81).
Onduidelijk blijft het K.B. 4 ook nopens de precieze aanvang van
de termijn van ,acht werkdagen na de kennisgeving". Met ,kennis(77) Zie BLANPAIN, R., De Wet op de Arbeidsovereenkomsten, Kluwer, 1978, 213/214.
(78) Zie Arbh. Antwerpen, 27 augvstus 1985, R. W., 1986/87, 333, bijgetreden met noot
STAPPERS, J.
(79) Soc. Kron., 1983, 241 en R. W. 1983/84, 512.
(80) Zie MALLIE, J., noot onder Arbh. Brussel 4 oktober 1984, T.S.R. 1985, 133.
(81) Zie Arbh. Antwerpen 14 januari 1985, J. T. T., 1986, 465.
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geving" wordt ongetwijfeld bedoeld, ,de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief", voorzien door het K.B. 4.
Wanneer dergelijke ,kennisgeving bij gerechtsbrief" moet worden
geacht plaats te hebben, is echter onduidelijk:
- op grond van overtuigende argumenten werd aangetoond dat de
termijnen, die een aanvang moeten nemen na een kennisgeving bij
gerechtsbrief, slechts kunnen beginnen lopen vanaf de ontvangst van
de gerechtsbrief door de geadresseerde(82), hetgeen blijkbaar werd
aanvaard door een zekere rechtspraak(83);
- toch wordt door de rechtspraktijk in het algemeen aanvaard dat
,de meest voor de hand liggende oplossing erin blijkt te bestaan, de
gerechtsbrief, zijnde brief en omslag, als een geheel te beschouwen
en de datum op de omslag, zijnde de datum van afgifte aan de post
als datum van kennisgeving te aanvaarden(84).
Vanuit praktisch oogpunt moet dit laatste standpunt worden bijgetreden. Indien immers de aanvangsdatum van de beroepstermijn
slechts zou kunnen aanvangen vanaf de datum van de ontvangst van
de gerechtsbrief door de geadresseerde (hetgeen slechts zou kunnen
blijken uit het ontvangstbewijs, de zogenoemde blauwe kaart) dan
zou niet aileen deze beroepstermijn van acht werkdagen geen aanvang kunnen nemen zolang hij de geadresseerde niet heeft bereikt en
dus infeite op een langere beroepstermijn kunnen neer komen dan
de door de Wet gewilde ,acht werkdagen", maar zou hij bovendien
door de werkgever nog enkel kunnen worden gecontroleerd door dag
aan dag op de griffie van de betrokken Arbeidsrechtsbank te gaan
nazien of het ontvangstbewijs reeds is teruggekomen.
Aanvaardt men daarentegen dat de dag van de kennisgeving van de
gerechtsbrief de datum is waarop deze aan de postdiensten werd
aangeboden en gaat men ervan uit dat door de griffie aile gerechtsbrieven betreffende een tussengekomen vonnis krachtens het K.B. 4
op hetzelfde ogenblik aan de postdiensten worden aangeboden, dan
kan de werkgever aan de hand van de hem aangezegde gerechtsbrief
meteen op precieze wijze uitmaken wanneer de beroepstermijn een
aanvang heeft genomen, niet aileen tegenover hemzelf maar ook
tegenover de werknemer.
4. Met geen woord wordt in het K.B. 4 gerept over de mogelijkheid
(82) Zie VAN BOECKHOUT, J., R.W., 1980/81,2769 e.v.
(83) Zie Arbh. Gent, 4 apri11986, J.T.T., 1986, 463.
(84) Zie BRAECKMANS, H., ,6 jaar kennisgeving bij gerechtsbrief", R. W., 1974/75, 776;
PETIT, J., o.c., 810; Arbh. Gent, 23 december 1983, J. T. T., 1984, 341; Arbh. Brussel, 30maart
1983, Soc. Kron., 1983, 241 en Arbh. Brussel, 26 april 1982, J. T. T., 1982, 300.
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tot eventueel verzet tegen een vonnis, dat bij verstek werd gewezen,
of over de mogelijkheid tot cassatie-voorziening tegen een tussengekomen arrest van het Arbeidshof.
Op eerder ludieke wijze werd aangetoond dat dit stilzwijgen van de
wetgever niets anders kan betekenen dan dat deze geen verzet tegen
een verstekvonnis, gewezen in het raam van het K.B. 4, heeft gewild
doch daarbij zijn eigen wetgeving krachtens artikell047 Ger.W. uit
het oog is verloren(85).
Terecht werd dan ook aanvaard dat verzet tegen een verstekvonnis,
gewezen in het raam van de procedure van het K.B. 4, mogelijk blijft
en openstaat, en de termijn voor dergelijk verzet een maand blijft
bedragen vanaf niet de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief
overeenkomstig het K.B. 4 doch vanaf de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot(86).
Dezelfde mogelijkheid tot verzet moet, onder dezelfde voorwaarden,
mogelijk worden geacht tegen een bij verstek gewezen arrest van het
Arbeidshof.
Ondanks een identiek stilzwijgen van het K.B. 4 ten aanzien van de
mogelijkheid tot cassatie-voorziening tegen een arrest van het Arbeidshof, gewezen in het raam van de procedure van het K.B. 4(87)
moet worden aanvaard dat cassatie-voorziening tegen dergelijk arrest openstaat en dit tot drie maanden na de betekening van het arrest
van het Arbeidshof bij gerechtsdeurwaardersexploot , ,bij gebrek aan
afwij king van de algemene regels vervat in artikell 073 Ger. W. '' (88).
5. Vraag is dan wat de werkgever staande dergelijke eventuele cassatieprocedure moet doen?
Aangezien het door het Arbeidshof ·gewezen arrest onmiskenbaar
kracht van gewijsde verwerft, ondanks een eventuele cassatie-voorziening, zal het in elk geval moeten worden uitgevoerd door de
werkgever(89). Bij redenering a contrario die het Hof eigen is, kan
dit worden afgeleid uit het cassatie-arrest van 24.5.1982 volgens welk
,de werkgever een beschermd werknemer maar regelmatig kan ontslaan om een dringende reden nadat de procedure haar beslag heeft

(85) Zie MALLIE, J., o.c., T.R.S., 1985, 140.
(86) Zie Arbh. Brussel, 4 oktober 1984, T.S.R., 1985, 133; anders wat de termijn betreft,
HELIN, G., o.c., Rr. 1984, 217 e.v.
(87) Zie LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982, 286, noot 70; DEKEYSER, Ph., o.c., Or., 1979,
44; VAN DROOGENBROECK, J., o.c., J.T.T., 1980, 70.
(88) Zie Cass., 5 januari 1981, Soc. Kron., 1984, 517.
(89) Zie art. 28 Ger. W.
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gekend, dit is nadat de rechtelijke beslissing kracht van gewijsde
heeft gekregen(90).
Aldus kan de door de wer kgever aan te nemen houding niet geacht
worden te verschillen van de eventueel op hem rustende verplichtingen na de kennisgeving van een arrest van het Arbeidshof waarin de
partijen hebben berust en/of een tussengekomen vonnis van de
Arbeidsrechtbank waartegen geen hoger beroep werd aangetekend.
Dergelijk vonnis of arrest, eenmaal in kracht van gewijsde getreden,
kan ten aanzien van de door de werkgever aangevoerde dringende
reden maar twee resultaten geven: ofwel werden de dringende redenen door het Arbeidsgerecht erkend ofwel werden zij niet aangenomen.
a. Berst mogelijkheid: de dringende reden werd door het Arbeidsgerecht niet aangenomen.
Indien de aangevoerde dringende reden door het Arbeidsgerecht niet
werd aangenomen, staat, hoe de vordering van de werkgever ook
werd omschreven (enkele vraag tot erkenning van de dringende
reden, vordering tot gerechtelijke ontbinding en/ of voorwaardelijk
ontslag) een zaak vast: de arbeidsovereenkomst is door de enkel
uitspraak van het Arbeidsgerecht niet beeindigd.
Twee mogelijkheden kunnen zich dan in hoofde van de werkgever
voordoen:
1. Ofwel aanvaardt hij de uitspraak van het Arbeidsgerecht, behoudt hij dientengevolge de werknemer in zijn dienstbetrekking,
voor zover de overeenkomst staande de procedure niet werd geschorst, dan wei nodigt hij de werknemer onverwijld uit tot hervatting van het werk minstens in dezelfde dienstbetrekking, indien de
arbeidsovereenkomst wei werd geschorst.
Werd over deze periode van schorsing van arbeidsovereenkomst ook
de loonbetaling door de werkgever aan de werknemer gestaakt, dan
blijft de werkgever aan de werknemer voor deze periode schadevergoeding verschuldigd, niet krachtens de Ondernemingsradenwet
en/of Veiligheidscomitewet, maar wei krachten het gemeen recht
vermits , ,geen herplaatsing betreft in toepassing het de beschikking
van § 5"(91).
2. Ofwel weigert de werkgever desondanks de verdere tewerkstelling
van de beschermde werknemer.
(90) Zie Cass., 24 mei 1982, R. W., 1882/83, 1720.
(91) Zie LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982,289, nr. 68.
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Volgens Leclercq doen zich dan (opnieuw) drie mogelijkheden
voor(92):
- ofwel betekent de werkgever uitdrukkelijk aan zijn werknemer
toch de beeindiging van het dienstcontract: op dat ogenblik is er
vanwege de werkgever ontslag van de werknemer, is deze werknemer
of zijn vakvereniging gehouden overeenkomstig de artikelen 21 en/ of
1 bis van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en/of de Veiligheidscomitewet zijn herplaatsing te vorderen binnen de dertig dagen
volgend op het ontslag en is hij, bij weigering van deze herplaatsing,
gerechtigd op de speciale beschermingsvergoedingen.
- ofwel neemt de werknemer zelf het initiatief tot aanzegging van
contractbreuk aan de werkgever wegens de door deze aangenomen
houding, bestaande uit zijn niet-her- of verder tewerkstelling, na en
ondanks de tussengekomen uitspraak van het Arbeidsgerecht houdende niet-erkenning van de aangevoerde dringende redenen;
- ofwel nemen noch werkgever noch werknemer het initiatief tot
aanzegging aan de wederpartij van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en dan zal de werknemer, uit de door de werkgever
aangenomen houding, diens contractbreuk te zijn nadele kunnen
vaststellen, dientengevolge zijn herplaatsing moeten vorderen en bij
gebrek daaraan de speciale beschermingsvergoedingen kunnen opvorderen.
Het is echter duidelijk dat in de praktijk, in geval de werknemer na
een definitieve uitspraak van het Arbeidsgerecht houdende nieterkenning van de door hem tegenover een beschermd werknemer
aangevoerde dringende reden, geen dergelijke !outer afwachtende
houding zal kunnen aannemen.
Want,
- ofwel werd de arbeidsovereenkomst staande de procedure niet
geschorst en dan zal de beschermde werknemer zich (uiteraard) de
eerstvolgende werkdag na de definitieve uitspraak van het Arbeidsgerecht verder op het werk aanbieden, zodat de werkgever dan aileen
maar, ofwel deze werknemer tot het werk kan toelaten (aldus door
zijn houding in de uitspraak berustend), ofwel alsdan de verder
tewerkstelling van de werknemer weigeren, hetgeen dan een uitdrukkelijke contractbreuk van zijnentwege uitmaakt;
- ofwel werd de arbeidsovereenkomst staande de procedure wei
geschorst en zal onvermijdelijk de beschermde werknemer, voor
zover de werkgever hem niet spontaan tot werkhervatting na de
(92) Zie
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uitspraak van het arbeidsgerecht tot werkhervatting uitnodigt, zijn
werkgever tot dergelijke werkhervatting in gebreke stellen en aanmanen, waarna dan weer deze werkgever niet meer !outer een afwachtende houding zal kunnen aannemen, op gevaar af zich anders
schuldig te maken, ingevolge de door hem tegenover dergelijke
aanmaning aangenomen houding, aan onrechtmatige contractbreuk
ten nadele van de beschermde werknemer.
Een dergelijke ,aanmaning" vanwege de werknemer maakt dan niet
uit, diens vordering tot herplaatsing in de zin van de artikelen 21 § 5
en/ of 1 bis § van respectievelijk de Ondernemingsradenwet en/ of
Veiligheidscomitewet en is dan ook niet aan de desbetreffende termijnen van de Ondernemingsradenwet en/of Veiligheidscomitewet onderworpen. Tot de vordering tot herplaatsing, in de zin van de
Ondernemingsradenwet' en/ of Veiligheidscomitewet, kan en moet
immers door de werknemer slechts worden overgegaan, nadat door
de werkgever tot onregelmatig ontslag tegenover hem werd overgegaan.
Wil bijgevolg de werkgever, na een in kracht van gewijsde gegane
uitspraak van het Arbeidsgerecht houdende niet-erkenning van de
door hem tegen een beschermde werknemer aangevoerde dringende
reden, aan een onregelmatig ontslag van zijnentwege ten nadele van .
de betrokken beschermde werknemer ontsnappen, dan zal er vanwege de werkgever niets anders opzitten dan tot verdere/her-tewerkstelling van de werknemer over te gaan. En dezelfde houding moet de
werkgever worden aangeraden ook en ondanks een eventuele cassatie-voorziening van zijnentwege tegen een arrest van het Arbeidshof
houdende niet-erkenning van de aangevoerde dringende reden.
Want indien ongetwijfeld de verbreking van een arrest van het
Arbeidshof bij cassatie-arrest de partijen in de staat teruggeplaatst
waarin zij zich bevonden voor de aangevochten beslissing(93), dan
schorst dergelijke cassatie-voorziening inmiddels niet de uitvoering
van het intussen tussengekomen arrest van het Arbeidshof(94).
b. Tweede mogelijkheid: de aangevoerde dringende reden wordt
door het Arbeidsgerecht wei aangenomen.
De vraag die zich bij aanvaarding door het Arbeidsgerecht van de
door de werkgever aangevoerde dringende reden stelt, is te weten of,
zo ja wanneer en/ of onder welke voorwaarde door de werkgever de
arbeidsovereenkomst van de beschermde werknemer als beeindigd
mag worden aanzien?
(93) Zie FETTWEIS, A., Manuel de Procedure Civile, Faculte de Droit ... Liege, 1985, 560.
(94) Zie art. 1402 Ger.W.
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Over het antwoord op deze vraag blijkt in de rechtspraktijk geen
eensgezindheid te bestaan.
Volgens sommige bestaat de dringende reden slechts op het ogenblik
dat zij als dusdanig door het Arbeidsgerecht wordt aangenomen(95),
terwijl volgens andere volgens wie het K.B. 4 slechts verzoenbaar is
met artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet mits toepassing
wordt gemaakt van de rechtsfiguren van de gerechtelijke ontbinding
zoals voorzien door artikel1184 B.W.(96) en/of het voorwaardelijk
ontslag van artikel 1168 B.W.(97), werkt de uitspraak, waarbij de
aangevoerde dringende reden door het Arbeidsgerecht definitief
werd aangenomen, terug tot op de datum waarop dit ontslag wegens
dringe:ride reden door de werkgever werd uitgedrukt door de neerlegging van het inleidend verzoekschrift.
Aangezien, zoals hoger uiteengezet, elk van de hierboven bedoelde
vorderingen als geldig werd erkend, zal de vraag naar het ogenblik
van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, bij definitieve aanvaarding door het Arbeidsgerecht van de aangevoerde dringende
reden, dan ook moeten worden beantwoord aan de hand van de aard,
de gestelde vordering en de bekomen uitspraak:
- werd de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst
gevorderd en in rechte bekomen, dan wei tot voorwaardelijk on.tslag
overgegaan, dan moet de arbeidsovereenkomst worden geacht automatisch te zijn beeindigd vanaf de inleiding van de vordering zonder
dat de werkgever nog tot enige bijkomende vormformaliteit lastens
de werknemer verplicht is, tenzij een (wellicht aangeraden) bevestiging van de ontslagen werknemer van de (retro-actieve) beeindiging
van de arbeidsovereenkomst;
- werd daarentegen in rechte enkel de erkenning van de aangevoerde dringende reden gevorderd en/ of vanwege het Arbeidsgerecht
bekomen, dan moet de werkgever worden geacht er nog toe gehouden te zijn , ,de verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de
werknemer te bevestigen in een aangetekende brief, waarin hij refererend naar de uitspraak van het Arbeidsgerecht de reden van het
ontslag mededeelt, dit binnen de drie werkdagen nadat bij de arbeidsovereenkomst beeindigde' '(98).
{95) Zie BLONDIAU, P., ,,Les elections sociales. Cbronique de jurisprudence'', J.T.T., 1986,
22; VANACHTER, 0., o.c., Or., 1980, ll; GOETHALS, H., o.c., 175; Arbb. Gent, 4 april1986,
J.T.T., 1986, 463; Arbh. Brussel, 22 september 1980, J.T.T., 1981, 94.
(96) Zie VOTQUENNE, D., o.c., R.W. 1978179, 2766.
{97) Zie LECLERCQ, J., o.c., J.T.T., 1982, 290, nr. 77.
(98) Zie GOETHALS, H., o.c., 175; BLONDIAU, P., ,Les elections sociales. Chronique de
jurisprudence", J.T.T., 1986, 22; VAN ACHTER, 0., o.c., Or., 1980, 13.
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