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I. INLEIDING

1. De moderne sociale zekerheidsstelsels verschillen in aanzienlijke
mate van de verzekeringsfiguur in het gemeen recht.

Het belangrijkste verschilpunt is wellicht hierin gelegen dat de toetreding tot de zgn. sociale verzekeringen verplicht is. De reden
hiervan is dat de sociale zekerheid risico's dient te dekken die van
verzekeringstechnisch standpunt uit minder interessant zijn, zodat
dekking slechts mogelijk wordt door een beroep te doen op de
gedwongen solidariteit van een gedeelte of van het geheel van de
bevolking.
2. Ondanks de menigvuldige verschillen, bevatten de meeste sociale
zekerheidsstelsels een aantal bepalingen die een zekere analogie
vertonen met gelijkaardige regelen uit het recht betreffende de private verzekeringen.
Indien het de verzekeringnemer in het gemeen recht op grond van
zijn contractuele relatie met de verzekeraar niet toegestaan is om
door zijn opzettelijke of zware fout het verzekerd risico dermate te
verzwaren dat de verzekeraar het contract niet of tenminste niet aan
de overeengekomen voorwaarden zou hebben aangegaan, dan gelden
in de meeste sociale verzekeringen eveneens regelen die ertoe strekken
de dekking te beperken tot die gevallen waar het risico niet het gevolg
is van de vrije wil of zelfs een onverschoonbare fout vanwege de
verzekerde. Dergelijke regelen vinden hun rechtvaardiging uiteraard
niet in een contractuele relatie tussen sociaal verzekerde en verzekeringsinstelling, maar juist in de solidariteit die aan de sociale zekerheid ten grondslag ligt. W elbegrepen solidariteit brengt voor elk van
de verzekerden immers de verplichting mee om de financiele last van
de gemeenschap niet buitensporig te verhogen door het nemen van
onverantwoorde risico' s.
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3. De bepaling van het onverantwoord risico verschilt al naargelang
de beschouwde tak van de sociale zekerheid.
In een aantal stelsels is van dergelijk risico zelfs geen sprake. Aldus
worden gezinsbijslagen verleend ongeacht of de rechtgevende kinderen al dan niet gewenst zijn. Evenzo worden de rustpensioenen
toegekend aan aile gerechtigden die de pensioenleeftijd bereiken: een
verhoging van het risico is hier uitgesloten, aangezien de verzekerde
onmogelijk het bereiken van deze leeftijd kan versnellen. Ietwat
verrassender mag het heten dat ook inzake overlevingspensioenen in
geen uitsluitingsgrond is voorzien ten aanzien van de weduwnaar of
de weduwe die zijn of haar echtgenoot doelbewust van het Ieven heeft
beroofd(l).
In andere sociale verzekeringen, en met name in diegene die instaan
voor de dekking van een risico dat betrekking heeft op een onzekere
gebeurtenis, bestaan daarentegen wei degelijk sancties tegen verzekerden die het risico effectief hebben gewild of wier onvoorzichtig
gedrag het risico heeft uitgelokt. Bepaalde stelsels sanctioneren
slechts de opzettelijke verwezenlijking van het risico, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziektenwetgeving. De ziekteverzekering
daarentegen weigert dekking zowel bij opzet als bij zwate fout. Het
begrip zware fout wordt daarbij niet omschreven, zodat niet meteen
duidelijk is ten opzichte van welke norm het gedrag van de verzekerde
dient te worden afgewogen. Een nog strengere regeling is te vinden
in de werkloosheidsverzekering, die zelfs aan de lichtste fout sancties
verbindt. Nochtans blijft ook in deze reglementering heel wat onzekerheid bestaan, omdat de werkloze zich ter rechtvaardiging kan
beroepen op ,omstandigheden die van die aard zijn dat van hem niet
kon worden geeist dat hij de arbeidsverhouding zou voortzetten" en

(1) Zie bierover o.a. ELST, R., ,Opzet als uitsluitingsgrond der sociale prestaties", T.S.R.,
1984, 240 en 242-243. Wei zal bet overlevingspensioen gescborst zijn tijdens de opsluiting van
de recbtbebbende ecbtgenoot (K.B. 21 december 1967 tot vaststelling van bet algemeen
reglement betreffende bet rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S., 16 januari
1968, art. 70 § 1; K.B. 22 december 1967 boudende algemeen reglement betreffende bet rusten overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S., 10 januari 1968, art. 147 § 1). Opmerkelijk is
evenwel dat de feitelijk of van tafel en bed gescbeiden persoon die werd veroordeeld om zijn
ecbtgenoot naar bet Ieven te bebben gestaan maar wiens aanslag is mislukt geen recbt beeft
op een gedeelte van bet rustpensioen van zijn ecbtgenoot (K.B. 21 december 1967, art. 74 § 2 a;
K.B. 22 december 1967, art. 101 a). Ook de uit de ecbt gescbeiden ecbtgenoot kan in deze
omstandigbeden geen aanspraak maken op een van bet rustpensioen van zijn ex-ecbtgenoot
afgeleid rustpensioen (K.B. 21 december 1967, art. 75; K.B. 22 december 1967, art. 94, 2°).
Dit leidt tot de absurde toestand waarbij geen aanspraak bestaat op rustpensioen wanneer de
aanvrager werd veroordeeld wegens een mislukte aanslag op bet Ieven van zijn ecbtgenoot,
maar waarbij bij wei recbt beeft op overlevingspensioen indien de aanslag lukt. Zie hierover
o.a. DENIS, P ., ,Les consequences du divorce dans le droit social beige", in Famil/e, droit
et changement social dans les societes contemporaines, Brusse!, 1978, 337.
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op , wettige redenen". Deze gronden tot rechtvaardiging zijn evenwei niet duidelijk omschreven.
4. Voorai in de regimes waar niet aileen opzet, maar ook een fout
van de verzekerde tot ontzegging van prestaties Ieiden, maakt de
afbakening van de handelingen van de verzekerde die tot ontzegging
Ieiden het voorwerp uit van betwisting. Zowei de zware fout uit de
ziekteverzekering ais het concept vrijwillige werkioosheid staan de
Iaatste jaren aan heftige kritiek bioot, wat ongetwijfeid te maken
heeft met het feit dat beide begrippen via een veelai feitelijke en
derhaive soms arbitraire appreciatie Ieiden tot ontzegging van prestaties die in de huidige crisistijd van Ievensbeiang kunnen zijn voor de
verzekerde.

5. Hieronder zai worden nagegaan in weike mate juist de onderscheiden steiseis de verwezenlijking van het risico door toedoen van de
verzekerde ais een gevai van ,onverzekerbaarheid" beschouwen.
Daarbij zai worden onderzocht weike de houding is die rechtspraak
en rechtsieer ten aanzien van de voorgeschreven ontzeggingen van
prestaties innemen en of er in de verschillende steiseis gelijkiopende
dan wei divergerende tendenzen bestaan. Aandacht zai vooreerst
geschonken worden aan de verzekeringen tegen arbeidsongevallen en
beroepsziekten, die in zekere zin nog het minst verwijderd zijn van
de kiassieke verzekering, aangezien zij geen deei uitmaken van de
formeie sociaie zekerheid. Vervoigens komt de ziekteverzekering aan
bod; tensiotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de
werkioosheidsregiementering de vrijwillige werkloosheid sanctioneert.
II.

ARBEIDSONGEVALLEN

6. Naar luid van artikel48 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971(2) zijn de bij deze wet bepaalde vergoedingen niet verschuldigd,
wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt.
Vergoeding is evenmin verschuldigd aan diegene van de rechthebbende die het ongevai opzettelijk heeft veroorzaakt.
Ben identieke bepaling ligt vervat in artikei15 van de wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor

(2) B.S., 24 april 1971.
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ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector(3).
7. Qua arbeidsongevallen is vergoeding derhalve slechts uitgesloten
bij opzettelijke verwezenlijking van het risico. Buiten deze hypothese
heeft het slachtoffer derhalve steeds recht op vergoeding, zelfs wanneer het ongeval te wijten is aan een door hem begane zware fout.
Deze uitsluiting is overigens geen werkelijk geval van ontzegging van
dekking, maar veeleer een hypothese van niet-toepasselijkheid van
de wet. Het schadegeval dat door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt kan inderdaad bezwaarlijk als een ongeval worden beschouwd(4). Bovendien kan het intentioneel veroorzaakt schadegeval niet beschouwd worden als overkomen door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zodat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 7 geenszins is voldaan. In de rechtsleer
wordt dan ook unaniem geoordeeld dat artikel48 strikt genomen een
overbodige bepaling is(5). Wellicht is het voornaamste belang van
artikel 48 dan ook gelegen in het feit dat het duidelijk stelt dat een
zware fout vanwege het slachtoffer niet tot enige weigering van
prestaties kan leiden.
8. Werd het schadegeval opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakt, dan gaat het recht op vergoeding verloren zowel voor de
verzekerde zelf als, in geval van overlijden, voor diens rechthebbenden. Aangestipt dient evenwel te worden dat de rechthebbenden hun
aanspraken slechts verliezen qualitate qua. Het spreekt vanzelf dat
de rechthebbende die ingevolge het door het overleden slachtoffer
opzettelijk veroorzaakt ongeval zelf zou zijn gewond geraakt wel
aanspraak zou hebben op vergoeding in de mate waarin het schadegeval voor hem een arbeidsongeval uitmaakt(6).
Werd het ongeval opzettelijk veroorzaakt door een rechthebbende,
dan heeft deze geen recht op vergoeding. Dit sluit evenwel uiteraard
niet uit dat andere rechthebbenden hun aanspraken behouden.
9. Opdat een ongeval voor toepassing van artikel 48 als opzettelijk
veroorzaakt zou worden beschouwd, volstaat dus niet dat de dader
(3) B.S., 10 augustus 1967.
(4) DAVID, S., Responsabilite civile et risque projessionnel, Brussel, 1958, 245.
(5) PERSYN, C., ,De zware fout in het arbeidsongevallenrecht", T.S.R., 1985, 524; CoRNIL,
M., ,L'incidence de Ia faute de Ia victime d'un accident de trajet sur son droit de reparation",
T.S.R., 1961, 174; ELST, R., o.c., T.S.R., 1984, 239.
(6) DAVID, S., o.c., 246.
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een zware fout of een grove onvoorzichtigheid zou hebben begaan(7). Opdat vergoeding kan geweigerd worden volstaat niet enkel
dat het ongeval door de dader gewild werd, maar is bovendien vereist
dat hij ook de gevolgen ervan wenste, zonder dat het echter noodzakelijk is dat hij de juiste omvang van die gevolgen kende of wenste(8).
10. Alhoewel er geen betwisting kan bestaan omtrent het principe
dat de zware fout door de verzekering gedekt wordt, betekent dit niet
dat de zware fout geen enkele rol meer zou spelen in het arbeidsongevallenrecht. Een onrechtstreekse sanctie blijft inderdaad mogelijk
wanneer de zware fout tot gevolg heeft dat het ongeval kan beschouwd worden als niet overkomen tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst(9).
Onderscheid dient terzake gemaakt te worden tussen de foutieve
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, die hoe dan ook gedekt blijft
door de Arbeidsongevallenwet, en de fout die volkomen vreemd is
aan deze uitvoering. Slechts in deze laatste hypothese kan een fout
van het slachtoffer leiden tot ontzegging van uitkering.
Zekere rechtsleer verwerpt dit onderscheid omdat het door de wet
zelf niet zou worden gemaakt en dat het noodzakelijk zou leiden tot
moeilijk af te bakenen grensgevallen. Voorgesteld wordt om, in
plaats daarvan, de relevantie van de fout te beoordelen aan de hand
van het wegdenken van de werksituatie om daarna de vraag te stellen
of ook dan de schadeverwekkende situatie zich zou hebben voorgedaan(lO). Dat de wet het traditioneel door de rechtspraak gehanteerde onderscheid niet zou maken lijkt betwistbaar, nu het rechtstreeks
voortvloeit uit de definitie van het arbeidsongeval als het ongeval dat
de werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de
overeenkomst overkomt. Of het zinvol is de traditionele oplossing
door een andere te vervangen kan overigens betwijfeld worden, nu
(7) Arbrb. Brussel, 22 oktober 1974, R.G.A.R., 1975, nr. 9407; Arbrb. Gent, 16 november
1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11101; PERSYN, C., SIMOENS, D. en VAN EECKHOUTTE, W.,
,Overzicht van Rechtspraak Arbeidsongevallen 1976-1983", T.P.R., 1984, 1091; VAN DE
VELDEN, A. en ScHAMP, H., Arbeidsongevallen Prive-sector, Antwerpen, 1981, 68 en 232;
VANDEUR, M., De arbeidsongevallen, Tongeren, 1973, 237.
(8) Part. St., Kamer, 1901-02, nr. 302, § 37; Arbrb. Hoei, 3 november 1971, Jur. Liege,
1971-72,75 enR.G.A.R., 1972, nr. 8788; Arbrb. Luik, 14 december 1978, Jur. Liege, 1978-79,
401; NovELLES, Droit social, IV, Accidents du travail et maladies projessionnelles, Brussel,
1975, A 1024.
(9) Zie dienaangaande PERSYN, C., o.c., T.S.R., 1985, 525-526; voor voorbeelden, zie Cass.,
12 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 816, R. W., 1978-79, 2683 en T.S.R., 1979, 233 en het
bevestigd arrest van Arbh. Antwerpen, 10 mei 1977, R.G.A.R., 1979, nr. 10050; Arbh.
Antwerpen, 8 mei 1979, R. W., 1979-80, 2790.
(10) PERSYN, C., o.c., T.S.R., 1985, 525-526.

413

i

1:-_:::-~-----=~

bet onderscheid tussen foutieve uitvoering van de arbeidsovereenkomst en feiten die daarmee geen verband houden tot geen ander
resultaat kan leiden, op voorwaarde dat het correct en consequent
wordt toegepast, dan de beoordeling van de relevantie van de fout
aan de hand van het wegdenken van de werksituatie. Ook de voorgestelde oplossing sluit niet noodzakelijk alle twijfelgevallen uit.
11. Met betrekking tot ongevallen op weg naar en van bet werk
bevestigde het Hof van Cassatie bet principe dat, buiten bet geval
waarin de getroffene opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, een
fout van zijnentwege geen vergoeding uitsluit wanneer de gevolgde
arbeidsweg naar tijd en ruimte normaal is(ll). In de praktijk schijnt
zekere rechtspraak evenwel te bezwijken voor de verleiding om een
door de getroffene begane zware fout een rol te laten spelen bij de
beoordeling van het ongeval via de risicoverzwaring die het gevolg
is van een omweg of een onderbreking(12). Terecht werd tegen
dergelijke zienswijze gereageerd en werd erop gewezen dat alleen
chronologische of geografische afwijkingen van bet traject van aard
kunnen zijn om de arbeidsweg zijn normaal karakter te ontnemen
en dat enkel de gangbare jurisprudentH~le criteria inzake het belang
van de afwijking en de daartoe vereiste wettige reden of overmacht
in aanmerking mogen worden genomen om zulks te beoordelen(13).
Ill. BEROEPSZIEKTEN

12. Krachtens artikel 42 van de bij K.B. van 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten(14) is geen vergoeding verschuldigd zo de ziekte opzettelijk werd
veroorzaakt, hetzij door de werknemer, hetzij door diens rechthebbende, en zulks welke ook de rechthebbende moge zijn.
In bet kader van de verzekering tegen beroepsziekten is derhalve
alleen opzet van belang; de zware fout daarentegen speelt geen enkele
rol meer.
Naar analogie met wat hierboven (nr. 7) werd gezegd i.v.m. de
(11) Cass., 26 januari 1977, Arr. Cass., 592, R. W., 1977-78, 685 en J.T.T., 1978, 128.
(12) Aldus bv. Arbrb. Charleroi, 14 september 1978, J.T.T., 1979,298 en T.S.R., 1979,83:
vergoeding werd geweigerd aan de rechthebbenden van een oudere werknemer die op weg naar
het werk bij het oversteken van een autoweg werd aangereden; de weersomstandigheden en
het slechte gehoor van het slachtoffer golden daarbij volgens de rechtbank als verzwarende
omstandigheden.
(13) PERSYN, C., o.c., T.S.R., 1985, 527-528.
(14) B.S., 27 augustus 1970; errata, B.S., 18 september 1970.
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arbeidsongevallen is deze regel veeleer het gevolg van de toepassingsvoorwaarden van de wet dan wel een eigenlijke reden tot uitsluiting
van vergoeding. De nogal academische hypothese waarin de beroepsziekte door de getroffene of door een rechthebbende werd veroorzaakt houdt immers de negatie in van het begrip beroepsrisico.
13. Artikel 42 is onmiskenbaar strenger dan de overeenkomstige
bepaling van artikel48 van de Arbeidsongevallenwet, aangezien elke
vergoeding aan wie ook wordt uitgesloten wanneer de beroepsziekte
opzettelijk werd veroorzaakt, ongeacht wie de ziekte veroorzaakte.
Indien de ziekte het gevolg is van opzet van een rechthebbende gaat
het recht op vergoeding derhalve niet aileen verloren voor de betrokken rechthebbende, maar ook voor de overige rechthebbenden en
zelfs voor de werknemer zelf.
Hoewel de tekst geen ruimte biedt voor een andere interpretatie, lijkt
deze uitlegging niettemin niet met de bedoeling van de wetgever
overeen te stemmen. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet
van 24 december 1963, waarvan artikel 38 door de gecoordineerde
wetten in artikel 42 werd overgenomen, blijkt immers dat het niet
in de bedoeling lag van de wetgever om de beginselen van de vroegere
wetgeving op het stuk van de opzettelijk veroorzaakte beroepsziekte
te wijzigen(15). Het tot dan toe geldend artikel 2 lid 3 van de wet
van 27 juli 1927 ontzegde het recht op vergoeding slechts aan de
getroffene of aan de rechthebbenden al naargelang de ziekte door de
ene of de anderen was veroorzaakt.
Dat de huidige tekst botst met het rechtsgevoel blijkt uit de unanieme
afwijzing ervan door de rechtsleer(16).
Opgemerkt dient trouwens te worden dat de analoge bepaling in de
overheidssector heel wat billijker is opgevat, in die zin dat de renten
en vergoedingen niet verschuldigd zijn wanneer de beroepsziekte
door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt en dat zij niet verschuldigd zijn aan de rechthebbende die de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt(17).
14. De wet voorziet ook in een sanctie ten aanzien van de werknemer
die zich ondanks de door het Fonds voor Beroepsziekten voorgestel(15) Pari. St., Senaat, 1962-63, nr. 237, 12.
(16) VAN MENSEL, A., Het stelsel van de beroepsziekten: wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten gecoordineerd op 3 juni 1970, Reule, 1972, 160; NovELLES, o.c.,
M 194.
(17) Wet 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, art. 15.
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de preventiemaatregelen verder blootstelt aan het risico ondanks het
feit dat hij reeds door een beroepsziekte is of was aangetast. Indien
het Fonds daartoe voldoende redenen aanwezig acht kan het inderdaad op advies van de door de Koning aangewezen arts aan ieder
door een beroepsziekte getroffen of bedreigd persoon voorstellen
zich verder, hetzij voor een tijd, hetzij voorgoed, te onthouden van
iedere activiteit die hem nog aan het risico van bedoelde ziekte zou
blootstellen en de door hem uitgeoefende activiteit tijdelijk of voorgoed stop te zetten( 18). Weigert de betrokkene hierop in te gaan, dan
verliest hij in toepassing van artikel 40 het recht op alle voordelen
van de wet in geval van hervalling of verergering van de ziekte die
het voorstel tot stopzetting van de activiteit heeft gerechtvaardigd,
indien uit een geneeskundig onderzoek blijkt dat die hervalling of
verergering het gevolg is van de blootstelling aan het risico die hij
wetens en willens heeft verlengd. Wat hier gesanctioneerd wordt is
de opzettelijke verdere blootstelling aan het risico die een hervalling
of verergering tot gevolg heeft; de beroepsziekte is per hypothese niet
door de getroffene veroorzaakt, zodat artikel42 terzake geen toepassing kan vinden. Aangezien artikel 40 enkel bepaalt dat de persoon
die weigert op het voorstel van het Fonds in te gaan het recht op de
voordelen van de wet verliest, behouden diens rechthebbenden aanspraak op vergoeding wanneer de werknemer ingevolge de hervalling
of verergering overlijdt.
IV.

ZIEKTE EN INVALIDITEIT

15. lngevolge artikel 70 § 3 b van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering(19) worden de in deze wet bedoelde prestaties, d.w.z. zowel inzake ziektekosten als inzake ongeschiktheidsuitkering, geweigerd in de gevallen van schade voortspruitende uit een
door de rechthebbende gepleegde zware fout. Een identieke bepaling
is vervat in artikel 27 b van het K.B. van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen(20).
16. De ziekteverzekering is derhalve duidelijk strenger dan de wetgevingen inzake de beroepsrisico's, aangezien zij de prestaties niet
(18) Gecoiirdineerde wetten, art 37 § 1.
(19) B.S., 1-2 november 1963.
(20) B.S., 7 augustus 1971.
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enkel ontzegt op grond van opzet, maar daarenboven toepassing
maakt van het adagium culpa lata dolo cequiparatur.
In geval van zware fout is de volledige weigering van de prestaties
verplicht; de verzekeringsinstelling zou er zich bv. niet kunnen toe
beperken de terugbetaling van de geneeskundige zorgen en de ongeschiktheidsuitkeringen slechts gedeeltelijk te weigeren(21). De verzekeringsinstelling kan de prestaties volledig verlenen of volledig weigeren. Elke andere beslissing is evenwel onwettig. Aldus kan de verzekeringsinstelling de betaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet tijdelijk opschorten tot een latere datum die zij naar eigen
goeddunken bepaalt (bv. tot de datum waarop zij definitief zal
beslissen). De instelling is er dan ook toe gehouden om voorlopig
uitkering te betalen tot zij de beslissing treft om betaling wegens
zware fout te weigeren. De voorzitter van de arbeidsrechtbank is
bevoegd om haar in kort geding te bevelen deze regels nate leven(22).

a. Het begrip zware jout
17. Het begrip zware fout werd pas in 1963 in de ziekteverzekering
ge1ntroduceerd. Voordien bepaalde artikel117 van bet K.B. van 22
september 1955(23) dat de prestaties werden geweigerd indien de
ziekte of de verwonding opzettelijk was veroorzaakt door de verzekerde of op zijn verzoek was toegebracht, indien de schade bet gevolg
was van een inbreuk die voor bet slachtoffer tot een definitieve
criminele of correctionele veroordeling had geleid als dader, mededader of medeplichtige en indien de schade veroorzaakt was door een
ongeval tengevolge van dronkenschap van bet slachtoffer. Een analoge bepaling is thans nog vervat in artikel 114 van het K.B. van 24
oktober 1936 tot wijziging en coordinatie van de statuten van de
Hulp- en Voorzorgskas der zeelieden varend onder Belgische
vlag(24).
Het begrip zware fout werd door de wet niet nader omschreven.
Duidelijk was enkel dat de wetgever de bedoeling had bet automatisme van de weigering der prestaties bij strafrechtelijke veroordeling
af te schaffen. Tijdens de voorbereiding van de wet werd op de
diepere betekenis van bet begrip van de zware fout nauwelijks

(21)
(22)
(23)
(24)

Arbrb. Charleroi, 3 december 1984, J.T.T., 1985, 275,
Arbrb. Luik, Kort geding, 19 december·1978, R.G.A.R., 1980, nr. 10127.
B.S., 25-26-27 september 1955.
B.S., 31 januari 1937.
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ingegaan; enkel werd benadrukt dat een Iichte of matige fout niet tot
ontzegging van prestaties kan leiden(25).
18. Van meetafaan was men zich in rechtsleer en rechtspraak bewust
van de analogie tussen artikel 70 § 3 ben artikel16 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874. In beide bepalingen is immers sprake van
een zware fout waaraan telkens een analoog gevolg wordt verbonden, nl. de onverzekerbaarheid.
De vraag rijst dan ook of de casui:stiek met betrekking tot artikel16
van de Verzekeringswet eventueel dienstig kan zijn voor de toepassing van de zware fout in de ziekteverzekering.
Rechtspraak en rechtsleer hebben zich dienaangaande steeds zeer
behoedzaam opgesteld, uitgaande van de vaststelling dat er een
essentieel verschil bestaat tussen een private en een sociale verzekering. De private verzekering is immers een louter individuele zaak,
terwijl de sociale verzekering gesteund is op de solidariteit tussen de
verplicht verzekerden(26). Of zulks tot gevolg dient te hebben dat de
zware fout in de ziekteverzekering strikter dan wei ruimer dient
uitgelegd te worden dan in een verzekering van gemeen recht is
evenwel niet meteen duidelijk. Bepaalde rechtspraak scheen van
oordeel te zijn dat de solidariteitsgedachte tot een ruime interpretatie
diende te leiden, nu het nemen van onnodige risico's een stelsel zou
belasten dat met bijdragen van de gemeenschap wordt gefinancierd(27). Thans schijnt de rechtspraak evenwel veeleer een beperkende interpretatie van de zware fout genegen te zijn, op grond van
de dubbele overweging dat de ziekteverzekering de sociale bescherming van elkeen beoogt, zodat de weigering van dekking uitzonderlijk moet zijn, en dat het verzekerd risico in de ziekteverzekering
noodzakelijkerwijze minder goed omlijnd is dan in een privaatrechtelijke verzekering, aangezien het de sociaal verzekerde onmogelijk is
om over het te verzekeren risico te onderhandelen(28).
De rechtbanken achten zich dan ook doorgaans niet gebonden door
(25) Pari. St., Kamer, 1962-63, nr. 527, 161-162.
(26) PEERAER, W., ,Faute grave et decheance en assurance maladie-invalidite", T.S.R.,
1965, 2-3; - QUISTHOUDT, J., ,De uitsluiting van de prestaties toegekend door de Z.I. V .-wetgeving", J. T. T., 1984, 358.
(27) Aldus Arbrb. Luik, 24 december 1970, T.S.R., 357 en J.T.T., 1971, 34.
(28) Aldus bv. Arb h. Brussel, 20 oktober 1983, geciteerd in DE MEESTER, H., ,,De zware fout
in de ziekteverzekering: rechtspraak", T.S.R., 1985, 512;- Arbh. Bergen, 20 december 1985,
J.T.T., 1986, 429;- Arbrb. Luik, 3 september 1979, T.S.R., 1981, 607;- Arbrb. Hoei, 12
juni 1985, T.S.R., 630;- vgl. VAN LANGENDONCK, J., ,De zware fout in de ziekteverzekering: historische en rechtsvergelijkende situering", T.S.R., 1985, 505;- QUISTHOUDT, J.,
o.c., J.T.T., 1984, 358.
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de privaatrechtelijke interpretatie van het begrip zware fout(29).
Algemeen kan gesteld worden dat de rechtspraak in die zin is gevestigd dat, nu de wetgever de notie zware fout niet nader heeft bepaald,
het de taak van de rechter is om in elk geval precies na te gaan of
het aan de verzekerde verweten gedrag met deze notie overeenstemt(30).
19. Onderzoek van de rechtspraak toont aan dat de rechter bij zijn
besluitvorming hoofdzakelijk twee criteria hanteert. Een eerste constitutief bestanddeel van de zware fout zou gelegen zijn in een
verhoging door de verzekerde van het risico; een tweede bestanddeel
- - i n zijn bewustziJn van het toegenomen scnaClensico(31-T-.- - - - - - - - Een omzendbrief van het R.I.Z.I.V. sluit hierbij nauw aan door de
zware fout als volgt te omschrijven:
(1) er is zware fout wanneer degene die ze heeft begaan zich schuldig
heeft gemaakt aan een daad waarvan hij het klaarblijkelijke gevaar
kende of moest kennen;
(2) de zware fout is het nalaten van de elementaire omzichtigheidsmaatregel welke ieder wijs mens behoort te nemen(32).
20. Het is duidelijk dat deze criteria bitter weinig houvast bieden om
als algemene richtlijnen te gelden.
Wanneer immers kan men spreken van verzwaring van het risico?
Niet aileen omschrijft de wet niet duidelijk wat als een normaal risico
dient beschouwd te worden, zodat het gedrag van de verzekerde
daartegen kan worden afgewogen, maar bovendien dient rekening
gehouden te worden met het feit dat heel wat aspecten van het
dagelijks leven in de moderne maatschappij niet onaanzienlijke
risico's inhouden(33). Verzwaart de verzekerde die zich tijdens het
(29) QUISTHOUDT, J., O.C., J.T.T., 1984, 358.
(30) Arbh. Bergen, 20 december 1985, J. T. T., 1986, 429; - Comm. Ber. Z.I. V., 27 februari
1970, T.S.R., 283.
(31) Zie o.a. Arbh. Gent, afd. Brugge, 8 december 1977, T.S.R., 1978, 171, advies adv.-gen.
CoLAES, noot DE MEESTER, H.;- Arbh. Bergen, 11 maart 1981, Rep. R.I.Z.l. V., 5.1/6bis
en het daardoor bekrachtigd vonnis van Arbrb. Bergen, 12 september 1979, Rep. R.I.Z.I. V.,
5.1/6;- Arbh. Bergen, 4 december 1981, J.T., 1982, 601;- Arbrb. Leuven, 31 mei 1972,
Inf R.I.Z.I. V., 386; - Arbrb. Charleroi, 12 november 1979, Rep. R.I.Z.I. V., 5.1110;Arbrb. Luik, 24 februari 1981, T.S.R., 178, noot TRINE, A.;- Arbrb. Dendermonde, 18 juni
1981, T.S.R., 603; - Arbrb. Brussel, 17 december 1982, T.S.R., 1983, 63; - Arbrb.
Charleroi, 3 december 1984, J.T.T., 1985, 275;- Arbrb. Hoei, 12 juni 1985, T.S.R., 630.
(32) R.I.Z.I.V., Omzendbrief m. 64/187 dd. 27 oktober 1964, in CREMER, R., Traite de
/'assurance contre Ia maladie et l'invalidite, Leuven, 1966, 425.
(33) Zie hierover o.a. het Verslag over de Ziekteverzekering van Koninklijk Commissaris
PETIT, J., Pari. St., Kamer, 1975-76, nr. 892, 117-119.
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spitsuur met zijn voertuig in uitermate druk verkeer begeeft, die zich
in zijn vrije uren onledig houdt met voetballen of die tijdens de
wintervakantie gaat skieen per slot van rekening niet het risico op
letsels? Is hij er zich bovendien in de meeste gevallen niet van bewust?
21. De rechters zijn zich van het vage karakter van deze criteria
bewust en trachten deze dan ook nader te preciseren.
Aldus wordt de verhoging van het risico ge1nterpreteerd als een
blootstelling aan een uitzonderlijk gevaar of de vergroting van het
risico buiten de normale vooruitzichten(34). Aangezien het normale
risico evenwel niet duidelijk in de wet is afgebakend, wordt hierdoor
weinig opgelost.
Een belangrijk deel van de rechtspraak weegt het door de verzekerde
gecreeerde risico dan ook af tegen het risico dat gelopen wordt door
een normaal vooruitziend mens. Van een zware fout is dan ook
sprake wanneer de verzekerde heeft verzuimd de elementaire voorzichtigheid aan de dag te leggen die eigen is aan elk normaal vooruitziend mens(35).
Het gedrag van de sociaal verzekerde wordt aldus afgewogen tegen
dat van een abstract persoon, die sterk doet denken aan de traditionele ,goede huisvader" uit het gemeen recht. Dit criterium heeft een
onbetwistbaar voordeel: het laat toe rekening te houden met evoluties in de maatschappij. Anderzijds smokkelt het in het sociaal recht
weer de achterhaalde notie binnen van de persoon wier gehele handelen door de rede wordt beheerst. Bovendien verschuift dit criterium
in werkelijkheid het gehele probleem slechts: indien de ziekteverzekering enkel het door een normaal vooruitziend mens gelopen risico
dekt, dan behoort het de rechter nog steeds toe om te oordelen wat
dit risico precies omvat. Binnen zekere grenzen dient de rechter
inderdaad de notie ,normaal vooruitziend mens" zelf in te vullen.
Bepaalde rechtspraak tracht het criterium nog te nuanceren door
eraan toe te voegen dat er zware fout is wanneer de verzekerde in
een situatie van verhoogd risico nalaat van de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen(36). Dit laat wellicht toe in een aantal probleemgevallen een grens te trekken tussen lichte en zware fout, nl.
(34) Arbh. Luik, 7 september 1979, Rep. R.I.Z.I. V., 5.114; - Arbrb. Luik, 24 december
1970, T.S.R., 357 en J. T. T., 1971, 34; -Arbrb. Charleroi, 20 oktober 1980, Rep. R.I.Z.I. V.,
5.2/11.
(35) Arbh. Luik, 21 oktober 1981, T.S.R., 580; - Arbh. Brussel, 25 oktober 1984, J. T. T.,
1985, 395; - Comm. Ber. Z.I.V., 27 februari 1970, T.S.R., 283.
(36) Arbh. Brussel, 25 oktober 1984, J.T.T., 1985, 395.
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door bv. de beoefening van bepaalde sporten niet meer ipso facto
als een zware fout te beschouwen maar door effectief na te gaan of
de verzekerde de noodzakelijke of gebruikelijke maatregelen heeft
getroffen om aan het verhoogde risico het hoofd te bieden. Niettemin
biedt ook het aldus verfijnd criterium geen pasklare oplossing voor
alle gevallen. Bovendien rijst telkens de vraag welke maatregelen de
verzekerde dan wel dient te treffen om het risico niet op ontoelaatbare wijze te verhogen. Dient bij de beoordeling daarvan al dan niet
rekening gehouden te worden met de hoedanigheid van de verzekerde, met zijn beroep, zijn ervaring, zijn bijzondere kennis? Houdt de
--inachtneming_daar_v_an___ecl11eLniet in dat het verzekerd risico in
omvang verkleint naarmate de verzekerde een hogere opleiding heeft
genoten of een grotere ervaring heeft verworven? Is zulks wel verenigbaar met de grondgedachte van solidariteit die aan de basis van
de ziekteverzekering ligt?

b. lnvloed van een strajrechtelijke uitspraak
22. Heeft een strafvonnis, waardoor erga omnes komt vast te staan
dat de veroordeelde schuldig is aan het hem ten laste gelegde misdrij f,
automatisch tot gevolg dat de betrokkene een zware fout beging?
Hoewel de arbeidsrechtbank vanzelfsprekend gebonden is door het
gezag van gewijsde van de strafrechtelijke uitspraak, dient het antwoord op deze vraag ontkennend te luiden. Het gezag van gewijsde
is immers beperkt tot wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijze beslist heeft. Door een veroordeling uit te spreken heeft de
strafrechter evenwel geen uitspraak gedaan over de vraag of de
veroordeelde door zijn misdrijf een zware fout beging in de zin van
de ziekteverzekering. Voor de strafrechter volstaat het immers vast
te stellen dat de beklaagde een fout beging om hem vervolgens te
veroordelen; hij hoeft zich niet uit te spreken over de vraag of deze
fout al dan niet als zwaar dient gekwalificeerd te worden(37).
23. Met betrekking tot verkeersongevallen veroorzaakt door een
onder invloed van alcohol verkerende bestuurder - sturen onder
invloed wordt quasi-onveranderlijk als zware fout aangemerkt heeft de rechtspraak zich tijdens het afgelopen decennium herhaaldelijk afgevraagd of een afzonderlijke bestraffing van dronkenschap
of intoxicatie en de overtreding die de onmiddellijke oorzaak was van
(37) Arbh. Antwerpen, 8 november 1984, J. T.T., 1985, 152;- Arbrb. Dendermonde, 18 juni
1981, T.S.R., 603.
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de aanrijding de arbeidsrechtbank de bevoegdheid ontnam om alsnog te oordelen dat de door de aansprakelijke verzekerde opgelopen
letsels door zijn zware fout werden veroorzaakt. In 1968 had het Hof
van Cassatie immers in het kader van de verplichte automobielverzekering geoordeeld dat wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen
uitsprak voor onvrijwillige doodslag en intoxicatie, het daardoor
erga omnes vaststond dat de intoxicatie noch de oorzaak noch een
van de oorzaken van het ongeval was geweest, zodat voor de verzekeraar geen regres openstond tegen de aansprakelijke partij(38).
Dit standpunt werd door een bepaalde rechtspraak analogisch toegepast in de ziekteverzekering. Gesteld werd alsdan dat wanneer er
afzonderlijke straffen waren uitgesproken voor dronkenschap of
intoxicatie en voor de inbreuk die het ongeval rechtstreeks had
veroorzaakt, de strafrechter had geoordeeld dat er tussen het alcoholgebruik en de letsels van de aansprakelijke bestuurder geen causaal verband bestond, derwijze dat de prestaties van de ziektever-zekering hem niet wegens zware fout konden ontzegd worden(39).
Daarbij werd uiteraard uit het oog verloren dat de strafrechter zich
nooit had uitgesproken over de oorzaak van de letsels die de bestuurder zelf had opgelopen, aangezien die ni~t het voorwerp konden
uitmaken van enige strafvordering(40).
De meerderheid in de rechtspraak was dan ook van oordeel dat zelfs
bij afzonderlijke bestraffing de burgerlijke rechter bevoegd bleef om
uitspraak te doen over het oorzakelijk verband tussen dronkenschap
of intoxicatie enerzijds en de door de verzekerde aan zichzelf toegebrachte letsels anderzijds(41).
Het probleem kreeg een definitieve oplossing toen het Hof van
Cassatie tenslotte oordeelde dat, zo de strafrechter afzonderlijke
straffen uitspreekt wegens dronkenschap achter het stuur en wegens
een overtreding van het Wegverkeersreglement, hij weliswaar met
zekerheid beslist dat het om van elkaar losstaande feiten gaat, en dat,
(38) Cass., 19 september 1968, Arr. Cass., 1969, 72 en R. W., 1968-69, 641;- zie ook Cass.,
21 mei 1970, Pas., 1970, I, 827, cone!. Proc.-Gen. GANSHOF VANDER MEERSCH enArr. Cass.,
1970, 888; Cass., 24 juni 1970, Arr. Cass., 1970, 1008; Cass., 30 november 1970, Pas., 1971,
I, 284, cone!. Proc.-Gen. GANSHOF VANDER MEERSCH en Arr. Cass., 1971, 312; Cass., 7
maart 1974, Arr. Cass., 1974, 744; Cass., 20 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1127.
(39) Aldus Arbh. Gent, 21 april1971, geciteerd in CLAEYS, A. en VAN DE PuT, R., ,Profiel
van onuitgegeven rechtspraak", T.S.R., 1971, 228.
(40) Arbh. Bergen, 4 december 1981, J.T., 1982, 601.
(41) Arb h. Antwerpen, 10 december 1975, T.S.R., 1976, 91;- Arbh. Gent, 18 februari 1977,
onuitg. A.R. nr. 116176;- Arbh. Bergen, 11 maart 1981, Rep. R.I.Z.I. V., 5.116bis, en bet
bekrachtigd vonnis van Arbrb. Bergen, 12 september 1979, Rep. R.I. Z.I. V., 5 .1156; - Arbrb.
Bergen, 17 januari 1979, Inf. R.I.Z.I. V., 1981, 65.
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zo hij uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering gestoeld op
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, hij zich noodzakelijk
uitspreekt over de fout en het causaal verband tussen de fout en de
ontstane schade, maar dat daaruit niet volgt dat hij zeker en noodzakelijk heeft beslist dat de verkeersovertreding de enige oorzaak van
het ongeval is geweest en dat hij het verband tussen de dronkenschap
van de bestuurder en de schade heeft uitgesloten(42).
Het staat thans dan ook vast dat de arbeidsrechtbank bevoegd blijft,
zelfs indien de strafrechter afzonderlijke straffen oplegde voor dronkenschap resp. intoxicatie en de eigenlijke schadeverwekkende inbreuk, om te oordelen dat de letsels opgelopen door de verzekerde
het gevolg zijn van een zware fout van ziJnentwege.
c. De praktijk(43)
24. In de praktijk blijkt het leeuwenaandeel van de betwistingen
nopens zware fout betrekking te hebben op verkeersongevallen.
Vooral dronkenschap en alcoholintoxicatie tijdens het sturen geven
aanleiding tot uitsluiting.
Dronkenschap achter het stuur wordt bijna onveranderlijk als zware
fout aangemerkt, wanneer het ongeval tenminste niet aan andere
feitelijke elementen kan worden toegeschreven(44). Met betrekking
tot alcoholintoxicatie tijdens het sturen kan grosso modo dezelfde
conclusie getrokken worden(45), al is een minderheid in de rechtspraak van oordeel dat de intoxicatie slechts een zware fout is als de
verzekerde er zich bewust van is dat hij niet tot sturen in staat is(46).
Het plaatsnemen naast een dronken bestuurder geldt eveneens vaak
als zware fout; de passagier wordt alsdan immers geacht het risico,
(42) Cass., 12 maart 1984, Inf. R.I.Z.I. V., 293 en B. T.S.Z., 1985, 98, noot DE GHELLINCKDE MEESTER, M.
(43) Voor uitgebreide rechtspraakoverzichten, zie DE MEESTER, H., ,De zware fout in de
ziekte- en invaliditeitsverzekering", T.S.R., 1973, 203-211; - I d., ,De zware fout in de
ziekteverzekering: rechtspraak", T.S.R., 1985, 508-518;- QursTHOUDT, J., o.c., J.T.T.,
1984, 357-360.
(44) Arbrb. Luik, 24 december 1970, T.S.R., 357 en J.T.T., 1971, 34;- Arbrb. Bergen, 17
januari 1979, Inj. R.I.Z.I. V., 1981, 65; -Arbrb. Turnhout, 30 januari 1981, Rep. R.I.Z.I. V.,
5.1/14;- Comm. Ber. Z.l.V., 7 november 1967, T.S.R., 1969, 240;- Comm. Ber. Z.I.V.,
27 februari 1970, T.S.R., 283.
(45) Arbh. Gent, 6 oktober 1975, onuitg. A.R. nr. 309/75;- Arbrb. Brussel, 7 oktober 1971,
geciteerd in GossERIES, Ph., , ,Assurance obligatoire contre Ia maladie et l'invalidite", J. T. T.,
1972,211, nr. 17;- Arbrb. Charleroi, 12 november 1979, Rep. R.I.Z.I. V., 5.1/10;- Comm.
Ber. Z.I.V., 8 november 1968, J.T. T., 1970, 47 (deze beslissing weigert in toepassing van het
adagium accessorium sequitur principale dekking voor een abnormale verlenging van hospitalisatie tengevolge van een voorafbestaande toestand).
(46) Zie m.n. Arbrb. Luik. 24 februari 1981, T.S.R., 178, met afkeurende noot TRINE, A.;
- Arbrb. Dendermonde, 18 juni 1981, T.S.R., 603.
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dat hij kende, te hebben aanvaard(47). Ook voetgangers kunnen zich
op grand van hun dronkenschap de prestaties van de ziekteverzekering zien ontzeggen wanneer zij in die toestand door een voertuig
worden aangereden en wanneer geen andere feitelijke elementen het
ongeval kunnen verklaren(48).
Inbreuken op het Wegverkeersreglement worden slechts uitzonderlijk als zware fout beschouwd. Veelal gaat het dan nog om gevallen
van, inachtgenomen de omstandigheden van de weg, werkelijk overdreven snelheid(49). Het is doorgaans evenwel moeilijk te voorspellen of een bepaalde overtreding door de rechter al dan niet als een
zware fout zal worden gekwalificeerd.
Inbreuken op bijzondere wetgevingen inzake het wegverkeer geven
eveneens soms aanleiding tot uitsluiting. Aldus werden bv. als zware
fout beschouwd het rijden door een minderjarige zonder rijbewijs(50), het rijden met kale banden, versleten remmen enz.(51) en
het niet dragen van de veiligheidsgordel(52).
25. Buiten de sfeer van de verkeersongevallen is de rechtspraak
aanzienlijk minder overvloedig.
Zelfmoord leidt doorgaans slechts tot uitsluiting van de prestaties
van de ziekteverzekering indien de verzekerde niet handelde onder
invloed van ziekte of van een ziekelijke geestestoestand(53).
Vechtpartijen kunnen eveneens een zware fout uitmaken, tenzij zij
niet door de verzekerde werden uitgelokt(54).

(47) Zie o.a. Arbh. Luik, 21 oktober 1981, T.S.R., 580.
(48) Arbh. Antwerpen, 10 december 1975, T.S.R., 1976, 91;- Arbh. Gent, afd. Brugge, 8
december 1977, T.S.R., 1978, 171, advies Adv.-Gen. COLAES, noot DE MEESTER, H.; Arbrb. Brussel. 17 februari 1972, geciteerd in GossERIES, Ph., o.c., J.T.T., 1972,210-211,
nr. 14.
(49) Arbh. Luik, 7 januari 1977, onuitg. A.R. nr. 4672; - Arbh. Luik, 7 september 1979,
Rep. R.I.Z.J. V., 5.1/4;- Arbh. Brussel17 december 1982, T.S.R., 1983, 63;- anders: Arbh.
Brussel, 2 juni 1983, geciteerd in DE MEESTER, H., o.c., T.S.R., 1985, 512-513.
(50) Arbh. Luik, 7 september 1979, Rep. R.I.Z.J. V., 5.1/4; - Arbh. Bergen, 4 december
1981, J.T.T., 1982, 601; -Arbrb. Leuven, 31 mei 1972, lnf R.I.Z.I. V., 386; -Arbrb. Luik,
26 november 1980, Rep. R.J.Z.J. V., 5.1/12.
(51) Arbh. Luik, 7 januari 1977, onuitg. A.R. nr. 4672;- Arbh. Gent, 16 oktober 1978, Inf
R.I.Z.I. V., 1979, 110.
.
(52) Althans wanneer de gevolgen van het ongeval ernstig zijn: Arbrb. Charleroi, 3 december
1984, J. T. T., 1985, 275. Het in aanmerking nemen van de schadelijke gevolgen om de ernst
van de fout zelfte beoordelen lijkt overigens op zijn minst betwistbaar. In andere zin, zie Arb h.
Antwerpen, 8 november 1984, J. T. T., 1985, 152.
(53) Arbrb. Kortrijk, 10 december 1980, T.S.R., 1981, 605; -Arbrb. Charleroi, 4 juni 1982,
Rep. R.I.Z.J. V., 5.1126;- PEERAER, W., o.c., T.S.R., 1965, 5.
(54) Zie bv. Arbrb. Brussel, 7 december 1971, geciteerdin GosSERIES, Ph., o.c., J. T. T., 1972,
211, nr. 16.
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Het beoefenen van sport is geen zware fout, indien de verzekerde niet
nalaat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen(55).

d. Besluit
'

26. Geconcludeerd kan worden dat de invoering in 1963 van de notie
zware fout in de ziekteverzekering niet van aard is geweest om de
rechtszekerheid te bevorderen. Dit verbaast geenszins. Het begrip
zelf is immers afkomstig uit een andere juridische denkwereld, die
uitging van een rationeel mensbeeld dat volkomen vreemd is aan de
moderne sociale zekerheid. De sociale zekerheid beoogt inderdaad
--aeleniging van bepaalcte--trrde-Irnidige-sam-enlevirrg-essentieel-geachte----behoeften; fout en aansprakelijkheid zijn daarbij begrippen die
langzamerhand naar de achtergrond zijn verschoven ten voordele
van de solidariteitsidee.
Zelfs indien aanvaard wordt dat solidariteit ook inhoudt dat elke
verzekerde ertoe gehouden is om in de mate van het mogelijke het
risico voor de gemeenschap te beperken en dat bepaalde schadelijke
gedragingen daarom geen recht geven op interventie van de gemeenschap, eist het rechtgevoel heden ten dage dat de gevallen waaraan
dergelijke sanctie verbonden wordt duidelijk worden afgebakend. De
notie zware fout is echter niet bij machte de verlangde omschrijving
te geven. Dit verklaart waarom bepaalde stromingen in de rechtspraak van de laatste jaren de zware fout steeds beperkender schijnt
te interpreteren.
De regel culpa lata dolo requiparatur staat overigens niet aileen in
de ziekteverzekering aan zware kritiek bloot. In het verbintenissenrecht wordt meer en meer aangevochten dat zware fout en bedrog
(opzet) dienen gelijkgesteld te worden(56). In het verzekeringsrecht
bestaat een gelijkaardige tendens, in die mate zelfs dat het ontwerp
van nieuwe verzekeringswet dat momenteel in voorbereiding is de
zware fout niet Ianger als onverzekerbaar zou beschouwen(57). Andere landen, zoals Frankrijk, zijn het Belgisch recht op die weg
overigens voorgegaan.
Aansluitend bij deze stroming wordt ook in het sociaal recht op een
wetswijziging aangedrongen. Voorgesteld wordt daarbij om de inten(55) Arbh. Brussel, 25 oktober 1984, J. T. T., 1985, 395 en R. W., 1985-86, 1554.
(56) Zie o.a. HAYOIT DE TERMICOURT, R., ,Dol et faute lourde en matiere d'inexecution des
contrats", J. T., 1957, 604-605.
(57) VANDEPUTTE, R., Inleiding tot het verzekeringsrecht, 2de uitg., Antwerpen, 1983, 135;
- zie ook FONTAINE, M., Droit des assurances, Brussel, 1975, 85; - FREDERICQ, S.,
,L'assurance de Ia faute lourde", noot onder Cass., 2 juni 1967, R.C.J.B., 1971, 13 e.v.
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tionele veroorzaking van ziekte en ongeval nog enkel te sanctioneren
op het vlak van de inkomensvervangende uitkeringen, maar de
gezondheidszorgen hoe dan ook te verstrekken, dit naar het voorbeeld van de ons omringende landen(58). Het Voorontwerp van
Wetboek van Sociale Zekerheid van de Koninklijke Commissie belast
met de codificering, de harmonisering en de vereenvoudiging van de
wetgeving betreffende de sociale zekerheid in het kader van de
algemene hervorming van die wetgeving daarentegen sanctioneert in
artikel 409, 2°, enkel het opzettelijk gepleegd feit in het kader van
gezondheidszorgen. Er is niet voorzien in een analoge bepaling onder
de subtitel die de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betreft.
V. WERKLOOSHEID
27. Van de onderzochte wetgevingen is die betreffende de werkloosheidsverzekering ongetwijfeld diegene die de verwezenlijking van het
verzekerd risico door toedoen van de verzekerde de meeste aandacht
schenkt. Zulks houdt ongetwijfeld verband met de aard van het
verzekerd risico. De werkloosheidsverzekering zoals zij in Belgie is
opgevat, strekt er immers uitsluitend toe de onvrijwillige werkloosheid te vergoeden. Zulks blijkt trouwens reeds uit de wettelijke basis
van de verzekering, die voor het overige wordt beheerst door het K.B.
van 20 december 1963(59). Artikel 7, § 1, lid 3, i, van de Besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders(60) bepaalt inderdaad dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot taak heeft ,aan de onvrijwillige werklozen en aan
hun gezin de uitbetaling van de hen verschuldigde uitkeringen te
verzekeren". Ook de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers(61) behoudt het
recht op vervangingsinkomen bij werkloosheid voor aan de ,sociaal
verzekerden die onvrijwillig volledig of gedeeltelijk werkloos zijn".
Tal van artikelen van het Werkloosheidsbesluit hebben dan ook tot
doel het recht op uitkering te ontzeggen aan gerechtigden van wie de
werkloosheid niet onvrijwillig is.
Een eerste reeks bepalingen beoogt het recht op uitkering te weigeren
aan de werknemers die vrijwillig werkloos zijn geworden (art. 126
en 134-140).
(58) VAN LANGENDONCK, J., o.c., T.S.R., 1985, 507.
(59) B.S., 18 januari 1964; errata, B.S., 5 mei 1964.
(60) B.S., 30 december 1944; errata, B.S., 25 januari 1945.
(61) B.S., 2 juli 1981.
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Een tweede reeks heeft tot doel ervoor te zorgen dat uitkering slechts
kan genoten worden door de gerechtigden wier werkloosheid haar
onvrijwillig karakter blijft behouden, hetzij door hen te verplichten
beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt (art. 131 en 133), hetzij
door hen met uitsluiting te bedreigen indien hun werkloosheid abnormaallang duurt of wederkeert (art. 143).
Een speciale bepaling geldt voor de werknemers die deelnemen aan
een staking, die werkloos zijn ingevolge lock-out of wier werkloosheid het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een staking (art.
129). Aangezien in deze hypothesen niet bij wijze van algemene regel
--k:-an-gesteld-werden-dat-er--s!)rake-i~-¥an-vriJwillige-OLv-an--Onl[rijwill..,·- - - - - ge werkloosheid, wordt de beslissing terzake overgelaten aan het
beheerscomite van de R. V.A.
De reglementering wil de verzekerde zoveel mogelijk het nemen van
risico's ontraden dat een verandering van dienstbetrekking kan meebrengen. Daarom bepaalt artikel 150 lid 1 dat de verzekerde in
beginsel geen uitkering kan genieten binnen de vier weken na zijn
verandering van betrekking.

a. Werkloosheid om redenen onafhankelijk van de wil van de verzekerde
28. Naar luid van artikel126, lid 1, 1°, van het Werkloosheidsbesluit
heeft aanspraak op uitkering, de werknemer die wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, werkloze zonder loon wordt.
In rechtspraak en rechtsleer is na het cassatiearrest van 26 september
1977(62) betwisting gerezen over de vraag of artike1126 op zichzelf
een toekenningsvoorwaarde inhoudt dan wel of het slechts een
algemeen principe formuleert waarvan de artikelen 134 e.v. de
concrete gevolgen vastleggen. Deze artikelen voeren inderdaad een
beperking in van het recht op uitkering voor de werknemer die
werkloos is of wordt door eigen schuld of toedoen omdat hij zijn
betrekking heeft verlaten, ontslagen werd om billijke redenen ingevolge zijn houding of omdat hij een passende dienstbetrekking heeft
geweigerd. Deze beperking komt in werkelijkheid neer op een tijdelijk verlies,van het recht op uitkering (infra, nr. 62 e.v.).
De vraag naar de precieze relatie tussen de artikelen 126 en 134 werd
v66r het arrest van 1977 ternauwernood gesteld. In de praktijk
scheen men ervan uit te gaan dat artikel 126 zelf geen concrete
(62) Arr. Cass., 1978, 122; J. T. T., 1978, 192, cone!. Adv .-Gen.
1977-78, 1915.
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uitwerking kon hebben en dat men derhalve door artikell34 e.v. toe
te passen meteen een correcte toepassing maakte van artikel126. De
R.V.A. beperkte er zich dan ook toe de werknemers die vrijwillig
werkloos waren geworden een tijdelijk verlies van uitkering op te
leggen met toepassing van artikel 134.
1. De rechtspraak van het Hof van Cassatie
29. In zijn arrest van 26 september 1977, dat nadien herhaaldelijk
werd bevestigd(63), oordeelde het Hof van Cassatie dat ,de werknemer die zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst maakt, niet
werkloos is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil,
tenzij zijn ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die
aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kon worden gevergd de
dienstbetrekking te Iaten voortduren". Het Hof is dan ook van
oordeel dat artikel126 er zich niet toe beperkt een algemeen beginsel
te formuleren, maar dat het een afzonderlijke toekenningsvoorwaarde inhoudt die de gerechtigde ongeacht de bepaling van artikel 134
dient te vervullen. Opdat het recht op uitkering op grond van artikel
126 zou geweigerd worden is niet vereist dat de verzekerde de
bedoeling had werkloos te worden; het volstaat daartoe dat aan het
ontstaan zelf van de werkloosheid een omstandigheid ten grondslag
ligt die niet onafhankelijk is van zijn wil.
De werkloosheid door eigen schuld of toedoen die krachtens artikel
134 tot een tijdelijke beperking van het recht moet leiden is in de visie
van het Hof een versterkte vorm van vrijwillige werkloosheid(64).
Wie werkloos is geworden door eigen schuld of toedoen is dan ook
noodzakelijkerwijze werkloos geworden ingevolge omstandigheden
die niet onafhankelijk zijn van zijn wil, derwijze dat de beperking
van recht op grond van artikel 134 steeds samen dient te vallen met
een ontzegging van uitkering krachtens artikel126. Het omgekeerde
daarentegen is niet altijd waar: een ontzegging van uitkering zonder
bijkomende beperking van aanspraak is perfect denkbaar, nl. in die
gevallen waar de werkloosheid van de betrokkene, zonder dat zij het
gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, toch niet
aan zijn schuld of toedoen kan worden toegeschreven. Zulks kan zich
met name voordoen wanneer de werknemer zijn betrekking verlaat
op grond van een wettige reden, bv. oindat zij niet passend is, maar
de werknemer niettemin de vrije beslissing neemt deze betrekking te
(63) Cass., 18 april1983, J. T. T., 337; Cass., 13 juni 1983, R. W., 1983-84, 1627, J. T.T., 1984,
131 en T.S.R., 1984, 35; Cass., 5 december 1983, Soc. Kron., 1984, 81.
(64) Conclusie Adv.-Gen. LENAERTS, H., bij Cass., 26 september 1977, J.T.T., 1978, 192.
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verlaten. Slechts in het geval waar de werknemer er zich door de
omstandigheden toe gedwongen ziet zijn betrekking te verlaten en hij
dus niet over een vrije keuze beschikt zal zijn beslissing niet leiden
tot een ontzegging op grond van artikel 126.
In de visie van het Hof houdt artikel126 derhalve de sanctie in van
de lichte, of zelfs van de lichtste fout van de verzekerde, terwijl diens
zware fout tot de bijkomende sanctie van de artikelen 134 e.v.leidt.
30. Wat is de werkelijke draagwijdte van een ontzegging van uitkering op grond van artikel 126?
--"""B.,..,eQ.aalde rechtspraak en rechtsleer scheen, na het arrest van 1977,
deze maatregel te begrijpen als een definitieve uitsluiting van de
werkloze uit het stelsel, derwijze dat hij slechts opnieuw aanspraak
zou kunnen laten gelden op uitkering na opnieuw het bewijs van
voldoende arbeidsdagen te hebben geleverd overeenkomstig de artikelen 118 tot 120(65). Een dergelijke interpretatie vond nochtans
nergens steun in de argumentering van het Hof en ware trouwens
strijdig met de tekst van het Werkloosheidsbesluit. Het K.B. maakt
immers een duidelijk onderscheid tussen de voorwaarden om de
hoedanigheid van gerechtigde te verwerven (art. 118 tot 125) en de
voorwaarden voor toekenning der uitkeringen (art. 126 e.v.). De
werknemer die werkloos wordt om redenen die niet onafhankelijk
zijn van zijn wil voldoet niet aan een toekenningsvoorwaarde, zodat
hem op die grond uitkering dient geweigerd te worden; deze weigering vermag echter niet de werkloze zijn hoedanigheid van verzekerde
te ontnemen(66). Van een eigenlijke uitsluiting is derhalve geen
sprake: bij een volgende onvrijwillige werkloosheid dient de betrokkene derhalve tot de uitkeringen te worden toegelaten. Een zeer korte.
tewerkstelling van bv. een dag kan daartoe in principe reeds volstaan(67).
31. Vragen rezen naar aanleiding van het arrest van 26 september
1977 ook i.v .m. de cumulatieve toepassing van artikel126 en artikel
134. Met name vroeg men zich af wat het precieze effect kon zijn
(65) Arbrb. Gent, 30 december 1982, onuitg. A.R. nr. 46793/82, Tourny/R.V.A.;- LEROY,
P., ,De voorwaarden tot toelaatbaarheid in de rege!ing betreffende de verplichte verzekering
tegen onvrijwillige werkloosheid", B. T. S.Z., 1979, 795-796; - zie ook Arb h. Antwerpen, afd.
Hasselt, 28 januari 1982, R. W., 1982-83, 2825, noot KEYERs, L.
(66) VAN HoooENBEMT, H., ,De cassatierechtspraak over vrijwillige werkloosheid: hebben
de critici het bij het rechte eind?", R. W., 1983-84, 1613.
(67) Op voorwaarde natuurlijk dat de eventuele periode van rechtsbeperking in toepassing van
art. 134 e. v. op het ogenblik van de aanvraag verstreken is.
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van een tijdelijke uitsluiting in toepassing van artikel134 indien de
verzekerde toch het recht op uitkering was ontzegd op grond van
artikel 126.
Bepaalde auteurs meenden uit de conclusie van advocaat-generaal
Lenaerts bij het arrest te mogen afleiden dat bij gelijktijdige toepassing van artikel 126 en artikel 134 de peri ode van tijdelijke uitsluiting
geschorst is tot op het ogenblik waarop de betrokkene na een nieuw
ontslag opnieuw uitkering aanvraagt en zulks ongeacht de tijdsduur
die verlopen is sinds de beslissing van de inspecteur(68). In deze
conclusie werd inderdaad gesteld dat ,aan de werknemer die onvrijwillig werkloos wordt nadat hij tevoren reeds schuld aan zijn werkloosheid heeft gehad, (... ) wei strengere voorwaarden (kunnen)
worden opgelegd dan aan diegene die nooit vrijwillig werkloos is
geweest''. Uit de context blijkt echter dat de advocaat-generaal
slechts bedoelde dat aan de werkloze wiens recht op uitkering tengevolge van werkloosheid door eigen schuld of toedoen is beperkt,
tijdelijk een bijkomende toekenningsvoorwaarde kan worden opgelegd in de vorm van een soort wachttijd overeenstemmend met (het
nog resterend deel van) de periode van beperking opgelegd door de
inspecteur, voor het geval de betrokkene na een werkhervatting
tijdens die periode opnieuw, maar deze keer onvrijwillig, werkloos
zou worden. De rechtsbeperking van artikel134 heeft juist tot doel
te verhinderen dat de werkloze die op gekwalificeerde wijze vrijwillig
werkloos is geworden, reeds na een te korte periode opnieuw uitkering zou kunnen genieten en aldus nauwelijks enig nadelig gevolg zou
ondervinden van zijn werkonwilligheid. Er kan derhalve aangenomen worden dat in de visie van de advocaat-generaal en van het Hof
zelf de periode van rechtsbeperking begint te !open vanaf de dag van
het ontstaan van de werkloosheid door eigen schuld of toedoen, of,
in geval van laattijdige beslissing, vanaf de maandag volgend op de
kennisgeving ervan aan de betrokkene. Elke andere interpretatie
ware trouwens strijdig met artikel 139, aangezien de gewestelijke
inspecteur de bevoegdheid mist om te beslissen dat een door hem op
grond van de artikelen 134 e. v. getroffen maatregel pas op een later
ogenblik uitwerking zal hebben(69).
32. Er schijnt nog steeds onzekerheid te bestaan nopens het toepas(68) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid", J.T.T., 1978,
189-190;- ELST, R., ,Enkele negatieve nevenaspecten van de huidige sociale zekerheid voor
werknerners", T.S.R., 1979, 207.
(69) VAN HoooENBEMT, H., o.c., R. W., 1983-84, 1614.
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singsgebied van de leer van het Hof van Cassatie. Aldus wordt soms
beweerd dat artikel 126 de ontzegging van uitkering slechts zou
toelaten bij werkverlating en niet in de andere in artikel134 bedoelde
gevallen, nl. ontslag om billijke redenen en weigering van een passende dienstbetrekking(70).
Het is niet duidelijk waarop men een dergelijke beperkende uitlegging baseert. Weliswaar hebben de tot dusver door het Hof van
Cassatie gewezen arresten alle betrekking op gevallen van werkverlating, maar nergens valt uit de tekst ervan af te leiden dat het Hof
artikel 126 niet toepasselijk zou achten in de twee overige hypothesen. In zijn conclusie heeft advocaat-generaal Lenaerts het trouwens
over werkloosheid door eigen schUld of toedoen innetal~g~em=e~en;;;-,----
zodat aangenomen mag worden dat ook de werkloze die om een
billijke reden wegens zijn houding is ontslagen of die een passende
dienstbetrekking heeft geweigerd in de visie van het Hof uitkering
moet worden ontzegd met toepassing van artikel 126(71).
Inzake weigering van een passende dienstbetrekking wordt soms
beweerd dat artikel 126, dat het recht op uitkering uitzegt aan de
werknemer die vrijwillig werkloos wordt, niet kan worden toegepast
op de verzekerde die op het ogenblik van de weigering reeds werkloos
was(72). Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat de vooraf
bestaande toestand van onvrijwillige werkloosheid ingevolge de weigering een vrijwillig karakter krijgt. Vanaf het ogenblik van de
werkweigering wordt de verzekerde inderdaad werkloos om redenen
afhankelijk van zijn wil, aangezien hij zonder de weigering aan het
werk zou zijn.
Voor de toepassing van artikel 126 een onderscheid maken tussen de
drie hypothesen waarin artikel 134 van werkloosheid door eigen
schuld oftoedoen gewaagt, is dan ook allerminst logisch. Artikell34
stelt deze drie gevallen inderdaad op gelijke voet; ook artikel126laat
een dergelijk onderscheid geenszins toe.
2. Kritiek op de cassatierechtspraak
33. De rechtspraak van het Hof van Cassatie bracht in de rechtsleer
een storm van protest teweeg, die ook in de rechtspraak een zekere
weerklank oogstte.
(70) VAN LANGENDONCK, J., Vrijwillige Werkloosheid, in Sancties in de Werkloosheid,
Antwerpen, 1982, 9;- Arbrb. Dinant, 6 januari 1984, Soc. Kron., 346.
(71) Aldus Arbh. Luik, 4 mei 1984, T.S.R., 1985, 147; - Arbh. Bergen, 3 februari 1982,
J. T. T., 244.
(72) Arbrb. Dinant, 6 januari 1984, Soc. Kron., 346.
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Geargumenteerd werd door de critici dat artikel 126 op zichzelf niet
kan toegepast worden, aangezien het een algemeen principe
verwoordt waaraan slechts concrete gevolgen worden vastgeknoopt
door artikel 134(73).
Anderen waren dan weer van oordeel dat zelfs indien artikel126 toch
op zichzelf zou kunnen toegepast worden, dit dan nog slechts mogelijk zou kunnen zijn in de gevallen waar het duidelijk is dat de
werknemer werkelijk de bedoelinghad om werkloos te worden(74).
34. Anderzijds zou het Hof het feit uit het oog verloren hebben dat
ook wanneer het ontstaan van de werkloosheid aan de wil van de
werknemer toe te schrijven is, zulks niet noodzakelijk geldt voor het
voortduren ervan, dat immers het gevolg kan zijn van externe (sociaal-economische) factoren(75). De wetgever zou hiermee echter terdege rekening gehouden hebben. Aangezien de toestand van werkloosheid na verloop van tijd nog moeilijk te verbinden valt met een
individuele schuldvraag, zou het Werkloosheidsbesluit de werkloze
slechts een tijdelijk verlies van aanspraak opleggen, maar daarna zijn
recht Iaten herleven. De werkloosheidstoestand zou dan ook wettelijk vermoed worden slechts vrijwillig te zijn voor de duur van de in
toepassing van artikel 134 door de inspecteur bepaalde uitsluitingsperiode; daarna zou de werkloze opnieuw geacht worden onvrijwillig
werkloos te zijn en zou hij derhalve weer aanspraak hebben op
uitkering(76). Het werkloosheidsrisico zou dus op korte termijn ten
laste vallen van de werkloze zelf; op langere termijn zou het echter
door de gemeenschap worden overgenomen. Argumenten voor deze
risicoverdelingstheorie zouden kunnen gevonden worden in artikel
150, lid 1, dat tijdelijk uitkering ontzegt aan de werknemer die zijn
(73) VAN LANGENDONCK, J ., , Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid", J. T. T., 1978, 190;
- SIMOENS, D., noot onder Arbh. Brussel, 5 februari 1976, J.T.T., 1977, 93;- LEROY, P.,
o.c., B.T.S.Z.. 1979, 792-793;- DE FOER, A., ,Nogmaals enkel beschouwingen rond bet
begrip onvrijwillige werkloosheid", Soc. Kron., 1984, 509; - Arbh. Antwerpen. 18 februari
1982, MERGITS, B. e.a., Overzicht Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid, Brugge, s.d.,
2.3, 58;- Arbrb. Luik, 22 juni 1982, Soc. Kron., 1983, 318, cone!. subst.-arbeidsauditeur
KREIT, M., noot GRAULICH, B.
(74) Arbh. Gent, 25 oktober 1984, T.S.R., 1985, 319;- Arbh. Antwerpen, 12 februari 1982,
MERGITS, B., o.c., 2.3, 59-60.
(75) Zie o.a. Arb h. Antwerpen, 8 september 1982, T.S.R., 1983, 99. In dit arrest wordt op
basis van deze vaststelling een vrij geforceerde interpretatie verdedigd van het Cassatiearrest
van 1977.
(76) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid", J.T. T., 1978, 191;
- ld., noot sub Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 13 februari 1979, R. W., 1978-79, 2177-2178;
- JAMOULLE, M. en OOSTERBOSCH, J., ,Werkloosheid door de schuld of toedoen van de
werknemer", in Sancties in de Werkloosheid, o.c., 60; - GRAULICH, B. en OosTERBOSCH,
J., ,Le recours contre les decisions administratives en matiere de securite sociale", Soc. Kron.,
1981, 167; - Arbh. Antwerpen, 12 februari 1982, MERGITS, B., o.c., 2.3, 59-60.
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ontslag geeft om een andere betrekking te aanvaarden en die in die
nieuwe betrekking werkloos wordt(77), en in artikel 134, laatste lid,
naar luid waarvan de bepalingen inzake werkverlating en ontslag
wegens billijke reden niet toegepast worden indien de werkloze v66r
zijn uitkeringsaanvraag gedurende tenminste vier weken het werk
heeft hervat(78).
35. Sommigen verweten het Hof van Cassatie het privaatrechtelijke
begrip der onverzekerbaarheid in de werkloosheidsreglementering
binnen te smokkelen; gewezen werd ook op de ernstige gevolgen tot
--w~lk-e-de-toepassingsan_dithegrip voor de werkloze kon leiden(79).
36. Ben laatste deel van rechtspraak en rechtsleer beoogde de redene-

ring van het Hof te weerleggen door zich te beroepen op het feit dat
artikel 126, lid 1, 1°, door de R. V .A. nooit als een afzonderlijke
toekenningsvoorwaarde was toegepast en dat ook in de vroegere
reglementering de vrijwillige werkloosheid slechts tot een tijdelijke
uitsluiting leidde(80).
3. Bespreking
37. De stelling als zou artikel 126 slechts een algemeen beginsel
vaststellen dat door artikel134 nader wordt uitgewerkt en gesanctioneerd is in hoge mate betwistbaar. Niet aileen wenden beide bepalingen een volledig verschillende terminologie aan, waarbij in artikel
126 sprake is van redenen (on)afhankelijk van de wil van de verzekerde, terwijl artikel134 slechts toepasselijk is wanneer de werknemer
een gekwalificeerde fout heeft begaan, maar bovendien kan, gelet op
de structuur van artikel 126, ten zeerste betwijfeld worden dat de
wetgever in dit artikel slechts bedoelde een algemeen principe te
verwoorden. Artikel126 formuleert immers nieteen, maar wei drie
regels: om voor uitkering in aanmerking te komen moet de aanvrager
werkloos zijn geworden om redenen onafhankelijk van zijn wil, moet
hij werkloos zijn zonder loon en mag hij in principe geen arbeid
verrichten. Het principe dat de aanvrager geen loon mag genieten,
wordt in artikel126 zelf in detail uitgewerkt; het principe wordt niet
(77) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige Werkloosheid", in Sancties in de Werkloosheid,
o.c., 10.
(78) GRAULICH, Ben NEVE, M., Les droits et obligations du ch6meur, Brussel, 1980, 103.
(79) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige Werkloosheid", in Sancties in de Werkloosheid,
o.c., 6-9.
(80) Arb h. Antwerpen, afd. Hasselt, 28 januari 1982, J. T. T., 1984, 43, noot KEYERS, L.; DE FOER, A., o.c., Soc. Kron., 509.
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geconcretiseerd in volgende artikelen. Ook de regel dat de verzekerde
geen arbeid mag verrichten wordt in de op artikel 126 volgende
bepalingen niet nader gesanctioneerd; aileen worden in artikel 128
de voorwaarden bepaald waaronder van het principe kan worden
afgeweken zodat de werkloze zijn uitkering kan behouden ondanks
het verrichten van een activiteit. lndien het in de bedoeling lag van
de wetgever om het vereiste van onvrijwillige werkloosheid in artikel
126 louter algemeen te poneren en er pas in artikel 134 concrete
gevolgen aan vast te knopen, dan is artikel126 wei bijzonder onevenwichtig opgesteld. Overigens is nooit betwist dat artikel 126 tot
ontzegging van uitkering kan leiden wanneer de werkloze loon ontvangt of wanneer hij niet toegelaten arbeid verricht. De vraag rijst
dan ook waarom een ontzegging niet mogelijk zou zijn wanneer de
werkloze niet voldoet aan de derde door artikel 126 gestelde voorwaarde(81).
Dat het wei degelijk in de bedoeling lag van de wetgever om aan de
vrijwillige werklozen in de zin van artikel 126 het recht op uitkering
te ontzeggen, blijkt trouwens ten overvloede uit een andere tekst die
uit dezelfde periode dateert als het Werkloosheidsbesluit, nl. het
K.B. van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering(82). In artikel164 van dit besluit,
dat het begrip ,gecontroleerde werkloosheid" definieert voor de
toepassing van artikel21, 3°, van de Ziektewet, wordt inderdaad een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de weigering van uitkering
,omdat de werknemer werkloos is of wordt door zijn eigen schuld"
(3°) en de ontzegging ,omdat de werknemer niet zonder werk is
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil" (4°). Het
spreekt vanzelf dat dergelijk onderscheid zinloos ware indien artikel
126, lid 1, 1°, niet op zichzelf tot ontzegging van uitkering kon lei den,
onafhankelij k van elke toepassing van de artikelen 134 e. v.
De stelling als zou artikel 126 slechts toepassing kunnen krijgen in
de gevallen waarin de verzekerde duidelijk de bedoeling had werk(8I) VAN HoooENBEMT, H., o.c., R. W:, I983-84, I620-I621. Verwezen kan hier ook worden
naar de rechtspraak van de Raad van State inzake art. I29. Volgens de Raad geeft art. I29
aan het beheerscomite machtiging om bijzondere moeilijkheden op te lossen die verband
houden met de toepassing van art. I26lid I, I o, en is het meer bepaald de taak van het comite
na te gaan of de werkloosheid die het gevolg is van een collectief arbeidsconflict al dan niet
ontstaan is onafhankelijk van de wil van de werknemer: R.v.St., I2 december I972, Arr.
R.v.St., DE VoEGHT cs., nr. I5.613, I007. Vgl. R.v.St., 4 november I966, Arr. R.v.St.,
DRION, nr. I2.054, 934. Zie ook Arbrb. Antwerpen, 9 april I973, Marx. Jur. T., I978, nr.
7, 59.
(82) Zie Arbh. Bergen, I8 februari I98I, J.T.T., I982, 9.
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loos te worden tenslotte lijkt onverenigbaar met de in artikel 126
gebruikte terminologie. Anders dan artikel 134 vereist artikel 126
voor zijn toepassing inderdaad geen gekwalificeerde fout vanwege de
gerechtigde(83).
38. De risicoverdelingstheorie van haar kant verliest uit het oog dat
de reglementering blijkens artikel 126 voor de toekenning van uitkering uitsluitend belang hecht aan de wijze waarop de werknemer
werkloos is geworden, terwijl zijn latere ingesteldheid geenszins in
aanmerking komt(84). De reden daartoe ligt voor de hand: de wijze
_ ___,w"'....a a,..,r-"'op iemand werkloos wordt is een objectief gegeven dat het
mogelijk maakt een zeker inzicht te verkrijgen in zijn intenties. Een
dergelijke zekerheid zou geenszins te verkrijgen zijn door vermoedens die ertoe zouden strekken de oorspronkelijk vrijwillig werkloos
geworden gerechtigde na verloop van tijd opnieuw als onvrijwillig
werkloos te beschouwen. Dergelijke vermoedens zouden er dan ook
onafwendbaar toe leiden dat in bepaalde gevallen uitkering zou
worden toegekend aan werknemers die weliswaar vermoed worden
onvrijwillig werkloos te zijn, maar die dit in werkelijkheid geenszins
zijn, wat uiteraard in strijd zou zijn met artikel 7 van de Besluitwet
van 28 december 1944.
De ter staving van de risicoverdelingstheorie ingeroepen tekstargumenten kunnen overigens niet overtuigen. Het argument gebaseerd
op artikel 150 gaat er inderdaad van uit dat deze bepaling zich op
dezelfde wijze tot artikel126, lid 1, 1°, verhoudt als artikel134. Niets
is echter minder waar. Artikel 150, lid 1, legt inderdaad een soort
carenstijd op aan de verzekerde die een risico heeft genomen door
zijn betrekking te verlaten om een andere te aanvaarden, voor het
geval hij in zijn nieuwe betrekking (onvrijwillig) werkloos zou worden. Het Werkloosheidsbesluit verwijt de betrokkene in dat geval
echter niet vrijwillig werkloos te zijn geworden; het enige verwijt dat
hem kan worden gemaakt is dat hij klaarblijkelijk verkeerd heeft
gegokt. De betrokkene bevindt zich dan ook in een volledig andere
situatie als de werknemer die werkloos is geworden door eigen schuld
of toedoen in de zin van artikel 134.
Op welke wijze het laatste lid van artikel 134 een argument voor de
theorie der risicoverdeling zou kunnen opleveren is geenzins duide(83) Adv.-Gen. SMITS, M., ,Ret Arbeidshof Antwerpen, aan een lustrum toe! Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Arbeidshof te Antwerpen op 3 september
1979", R. W., 1979-80, 872-873.
(84) B.S., 8 november 1963; errata, B.S., 16 november 1863.

435

lijk. Zij heeft immers enkel tot gevolg dat de gerechtigde die schuld
heeft aan zijn werkloosheid niet in zijn rechten beperkt wordt indien
hij gedurende tenminste vier weken opnieuw heeft gewerkt en onvrijwillig werkloos is geworden. Van risicoverdeling valt geen spoor te
bekennen: hervat de betrokkene niet gedurende de voorgeschreven
vier weken het werk, dan blijft hij het door hem verwezenlijkte risico
voor de gehele duur ervan dragen. Men zou zich trouwens met recht
kunnen afvragen hoe de aangehaalde bepaling die er per slot van
rekening toe strekt artikel 134 niet toepasselijk te maken bij toereikende werkhervatting, een argument zou kunnen opleveren ten voordele van een (beweerde) risicoverdeling die juist uit de effectieve
toepassing van datzelfde artikel zou moeten voortvloeien(85).
39. Het verwijt dat het Hof van Cassatie in de publiekrechtelijke
regeling die de werkloosreglementering is toepassing zou maken van
de privaatrechtelijke regel der onverzekerbaarheid, is in werkelijkheid niets anders dan een loutere herhaling van de stelling als zou
artikel 126 slechts een vage beginselverklaring zijn zonder concrete
toepasbaarheid. Hier zij dan ook verwezen naar de kritiek op deze
stelling.
Dat de toepassing van artikel126 ernstige gevolgen kan hebben voor
de werkloze is wellicht juist; daardoor is echter nog geenszins
bewezen dat zulks tegen de wil van de wetgever zou indruisen.
40. Of uit het feit dat de R.V.A. v66r het arrest van 26 september
1977 geen concrete toepassing maakte van artikel 126, lid 1, 1°,
voortvloeit dat zulks noodzakelijkerwijze ook voor de toekomst
dient te gelden, lijkt sterk betwijfelbaar, nu het Hofvan Cassatie zich
voordien nooit over die praktijk heeft kunnen uitspreken. AI even
betwistbaar lijkt het dat uit vroegere reglementeringen, a fortiori de
vooroorlogse bepalingen die intrinsiek betrekking hadden op een,
weliswaar gesubsidieerde, private verzekering, de onjuistheid zou
kunnen afgeleid worden van de stellingname van het Hof van Cassatie.
41. De argumenten van de critici zijn dan ook geenszins van aard
de gedachtengang van het Hof te ontzenuwen(86). De recentere
(85) VAN HOOGENBEMT, H., o.c., R. W., 1983-84, 1623-1625.
(86) Voor een rechtstheoretische benadering van de argumenten pro en contra het arrest van
26 september 1977, zie D'HooGHE, D., ,De controverse rond de verhouding tussen de
artikelen 126 en 134 van het RVA-besluit in het Iicht van de verschillende interpretatiemethodes", Jura Fa/c., 1984-85, 549.
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rechtspraak heeft zulks klaarblijkelijk ingezien en deelt in toenemende mate het standpunt van het Hof(87).
4. De praktijk
42. De R. V .A. volgt, hoe verrassend dit ook moge lijken, niet
kritiekloos de rechtspraak van het Hof van Cassatie, maar bewandelt
veeleer een soort middenweg. Inderdaad passen de gewestelijke
inspecteurs artikel 126 geenszins systematisch toe maar weigeren zij
de uitkeringen slechts op grond van dit artikel wanneer de werkloze
blijk geeft van een manifeste onwil tot werken. Dergelijke onwil kan
--bv-.---bliJk~n-uit-het-feit-daLde-\'erzekerde_r_eeds_in_het verleden werd
bedacht met een maatregel op grond van artikel 134.
Gaat de administratie er dus net als het Hof onmiskenbaar van uit
dat de artikelen 134 e.v. niet de loutere concretisering inhouden van
artikel126, dan volgt zij niettemin de rechtspraak van het Hof niet
in zoverre deze de werkloosheid door eigen schuld of toedoen ziet
als een versterkte vorm van vrijwillige werkloosheid. In zekere zin
is de visie van de Rijksdienst zelfs tegengesteld aan die van het Hof,
in de mate namelijk dat de eerstgenoemde de vrijwillige werkloosheid
van artikell26 beschouwt als een verzwaarde vorm van werkloosheid
door eigen schuld of toedoen. De stelling van het Hof als zou het
voor de toepassing van artikel 126 voldoende zijn dat aan het
ontstaan van de werkloosheid een factor ten grondslag ligt die niet
onafhankelijk is van de wil van de gerechtigde, wordt aldus terzijde
geschoven. Voor de R.V.A. is het voor een ontzegging van uitkering
op grond van dit artikel immers noodzakelijk dat de werkloze niet
aileen schuld heeft aan het ontstaan van zijn werkloosheid, maar
dient bovendien met voldoende zekerheid vast te staan dat hij de
werkloosheid bewust nastreefde.
Indien deze zienswijze misschien tot vanuit sociaal oogpunt meer
aanvaardbare gevolgen leidt dan de stelling van het Hof van Cassatie,
dan moet er niettemin op gewezen dat zij onvermijdelijk tot rechtsonzekerheid dient te leiden en dat zij, strikt juridisch beschouwd,
onjuist is in de mate waarin zij de verhouding tussen de begrippen
(87) Zie bv. Arbh. Bergen, 16 mei 1980, J.T.T., 317;- 17 december 1980, J.T.T., 1981, 45;
- 18 februari 1981, J.T.T., 277; -18februari 1981, J.T.T., 1982, 9;- Arbh. Antwerpen,
21 april 1983, J. T. T., 342, noot; - Arbh. Gent, 24 november 1983, J. T. T., 1984, 326; Arbh. Luik, afd. Namen, 16 januari 1984, Soc. Kron., 1986, 6;- 4 mei 1984, Jur. Liege,
1984, 521, noot J.C.; T.S.R., 1985, 147;- Arbh. Bergen, 7 september 1984, J.T.T., 1985,
61;- Arbh. Luik, 21 november 1984, T.S.R., 1985, 398;- 21 november 1984, Jur. Liege,
1985, 263; - Arbrb. Dinant, 7 januari 1983 en Arbrb. Nijvel, 11 januari 1983, Rev. reg. dr.,
182; - Arbrb. Dinant, 6 januari 1984, Soc. Kron., 346.
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, werkloosheid om redenen afhankelijk van de wil van de verzekerde" en , werkloosheid door eigen schuld of toedoen" omkeert. Het
Iijkt inderdaad weinig logisch om het eerste begrip, dat in tegenstelling tot het tweede geen gekwalificeerde fout vereist van de verzekerde, als een verzwaarde vorm van het tweede te beschouwen. Niettemin vindt de visie van de R.V.A. ook in de rechtspraak enige
steun(88).
43. Na een eerste storm van kritiek blijkt een groeiende tendens in
de rechtspraak zich bij de stelling van het Hof van Cassatie aan te
sluiten.
Oak deze rechtspraak ziet zich, althans bij de beoordeling van
werkverlatingen, echter vaak voor een probleem gesteld. Volgens het
Hof van Cassatie is de werknemer die zelf een einde maakt aan zijn
arbeidsovereenkomst niet werkloos om redenen onafhankelijk van
zijn wil, tenzij zijn ontslag het gevolg is van omstandigheden welke
van die aard zijn dat van hem redelijkerwijze niet kon worden
gevergd de dienstbetrekking te Iaten voortduren. De vraag rijst wat
onder dergelijke omstandigheden moet worden verstaan en wanneer
het de werknemer derhalve is toegestaan ontslag te nemen zonder
daarom als vrijwillig werkloos te worden beschouwd.
Aangenomen kan worden, mede gelet op de conclusie van advocaatgeneraal Lenaerts bij het arrest van 26 september 1977, dat het hier
omstandigheden betreft die dermate dwingend zijn dat zij de verzekerde, in aile redelijkheid, niet de vrije keuze Iaten tussen voortwerken en werkverlating(89). Een onderscheid dient bij de beoordeling
daarvan te worden gemaakt met de wettige reden die de verzekerde
toelaat zijn werk te verlaten zonder daarom op grand van artikel134
in zijn recht te worden beperkt. Deze wettige reden ontneemt een
werkverlating inderdaad uitsluitend haar foutief, maar niet haar
vrijwillig karakter. De werknemer die een betrekking verlaat omdat
zij niet voldoet aan de criteria van de passende dienstbetrekking is
niet werkloos door eigen schuld of toedoen, maar kan eventueel wei
beschouwd worden werkloos te zijn geworden om redenen afhankeIijk van zijn wil, nl. wanneer het hem in aile redelijkheid nag mogelijk
was een keuze te maken tussen verder werken en werkverlating.
De rechter dient in feite te oordelen over de aanwezigheid van
omstandigheden die van die aard zijn dat van de verzekerde niet kon
(88) Zie noot 74.
(89) VAN HOOGENBEMT,
1983-84, 2575.
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gevergd worden de dienstbetrekking verder te laten duren. Uit de
schaarse rechtspraak die tot dusver dienaangaande werd gepubliceerd blijkt dat het bestaan van dergelijke omstandigheden o.a.
wordt aanvaard wanneer de werknemer zich dermate moeilijk aan
het werkmilieu kan aanpassen dat hij er ziek van wordt(90), wanneer
de werkneemster ingevolge haar huwelijk verhuist naar een plaats
van waar zij haar werkplaats onmogelijk kan bereiken(91) en wanneer de werkloze zijn ontslag heeft gegeven tijdens de opzeggingstermijn, nadat hij in een andere onderneming was aangeworven(92).
Uit dit overzicht moge niettemin reeds blijken dat de nuance ten
--opzichte---van-de--wettige---redenin-de-zin---van-artikel-t3-4---vaak---vrij'----subtiel is.

b. Werkloosheid door eigen schuld of toedoen
44. Krachtens artikel 134 worden als werkloos door eigen schuld of
toedoen aangemerkt de werklozen die hun werk hebben verlaten
zonder wettige reden, die om billijke redenen ingevolge hun houding
werden ontslagen of die geweigerd hebben een passende dienstbetrekking te aanvaarden.
Wordt de werknemer werkloos door eigen schuld of toedoen, dan
wordt zijn recht op uitkering beperkt overeenkomstig de artikelen
135 tot 140.
Deze beperking dient, zoals hierboven werd aangetoond, toegepast
te worden naast de ontzegging van uitkering op grond van artikel
126.
Hieruit, alsmede uit het feit dat de duur van de beperking door de
gewestelijke inspecteur wordt vastgesteld met inachtneming van de
minimum- en maximumgrenzen bepaald in de artikelen 135 tot 140,
wordt soms ten onrechte afgeleid dat de maatregelen van de artikelen
134 e.v. als een quasi-strafrechtelijke sanctie moeten worden beschouwd(93). In werkelijkheid houden deze bepalingen slechts een
bijkomende toekenningsvoorwaarde in. De werkloze die in een van
(90) Arbh. Luik, afd. Neufchiiteau, 21 november 1984, T.S.R., 1985, 398.
(91) Arbh. Luik, 21 november 1984, Jur. Liege, 1985, 263, noot J.C.; zie ook Arbh.
Antwerp en, 9 oktober 1981, J. T. T., 1982, 138, noot VAN LANGENDONCK, J. Deze zaak betrof
een werkneemster die haar echtgenoot volgde naar Ierland, nadat deze een studiebeurs had
verkregen.
(92) Arbh. Luik, 2 november 1984, A.R. 11090/84, gecit. bij J.C., noot sub Arbh. Luik, 21
november 1984, Jur. Liege, 1985, 263.
(93) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige Werkloosheid", in Sancties in de Werkloosheid,
o.c., 5-6; -Arbh. Luik, 2februari 1977, MERGITS, B., o.c., 2.3, 18; -Arbh. Gent, 4oktober
1971, J.T.T., 1972, 3.
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de gevallen verkeert vermeld in artikel134loopt dan ook geen straf
op maar bevindt zich enkel in een geval waarin hem gedurende
bepaalde tijd geen uitkering kan worden toegekend(94). Zulks blijkt
duidelijk uit het feit dat deze maatregel vroeger vervat was in artikel
100 van het Regentsbesluit van 25 mei 1945(95) dat, samen met de
huidige administratieve sancties van de artikelen 194 e.v., behoorde
tot het hoofdstuk betreffende , ,Sancties en uitsluitingen'', terwijl het
huidige Werkloosheidsbesluit het niet Ianger heeft over een sanctie,
maar de maatregel catalogeert onder de voorwaarden van toekenning
van de uitkeringen.
1. Werkverlating
45. Werkloos door eigen schuld of toedoen is de werknemer die zijn
werk verlaat, tenzij hij daartoe een wettige reden kan inroepen
(artikel 134, lid 2, 1°).
Aileen de verlating van een betrekking in loondienst geeft uiteraard
aanleiding tot toepassing van de artikelen 134 e.v.(96).
Opdat er van werkverlating in de zin van artikel134 sprake zou zijn,
is vereist dat het initiatief voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst uitging van de werknemer. Van geen belang daarbij is of de
arbeidsovereenkomst eenzijdig werd beeindigd door de werknemer
dan wei dat zij door de werkgever en de werknemer in onderlinge
overeenstemming werd beeindigd.
46. De werknemer is niet werkloos door eigen schuld of toedoen
indien zijn werkverlating gerechtvaardigd is door een wettige reden.
Het begrip wettige reden wordt door de wet niet gedefinieerd. Artikel
134 geeft enkel een indicatie door te bepalen dat voor de beoordeling
van de wettige reden rekening wordt gehouden met de criteria van
de passende dienstbetrekking vastgesteld in toepassing van artikel
133. De Franse tekst is hiermee niet geheel in overeenstemming
wanneer hij bepaalt dat Ia tegitimite du motif s'apprecie seton les
criteres de l'emploi convenable. Het heeft er dan ook de schijn van
dat de Franse tekst een heel wat restrictievere beoordelingswijze
voorschrijft dan de Nederlandse, in de mate waarin hij ertoe strekt
(94) Concl. Adv.-Gen. LENAERTS, H., bij Cass., 26 september 1977, J.T.T., 1978, 192;Arbh. Bergen, 4 februari 1977, J. T. T., 138; - V.P ., noot sub Arbh. Bergen, 25 april 1975,
J.T.T., 1976, 72.
(95) B.S., 25-26 juni 1945.
(96) JAMOULLE, M. en OosTERBOSCH, J., ,Werkloosheid door de schuld of toedoen van de
werknemer", in Sancties in de Werkloosheid, o.c., 65.
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uitsluitend rekening te houden met de criteria van de passende
dienstbetrekking(97). Aangezien het M.B. van 4 juni 1964 de criteria
van de passende dienstbetrekking volgens een vaste rechtspraak van
het Hof van Cassatie niet limitatief bepaalt, heeft de discussie
overigens slechts een ondergeschikt belang(98). Het Hofvan Cassatie
tract recentelijk trouwens de ruime interpretatie bij en stelde expliciet
dat de rechter bij de beoordeling van de wettige reden andere gegevens dan de criteria van de passende dienstbetrekking kan in aanmerking nemen, nu deze criteria beoordelingselementen zijn die de
rechter slechts binden inzoverre het geschil binnen hun toepassingsgebied valt(99).
Praktisch beschouwd kan de wettige reden wellicht beschouwd worden als diegene die uiting geeft aan een redelijke handelswijze van
de verzekerde(lOO). De rechter beschikt terzake dan ook over een
ruime beoordelingsmarge, waarbij de criteria van de passende dienstbetrekking als een richtsnoer kunnen fungeren.
Indien de werknemer zijn werkverlating op grond van een wettige
reden kan rechtvaardigen, staat daardoor vast dat hij niet werkloos
is door eigen schuld of toedoen. Dit houdt nochtans niet noodzakelijk in dat hem het recht op uitkering niet kan ontzegd worden op
grond van artikel 126, lid 1, 1°. Om een dergelijke ontzegging te
vermijden, dient de werknemer aan te tonen dater omstandigheden
waren die van die aard waren dat van hem niet kon gevergd worden
de dienstbetrekking verder te zetten. Deze omstandigheden vallen
niet noodzakelijk samen met de wettige reden in de zin van artikel
134 (supra, nr. 43).
2. Ontslag om billij ke redenen
47. Wordt eveneens geacht werkloos te zijn door eigen schuld of
toedoen, de werknemer die werd ontslagen om billijke redenen
ingevolge zijn houding (art. 134, lid 2, 2°).
Bedoeld wordt bier het ontslag dat formeel uitgaat van de werkgever
maar waarvoor de eigenlijke verantwoordelijkheid bij de werknemer
ligt, omdat hij het ontslag door zijn houding heeft uitgelokt.
(97) Zie LEROY, P ., ,La notion de chomage involontaire", J. T. T., 1977, 302; - VAN
LANGENDONCK, J. en SIMOENS, D., ,De rechtspraak van de arbeidsgerechten over sociale
zekerheid (1972-1973)", B.T.S.Z., 1975, 113.
(98) In die zin, zie PIETERS, D., Passende Arbeid, Antwerpen, 1983, 60.
(99) Cass., 30 januari 1984, Soc. Kron., 85.
(100) VAN LANGENDONCK, J., noot onder Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 31 juli 1979,
J.T.T., 1980, 5.
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De billijke redenen van artikel 134 dienen volgens een constante
rechtspraak niet verward te worden met de dringende redenen bedoeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten. De billijke redenen van artikel 134 zijn
inderdaad ruimer; het ontbreken van een dringende reden impliceert
dan ook niet noodzakelijk de afwezigheid van een billijke reden(lOl).
48. Uit de tekst van de wet volgt ondubbelzinnig dat van een billijke
reden slechts sprake kan zijn wanneer bet ontslag zijn oorzaak vindt
in de houding van de werknemer. Ontslagen gegrond op omstandigheden eigen aan de onderneming, zoals economische moeilijkheden,
of op de lichamelijke geschiktheid of de professionele bekwaamheid
van de werknemer, kunnen derhalve niet gegeven zijn om billijke
redenen in de zin van artikel 134(102).
Opdat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 134, lid 2, 2°, zou
zijn voldaan, is derhalve vereist dat de werknemer een fout heeft
begaan, dat zulks opzettelijk is geschied, dat de houding van de
werknemer een weerslag heeft op de arbeidsverhouding en dater een
oorzakelijk verband bestaat tussen de houding van de werkloze en
diens ontslag.
49. Ben eerste voorwaarde is derhalve dat de werknemer een fout
heeft begaan(103). Niet elke fout kan evenwel een billijke reden tot
ontslag uitmaken. Vereist is inderdaad dat de fout dermate ernstig
was dat de werknemer er zich in aile redelijkheid van bewust kon zijn
dat zij een risico voor ontslag inhield(l04). Is derhalve als een billijke
reden te beschouwen, de foutieve handeling van de werknemer die
getuigt van zijn kwade wil, die uiting geeft aan onachtzaamheid of
die van aard is het gewettigd vertrouwen dat zijn werkgever in hem
mocht stellen op de belling te zetten.
Opdat van een fout sprake kan zijn is uiteraard vereist dat de

(101) JAMOULLE, M. en OosTERBOSCH, J., ,Werkloosheid door de schuld en toedoen van
de werknemer", in Sancties in de Werkloosheid, o.c., 66; -LEROY, P., ,La notion de
chomage involontaire", J. T. T., 1977, 303;- DE CocK, J., ,Rechtspraakoverzicht arbeidsvoorziening en werkloosheid (1973-1979)", Arbbl., 1980, 166; - Arbh. Luik, 1 december
1975, T.S.R., 1977, 95;- Arbh. Luik, 18 juni 1974, T.S.R., 1975, 56;- Arbh. Brussel, afd.
Bergen, 20 maart 1973, T.S.R., 249;- Arbrb. Bergen, 15 oktober 1973, T.S.R., 1974, 296.
(102) Cass., 28 november 1973, T.S.R., 1974, 191.
(103) Arbh. Bergen, 11 februari 1977, T.S.R., 112, concl. Adv.-Gen GossERIES, Ph.; Arbh. Bergen, 25 april1975, J.T.T., 1977, 72, noot V.P. en T.S.R., 1975, 315.
(104) Arbh. Bergen, 1 april1981, J. T. T., 1982, 8;- Arbh. Bergen, 11 februari 1977, T.S.R.,
112;- LEROY, P., ,La notion de chomage involontaire", J.T.T., 1977, 303.
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werknemer zich bewust is van zijn daden. Dit is niet het geval
wanneer hij niet over al zijn geestesvermogens beschikt(105).
Het bewustzijn van het ontslagrisico in hoofde van de werknemer
volstaat overigens opdat zijn fout als een billijke reden kan gekwalificeerd worden. Daartoe is geenszins vereist dat hij de foutieve handeling gesteld heeft met de intentie werkloos teworden(106).
De beoordeling van de vraag of de werknemer al dan niet een
handeling stelde die een billijke reden uitmaakt tot ontslag veronderstelt derhalve een afweging van de respectieve verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.
50. De notie billijke reden veronderstelt uiteraard dat de aan de
werknemer verweten houding van aard was om een ongewenste
weerslag te hebben op de arbeidsverhouding.
Feiten uit het prive-leven komen derhalve slechts als zodanig in
aanmerking in de mate waarin zij de materiele of morele belangen
van de werkgever kunnen aantasten(107).
51. Van ontslag om billijke reden kan uiteraard slechts sprake zijn
in de mate waarin aangetoond wordt dat de ingeroepen fout wel
degelijk aan de oorsprong lag van het ontslag. Bij de beoordeling
daarvan dient in eerste instantie geloof gehecht te worden aan de
verklaringen van de werkgever. Feiten die door de R.V.A. aan het
licht worden gebracht en die het ontslag eventueel hadden kunnen
rechtvaardigen vermogen niet zonder meer afbreuk te doen aan de
ver klaringen van de wer kgever(l 08). Het behoort de R. V .A. derhalve
het bewijs te leveren van zijn vermoedens indien hij de verklaringen
van de werkgever niet wenst bij te treden.
Het bestaan van een causaal verband tussen de aangevoerde feiten
en het ontslag wordt aldus geacht niet bewezen te zijn wanneer de
werknemer meerdere fouten heeft begaan, maar pas na verloop van
een jaar wordt ontslagen(109).

(105) Arbh. Brussel, 13 november 1980, J. T. T., 349 en T.S.R., 1981, 34; - Arbh. Verviers,
26 mei 1976, T.S.R., 1977, 183.
(106) Arbh. Bergen, 1 april1981, J. T. T., 1982, 8; - Arbrb. Aarlen, 12 maart 1980, J. T. T.,
1982, 144, noot VANNES, V.;- LEROY, P., ,La notion de chomage involontaire", J.T.T.,
1977, 303.
(107) Arbh. Antwerpen, 22 april1977, MERGITS, B., o.c., 2.3, 20.
(108) Arbh. Bergen, 13 december 1984, J. T. T., 1985, 342; - Arbh. Gent, 20 januari 1984,
T.S.R., 1984, 181 en J.T.T., 1984, 322.
(109) Arbh. Gent, 8 september 1977, R. W., 1977-78, 1708.
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3. Wei gering van een passende dienstbetrekking
52. De werkloze die aanspraak maakt op uitkering en die er derhalve
toe gehouden is ingeschreven te zijn en te blijven als werkzoekende
(art. 131, § 1) moet elke passende dienstbetrekking aanvaarden
alsmede elke beroepsopleiding die hem wordt aangeboden onder de
bij het Werkloosheidsbesluit bepaalde voorwaarden (art. 133, lid 1).
De jonge afgestudeerde is er bovendien toe gehouden elke hem
aangeboden stage te aanvaarden(110).
Om te bepalen of een betrekking al dan niet als passend moet
beschouwd worden, gelden een aantal criteria die door het M.B. van
4 juni 1964 op overigens niet limitatieve wijze worden opgesomd.
De werkloze die weigert een passende dienstbetrekking te aanvaarden
wordt, afgezien dan nog van de vraag of hij niet als onbeschikbaar
voor de algemene arbeidsmarkt moet worden beschouwd, geacht
werkloos te zijn door eigen schuld of toedoen (art. 134, lid 2, 3°).
De werkloze mag een hem aangeboden betrekking derhalve slechts
weigeren wanneer zij niet passend is. Aangezien de criteria voor de
beoordeling daarvan niet limitatief zijn vastgesteld bestaat er terzake
een zekere feitelijke beoordelingsmarge, waarbij de weigering dient
afgewogen te worden t.o.v. de zorgvuldigheidsnorm die de werkloze
ten aanzien van de maatschappij, die hem uitkering verstrekt, dient
in acht te nemen(l11).
53. Aangezien de verplichting een passende dienstbetrekking te aanvaarden enkel geldt voor de werklozen die ertoe gehouden zijn zich
als werkzoekende in te schrijven, kunnen alleen deze werklozen in
geval van werkweigering beschouwd worden als werkloos door eigen
schuld of toedoen. Artikel134, lid 2, 3°, kan dan ook niet toegepast
worden op de werklozen die ingevolge de artikelen 131, § 1, 153 bis,
155, 155 ter, 155 quater of 155 sexies vrijgesteld zijn van de verplichting zich als werkzoekende in te schrijven. Aangenomen kan worden
dat de werkloze die nog geen aanvraag heeft ingediend omdat hij zich
nog in een door een opzeggingsvergoeding gedekte periode bevindt,
niet binnen de toepassingssfeer valt van artikel134, lid 2, 3°, indien
hij een passende dienstbetrekking weigert(112). Een werkloze die zich
(110) Art. 2 K.B. 26 juli 1984, B.S., 14 augustus 1984.
(111) VANDER VEKEN, R., ,Spreken is zilver, zwijgen is goud", noot onder Arbrb. Antwerpen, 7 januari 1980, R. W., 1980-81, 1941.
(112) GRAULICH, B. en NEVE, M., o.c., 133, en daar geciteerde rechtspraak; - Anders:
HooYBRECHTS, G., ,De weigering van een passende dienstbetrekking", Jura Pale., 1980-81,
236.
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in dergelijk geval bevindt is er immmers (no g) niet toe gehouden zich
als werkzoekende in te schrijven. De inschrijving dient inderdaad
naar luid van artikel 23 van bet M.B. slechts genomen te worden
binnen de acht dagen volgend op de dag bedoeld in de aanvraag vanaf
wanneer de verzekerde aanspraak op uitkering maakt.
Geoordeeld werd ook dat de afgestudeerde die tijdens de wachttijd
een passende dienstbetrekking weigert niet kan uitgesloten worden
op basis van artikel 138, nu dit artikel uitsluitend betrekking heeft
op de jonge werknemer die in toepassing van artikel124 gerechtigde
op werkloosheidsuitkeringen is geworden en de afgestudeerde niet als
__ gerechtigde kan beschouwd worden zolang zijn wachttij~d~n""t"''e,_.._t_.i,_s_ _ _ __
verstreken(113). De weigering van een passende dienstbetrekking
door een afgestudeerde tijdens de wachttijd wordt derhalve niet
gesanctioneerd op het vlak van de toekenningsvoorwaarden, maar
!outer op het vlak van de toelaatbaarbeid, doordat de inschrijving
als werkzoekende als fictief zal worden aangemerkt voor de toepassing van artikel 124, lid 1, 3°. Het ligt trouwens voor de hand dat
een verlies van aanspraak op grond van de artikelen 134 e.v. in
dergelijke omstandigheden praktisch weinig zin zou hebben (het
geval van herhaling uitgezonderd), aangezien de betrokkene een
nieuwe wachttijd dient door te maken, waarvan de duur overeenstemt met de maximale looptijd van de maatregel voorgeschreven
door artikel 138, § 1.
54. Als werkloze door eigen schuld of toedoen wordt ook beschouwd de uitkeringsgerechtigde werkloze die zonder wettige reden
een beroepsopleiding weigert (art. 86, lid 1). Het behoort daarbij niet
aan de werkloze om te oordelen over het nut en de efficientie van
een hem aangebo4en beroepsopleiding(114).
55. Ook de uitkeringsgerechtigde werkloze die weigert een arbeidsovereenkomst te sluiten in het bijzonder tijdelijk kader wordt als
werkloos door eigen schuld of toedoen beschouwd(115).
(113) Arbh. Gent, 16 juni 1975, T.S.R., 1976, 335, noot SIMOENS, D.
(114) Arbh. Gent, 21 maart 1983, onuitg. A.R. 313/82, VAN RYSSEGHEM/R.V.A. Betwijfeld
kan echter worden of de sanctie van artikel 86 nog wei toepasbaar is, nu de beroepsopleiding
niet Ianger tot de bevoegdheid van de nationale wetgever behoort en de Vlaamse Executieve
terzake reeds het besluit van 14 juli 1982 betreffende de toekenning van sommige voordelen
aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen (B.S., 31 juli 1982) uitvaardigde. Artikel
39, 1° van dit besluit heft wat de Vlaamse Gemeenschap betreft de artikelen 82 tot 117 van
het Werkloosheidsbesluit op.
(115) Art. 88 Wet 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-78, B.S., 24
december 1977.
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Dit geldt eveneens wanneer de werkloze weigert een arbeidsplaats te
aanvaarden die hem wordt aangeboden in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciele sector (het zgn. derde arbeidscircuit) die niet in een ontwikkelingsland te begeven is(116).
56. Bij weigering van een stage is de situatie ietwat minder duidelijk.
Het K.B. van 26 juli 1984legt de jonge afgestudeerde weliswaar de
verplichting op om een hem aangeboden stage te aanvaarden, maar
sanctioneert deze verplichting niet door een expliciete verwijzing naar
de artikelen 134 e.v. van het Werkloosheidsbesluit, in tegenstelling
tot de bepalingen inzake het bijzonder tijdelijk kader en het derde
arbeidscircuit. Artikell van het K.B. sanctioneert het niet aanvaarden van een aangeboden stage inderdaad enkel op het niveau van de
toelaatbaarheid, nl. door te bepalen dat de dagen van inschrijving
als werkzoekende in geval van weigering niet in aanmerking worden
genomen. Niettemin is bepaalde rechtspraak van oordeel dat de
artikelen 134 e. v. ook bij weigering van een aangeboden stage en zelfs
bij weigering van de aangeboden verlenging van een stage toepassing
dienen te vinden(117).
57. Opdat er sprake kan zijn van een door artikel 134, lid 2, 3°,
gesanctioneerde weigering dient er vooreerst uiteraard een aanbod te
zijn gedaan aan de werkloze.
Meer en meer wordt thans aangenomen dat geenszins vereist is dat
dit aanbod uitgaat van de R.V.A. Ook de weigering van een aanbod
dat rechtstreeks gedaan wordt door een werkgever, zou derhalve
aanleiding kunnen geven tot een beperking van recht op grand van
de artikelen 134 e.v.(118). Er bestaat geen enkele reden toe hiervan
af te wijken wanneer het geweigerde aanbod werd gedaan ingevolge
een contactname door de werkloze zelf met de werkgever.
58. Traditioneel is de rechtspraak van oordeel dat slechts de weige(116) Art. 4 K.B. nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering
van de werkgelegenheid in de niet-commerciele sector, B.S., 26 maart 1982.
(117) Arbh. Luik, 27 september 1983, J.T.T., 1984, 444.
(118) Arbh. Gent, 18 januari 1982, J. T. T., 135;- Arbh. Brussel, 12 maart 1981, MERGITS,
B., o.c., 2.3, 54;- Arbh. Antwerpen, 22 januari 1981, Limb. Rechtsl., 74;- JAMOULLE,
M. en OosTERBOSCH, J., ,Werkloosheid door de schuld en toedoen van de werknemer", in
Sancties in de Werk/oosheid, o.c., 63; - GRAULICH, B. en NEVE, M., 134;- LEROY, P.,
,La notion de ch6mage involontaire", J. T. T., 1977, 304; -Anders: Arbh. Antwerpen, 18
april 1983, T.S.R., 362; - Arbh. Antwerpen, 19 februari 1981, Limb. Rechtsl., 75, noot
PANNIER, G.;- Arbh. Gent, 20 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2125 (i.v.m. een betrekking
in het B.T.K.).
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ring van het aanbod van een actuele, bezoldigde, vacante en aan de
kwalificaties van de werkloze beantwoordende betrekking aanleiding
geeft tot toepassing van artikel134, lid 2, 3°. Een werkaanbod vereist
essentieel dater een definitieve wilsuitdrukking is van de werkgever
die nog slechts de instemming van de werknemer behoeft opdat er
een arbeidsovereenkomst zou ontstaan. Voorafgaande besprekingen, voorstellen en de deelneming aan een aanwervingsproef die
slechts tot doel hebben het sluiten van een arbeidsovereenkomst te
vergemakkelijken maken in die optiek dan ook geen werkaanbod
uit(119).
Recente rechtspraak neemt echter meer en meer het tegendeel aan,
zodat ook de werkloze die weigert deel te nemen aan een examen of
een test als werkloze door eigen schuld of toedoen beschouwd wordt,
althans wanneer de deelneming daaraan kon leiden tot aanwerving
in een passende dienstbetrekking(l20). Aangenomen kan dan ook
worden dat de werkloze verplicht is in te gaan op de uitnodiging om
deel te nemen aan een wervingsexamen wanneer hij daaraan tenminste nuttig kan deelnemen, gelet op zijn kwalificaties(121) en wanneer
er een redelijke kans bestaat dat hem een definitief werkaanbod
wordt gedaan indien hij in de hem opgelegde proeven slaagt(122).
Of de aangeboden betrekking aldan niet passend is, moet beoordeeld
worden op het ogenblik van het aanbod, d.w.z. op het ogenblik
waarop de werkloze op de hoogte is van alle elementen die hem
moeten toelaten het passend karakter ervan te beoordelen(123).
59. De weigering die aanleiding geeft tot toepassing van artikel134,
lid 2, 3°, moet uiteraard duidelijk zijn. Een weigering kan derhalve
niet afgeleid worden uit een louter subjectieve interpretatie van de
uitspraken van de werkloze of uit loutere vermoedens i.v .m. door de
(119) Cass., 14 november 1983, T.S.R., 1974, 181; - Arbh. Bergen, 20 maart 1985, Soc.
Kron., 307;- Arbh. Antwerpen, 19 februari 1981, Limb. Rechtsl., 75, noot PANNIER, G.;
-Arbh. Bergen, 22november 1977, MERGITS, B., o.c., 2.3, 27; -Arbrb. Brugge, 18 februari
1971, J. T. T., 190. Zie, i.v.m. de observatie in een centrum voor beroepsopleiding, Arbh.
Bergen, 21 maart 1985, J.T.T., 339.
(120) Cass., 14 november 1973, T.S.R., 1974, 181;- Arbh. Antwerpen, 9 november 1977,
J.T.T., 261;- Arbh. Bergen, 4 februari 1977, T.S.R., 303.
(121) GRAULICH, B. en OOSTERBOSCH, J., ,Quelques questions relatives au refus d'emploi",
noot sub Arbh. Brussel, 6 maart 1980, Soc. Kron., 1981, 19.
(122) Arbrb. Verviers, 17 januari 1972, Jur. Liege, 1971-72, 247. Om deze redenen wordt een
aanbod om deel te nemen aan wervingsexamens van de Staat veelal niet als een geldig aanbod
beschouwd, gelet op het hypothetisch karakter van een mogelijke aanwerving: zie HooYBRECHTS, G., o.c., Jur. Fa/c., 1980-81, 238.
(123) Bij gebreke van informatie i.v .m. het aldan niet passend karakter van een aangeboden
betrekking is de werkloze die niet op een dergelijk aanbod ingaat niet werkloos door eigen
schuld of toedoen: Arbh. Bergen, 14 januari 1982, J. T. T., 387.
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werkloze niet uitgesproken bedoelingen(124). Dit belet niet dat de
weigering eventueel impliciet besloten kan liggen in de verklaringen
of de houding van de werkloze(125). Ook dan is echter vereist dat
zij vrij is van elke dubbelzinnigheid. De loutere niet-aanwerving
volstaat dan ook niet om een werkweigering aan te tonen. Bij
betwisting rust de bewijslast van de weigering op de R.V.A. De
rechter dient zijn oordeel te baseren op een objectieve evaluatie van
het sollicitatiegedrag van de werkloze, zoals het voortvloeit uit de in
het dossier vervatte feiten.
Van werkweigering kan uiteraard slechts sprake zijn indien de werkloze bekwaam is om eigenmachtig te beslissen over het al dan niet
aanvaarden van het aanbod. Er is dan ook geen weigering wanneer
de ouders van een minderjarige werknemer zich, althans binnen de
perken van artikel 43 van de Arbeidsovereenkomstenwet, verzetten
tegen de aanwerving van hun zoon of dochter(126).
60. Problemen rijzen wanneer de werkloze tijdens het sollicitatiegesprek verklaringen aflegt, inlichtingen verstrekt of wensen uit die tot
gevolg hebben dat hij niet wordt aangeworven. Het is duidelijk dat,
zo de werknemer ertoe gehouden is zijn potentiele. werkgever een
aantal inlichtingen te verstrekken, het niettemin niet uitgesloten is
dat hij bepaalde verklaringen kan afleggen ofwensen kan formuleren
juist met het doel niet aangeworven te worden. In de laatste hypothese is er sprake van een verkapte werkweigering die toepassing van
artikel134, lid 2, 3°, tot gevolg heeft. Het is echter bijzonder moeilijk
om de grens te trekken tussen mededelingen die de werkloze normaal
aan de potentiele werkgever dient te verstrekken opdat de partijen
met een optimale kennis van zaken een overeenkomst kunnen sluiten
en verklaringen die enkel worden afgelegd om de totstandkoming
van een arbeidsovereenkomst te vermijden.
Het is duidelijk dat er van werkweigering sprake is zo de werkloze
leugenachtige verklaringen aflegt om niet te worden aangeworven(127). Veel moeilijker wordt het echter wanneer de werkloze
inlichtingen heeft verstrekt die op zichzelf juist zijn maar die niette(124) Arbh. Luik, afd. Namen, 3 november 1980, Soc. Kron., 1981, 15; - Arbh. Bergen,
9 april1976, J.T.T., 319;- Arbh. Bergen, 26 maart 1976, J.T.T., 161.
(125) Arbh. Bergen, 19 november 1980, gecit. bij JAMOULLE, M. en OOSTERBOSCH, J.,
, Werkloosheid door de schuld oftoedoen van de werknemer", in Sancties in de Werkloosheid,
o.c., 63.
(126) Arbh. Brussel, 20 juni 1974, R. W., 1974-75, 1270;- DE CocK, J., o.c., Arbbl., 1980,
296.
(127) Arbh. Luik, afd. Hasselt, 17 mei 1974, T.S.R., 1975, 10; - SrMOENS, D., noot sub
Arbrb. Tongeren, 21 februari 1975, J. T. T., 1976, 321.
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min de niet-aanwerving in de hand hebben gewerkt. Wellicht kan hier
aanvaard worden dat het verstrekken van dergelijke inlichtingen als
werkweigering dient beschouwd te worden wanneer het verstrekken
ervan de normale mededelingsplicht tussen potentiele contractanten
te buiten gaat(128). Hierdoor wordt het probleem echter enkel verschoven, aangezien ook het afbakenen van de normale mededelingsplicht ver van eenvoudig is.
Vast staat dat de werkloze niet kan geacht worden zich schuldig te
maken aan werkweigering wanneer hij de potentiele werkgever correct inlicht over zijn beroepskwalificaties, zelfs indien hij daardoor
te kennen geeft geen enkel nuttige ervaring te hebben(129). De
mededelingsplicht gaat echter niet zover dat zij de werkloze ertoe
verplicht bijkomende verklaringen af te leggen nopens zijn subjectieve ingesteldheid waarvan de werkelijkheidswaarde ontastbaar is en
die er slechts toe kunnen strekken bij de mogelijke werkgever het
vertrouwen in de normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst te
compromitteren(130).
Anderzijds heeft de werkloze niet de plicht om met alle middelen,
bedrog inbegrepen, zijn aanwerving na te streven. Hij kan er dus
vanuit het oogpunt van de werkloosheidsverzekering niet toe gehouden zijn de mogelijke werkgever valse inlichtingen te verstrekken of
bepaalde inlichtingen voor zich te houden enkel en alleen om zijn
indienstneming te bevorderen.
Bij de beoordeling van de houding van de werkloze is het dan ook
essentieel nate gaan of hij enkel beoogde zich eerlijk en volledig voor
te stellen dan wel of hij erop aanstuurde niet aangeworven te worden.
De vraag die derhalve dient gesteld te worden is of de kwestieuze
verklaringen ook zouden zijn afgelegd door een persoon die, zonder
leugenachtig te willen zijn, daadwerkelijk zijn indienstneming nastreefde, gelet op de omstandigheid dat een oprecht sollicitant zich
tijdens het sollicitatiegesprek zoveel mogelijk in een gunstig daglicht
zal wensen te stellen.

(128) SIMOENS, D., o.c., J.T.T., 1976, 321;- zie ook Arbh. Luik, 21 maart 1972, J.T.T.,
1974, 186.
(129) Arbh. Luik, afd. Namen, 3 november 1980, Soc. Kron., 1981, 15; - vgl. Arbrb.
Charleroi, 8 november 1971, J.T.T., 1972, 77.
(130) Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 27 maart 1979, R. W., 1979-80, 254. Weigert aldus bv.
een passende dienstbetrekking, de werkloze die, hoewel hij arbeidsgeschikt werd bevonden,
aan de potentiele werkgever verklaart dat hij dikwijls afwezig zal zijn om gezondheidsredenen:
Arbrb. Hasselt, 2 mei 1973, T.S.R., 1975, 63.
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4. Uitzondering: werkhervatting
61. De bepalingen inzake werkverlating en ontslag om billijke redenen zijn niet van toepassing wanneer de werknemer v66r zijn aanvraag om uitkering de arbeid gedurende tenminste vier weken heeft
hervat (art. 134, lid 3).
In werkelijkheid houdt deze bepaling een verstrenging in van deze
regels. Indien het laatste lid van artikel 134 niet bestond zou de
verzekerde inderdaad zijn recht niet beperkt kunnen zien indien hij
na zijn werkverlating of zijn ontslag het werk had hervat, ongeacht
de duur van de werkhervatting, op voorwaarde tenminste dat hij na
deze werkhervatting niet opnieuw door eigen schuld of toedoen
werkloos is geworden. Ingevolge artikel134, lid 3, zal de inspecteur
evenwel telkens het recht van de verzekerde dienen te beperken
wanneer hij zijn aanvraag om uitkering indient alvorens gedurende
tenminste vier weken de arbeid te hebben hervat.
Hoewel de tekst het niet uitdrukkelijk zegt, wordt hier meer dan
waarschijnlijk bedoeld dat de verzekerde de arbeid in loondienst
moet hebben hervat(131). Vereist is overigens niet dat de periode van
vier weken gedurende welke de arbeid werd hervat ononderbroken
is(l32).
Ben aan artikel 134, lid 3, analoge regel bestaat niet wanneer de
verzekerde werkloos door eigen schuld of toedoen werd omdat hij
een passende dienstbetrekking weigerde. De werkloze die na een
passende dienstbetrekking geweigerd te hebben het werk heeft hervat
en die na deze hervatting onvrijwillig werkloos werd kan derhalve
zijn recht op uitkering niet beperkt zien in toepassing van artikell34,
zelfs indien de werkhervatting minder dan vier weken duurde(l33).
5. Beperking van recht
62. De werkloze die werkloos is of wordt door eigen toedoen wordt
in zijn recht op uitkering beperkt overeenkomstig de artikelen 135
tot 140. Deze beperking houdt in werkelijkheid in dat de verzekerde
- in beginsel tijdelijk - zijn aanspraak op uitkering verliest. In
geval van herhaling kan deze beperking evenwel praktisch tot gevolg
(131) R.V.A., adm. onderrichting 300.1, nr. 65.55c dd. 10 juni 1965;- R.v.St., RoTTY, nr.
15.489 van 26 september 1972, Arr.R.v.St., 742.
(132) LEROY, P., ,La notion de chomage involontaire", J.T.T., 1977, 302.
(133) Dit dient echter genuanceerd te worden in het Iicht van art. 150, lid 2. Indien uit de
weigering van een passende dienstbetrekking blijkt dat de verzekerde onbeschikbaar is voor
de algemene arbeidsmarkt, worden de uitkeringen hem immers gedurende zesentwintig weken
ontzegd.
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hebben dat de werkloze de facto voor onbepaalde tijd elke aanspraak
verliest.
Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie in verb and met de relatie
tussen artikel126, lid 1, 1° en artikel134 volgt dat het niet noodzakelijk is dat de werkloze effectief aanspraak heeft op uitkering opdat
zijn recht op uitkering zou kunnen beperkt worden. Hierboven (nr.
44) werd reeds uiteengezet dat de maatregel ex artikel 134 in werkelijkheid een bijkomende toekenningsvoorwaarde is die wordt opgelegd aan wie in bepaalde omstandigheden vrijwillig werkloos is
geworden en die ertoe strekt te voorkomen dat de betrokkene zelfs
na een zeer korte tewerkstelling_QQnieuw uitkering--=zo"'-u~k..,u~n"'n"'e"'n"--------
genieten. De maatregel wordt dan ook volgens het Hof per definitie
opgelegd aan een verzekerde die reeds ingevolge artikel 126 geen
aanspraak heeft op uitkering. Anderzijds kan een beperking van
recht slechts opgelegd worden voorzover de werkloze de hoedanigheid van gerechtigde heeft. Indien de betrokkene deze hoedanigheid
verloor in toepassing van artikel123, § 2, dan is de administratieve
beslissing waarbij zijn recht wordt beperkt, zonder voorwerp(134).
63. De werkloze door eigen schuld of toedoen verliest elke aanspraak op werkloosheidsuitkering gedurende tenminste vier weken
en ten hoogste zesentwintig weken (art. 135). Voor de jonge afgestudeerden die met toepassing van artikel 124 de hoedanigheid van
gerechtigde hebben verworven, geldt evenwel krachtens artikel 138
een hoger minimum.
64. Strengere regels gelden wanneer de verzekerde opnieuw werkloos
wordt door eigen schuld of toedoen nadat zijn recht reeds eerder op
grond van artikel135 werd beperkt (art. 136; art. 138, lid 2). Opdat
van her haling sprake zou kunnen zijn, is derhalve niet vereist dat het
nieuwe feit identiek is aan het vorige; het volstaat dat beide feiten
beschouwd worden als gevallen van werkloosheid door eigen schuld
of toedoen in de zin van artikel 134.
Het verlies van aanspraak op uitkering gedurende een langere dan
de in artikel 135 vastgestelde periode is niet gegrond op de loutere
herhaling van het feit, maar op de herhaling van het feit na een
vroeger feit dat aanleiding heeft gegeven tot een beslissing waarbij
artikel135 werd toegepast. Daaraan doet geen afbreuk de bepaling
van artikel 136 naar luid waarvan de termijn van een jaar waarmee
(134) Arbh. Bergen, 19 rnei 1978, J. T. T., 259.
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rekening dient te worden gehouden om te bepalen of er al dan niet
herhaling is begint te lopen vanaf de gebeurtenis zelf die aanleiding
heeft gegeven tot toepassing van artikel 135, nude berekening van
deze termijn niets te maken heeft met de toepassing van de andere
voorwaarden van artikel 136(135). Artikel 136 is derhalve toepasselijk wanneer de werkloze binnen een bepaalde termijn voor een nieuw
feit reeds in zijn recht werd beperkt ingevolge een administratieve
beslissing waartegen geen beroep meer mogelijk is of ingevolge een
in kracht van gewijsde getreden rechterlijke uitspraak(136).
65. Bij een eerste herhaling binnen het jaar na de gebeurtenis die
aanleiding heeft gegeven tot toepassing van artikel 135, wordt vooreerst de minimale beperking opgetrokken en verliest de werknemer
elke aanspraak op uitkering gedurende tenminste dertien en ten
hoogste zesentwintig weken (art. 136, § 1, lid 1).
Indien hij de arbeid niet heeft hervat gedurende acht weken in de loop
van de zes maanden die volgen op de gebeurtenis die tot toepassing
van artikel 136, § 1, lid 1, aanleiding heeft gegeven, wordt zijn recht
op uitkering in de loop van elk kalenderkwartaal bovendien beperkt
tot het aantal dagen, waarop hij in de loop van het voorgaande
kalendersemester arbeid heeft verricht (art. 136, § 1, lid 2).
De maatregel bedoeld in artikel 136, § 1, lid 2, die in bepaalde
gevallen tot gevolg kan hebben dat de werkloze ingevolge het ontbreken van arbeidsprestaties helemaal geen uitkering meer ontvangt,
houdt eerst op wanneer de betrekkene opnieuw voldoet aan de
voorwaarden gesteld door de artikelen 118 en 119. Wanneer hij zijn
aanvraag om uitkering echter indient binnen twee jaar na de gebeurtenis, die tot de tweede beslissing op grond van werkloosheid door
eigen schuld of toedoen aanleiding gaf, wordt hij geacht die voorwaarden te vervullen, indien hij 175 arbeidsdagen of ermee gelijkgestelde dagen in aanmerking kan doen nemen in de loop van de twaalf
maanden v66r zijn aanvraag (art. 136, § 2, lid 1). Voor de toepassing
van deze regel wordt echter noch rekening gehouden met arbeidsdagen en ermee gelijkgestelde dagen die voorafgaan aan de gebeurtenis
die tot toepassing van artikel 136, § 1, aanleiding gaf, noch met

(135) Cass., 2 juni 1976, R. W., 1976-77, 1777 en Pas., 1976, I, 1053.
(136) Arbh. Bergen, 4 februari 1977, J.T.T., 138. De R.V.A. hield vroeger staande dat art.
136 ook kan toegepast worden wanneer de eerste beslissing alsnog het voorwerp uitmaakte
van een beroep bij de rechtbank. In geval deze beslissing werd vernietigd, diende, aldus de
R. V .A., de tweede beslissing te worden herzien (R. V.A., adm. onderrichting 300.1, nr. 65 .22c
dd. 4 maart 1965).
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werkloosheidsdagen, noch met arbeidsdagen die niet geldig zijn in
de zin van de artikelen 121 en 125 (art. 136, § 2, lid 2).
De verwijzing in artikel136, § 2, naar de artikelen 118 en 119 zou
ten onrechte de indruk wekken dat de werkloze wiens recht op
uitkering overeenkomstig artikel 136, § 1, lid 2, wordt beperkt
opnieuw de hoedanigheid van gerechtigde dient te verwerven. De
betrokkene verliest deze hoedanigheid ingevolge artikel 136, § 1, lid
2, inderdaad niet, wat trouwens duidelijk blijkt uit het feit dat hij
alsnog een in evenredigheid tot zijn arbeidsprestaties tijdens het
. vorige semester bepaald aantal uitkeringen kan genieten. De regel
van artikel 136,_§__1, naar luid waarvan deze beperking slechts
ophoudt wanneer opriieuw aan de voorwaarden van de artikelen 118
en 119 is voldaan, houdt dan ook slechts in dat de werkloze, om aan
de toekenningsvoorwaarden te voldoen, in beginsel opnieuw het
bewijs dient te leveren van zoveel arbeidsdagen als er vereist worden
door deze artikelen om de hoedanigheid van gerechtigde te verwerven.
66. Bij een volgende herhaling worden de maatregelen nog verscherpt.
De werknemer wiens recht op uitkering is beperkt overeenkomstig
artikel 136 en die nogmaals werkloos is of wordt door eigen schuld
of toedoen binnen twee jaar na de gebeurtenis die aanleiding heeft
gegeven tot toepassing van artikel 135, verliest elke aanspraak op
uitkering gedurende tenminste zesentwinig en ten hoogste tweeenvijftig weken (art. 137, lid 1).
Na het verstrijken van die periode kan hij eerst opnieuw aanspraak
op uitkering maken, nadat hij heeft voldaan aan de voorwaarden
gesteld door artikel 136, § 2.
Aangezien nieuwe herhalingen naar luid van artikel 137 slechts als
zodanig beschouwd worden wanneer zij plaatsgrijpen binnen een
termijn van twee jaar na het feit dat tot een eerste definitieve
beslissing in de zin van artikel135 aanleiding gaf, kan een nieuw geval
van werkloosheid door eigen schuld of toedoen dat zich voordoet
binnen een jaar na een feit dat aanleiding gaf tot het treffen van een
definitief geworden beslissing op grond van artikel 137 maar meer
dan twee jaar na het feit dat aanleiding gaf tot de eerste beslissing
getroffen overeenkomstig artikel135 strikt beschouwd niet meer als
een herhaling beschouwd worden en kan derhalve geen strengere
maatregel getroffen worden dan degene bepaald in artikel 135.
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67. De maatregelen bepaald in de artikelen 135 tot 137 zijn niet van
toepassing met betrekking tot de afgestudeerden die op grond van
artikel124 werden toegelaten. Voor hen geldt inderdaad een analoge
maar ietwat strengere maatregel. Op grond van artikel 138 verliest
de afgestudeerde inderdaad in geval van werkloosheid door eigen
schuld of toedoen zijn aanspraak op uitkering gedurende tenminste
dertien en ten hoogste zesentwintig weken(137).
Bij herhaling binnen twee jaar wordt de duur van de vorige maatregel
verdubbeld en kan de afgestudeerde eerst opnieuw op uitkering
aanspraak maken nadat hij heeft voldaan aan de voorwaarden
gesteld door artikel 136, § 2. Hoewel artikel 138, § 2, het niet
uitdrukkelijk zegt, kan, naar analogie met de bepalingen van artikel
136 en 137, aangenomen worden dat de termijn van twee jaar binnen
welke van herhaling sprake kan zijn niet begint te lopen op het
ogenblik waarop de eerste beslissing wordt getroffen, maar wei op
het ogenblik van het feit dat er aanleiding toe gaf. Anders dan bij
de verzekerden die op grond van arbeidsprestaties werden toegelaten
is het in geval van herhaling niet de minimum- of de maximumduur
van de maatregel die wordt verhoogd, maar de bij de eerste beslissing
effectief opgelegde maatregel die wordt verdubbeld. De inspecteur
beschikt in geval van her haling derhalve niet over enige beoordelingsmarge. Anders is ook dat elk volgend geval van werkloosheid door
eigen schuld of toedoen, voorzover het zich binnen twee jaar voordoet na het feit dat tot een vorige beslissing aanleiding gaf, als een
herhaling beschouwd wordt en derhalve leidt tot het opleggen van
een maatregel die het dubbel bedraagt van de vorige.
Zoals hierboven (nr. 53) reeds werd betoogd, kan artikel 138 geen
toepassing vinden op de afgestudeerden die hun wachttijd nog niet
hebben volbracht. Artikel 138, § 1, viseert immers uitdrukkelijk
slechts de jonge werknemers die met toepassing van artikel 124
gerechtigde op werkloosheidsuitkeringen zi}n geworden. Tijdens de
wachttijd hebben de afgestudeerden deze hoedanigheid nog niet
verworven, zodat in de huidige stand van zaken dient geconcludeerd
te worden dat een maatregel ex artikel 134 op hen niet kan worden
toegepast. Wordt de weigering van een passende dienstbetrekking
tijdens de wachttijd gesanctioneerd op het vlak van de toelaatbaarheid, doordat een nieuwe wachttijd dient doorgemaakt te worden
(art. 124), dan is dit niet het geval bij werkverlating of ontslag om
(137) Art. 138 blijft toepasselijk, ook wanneer de gerechtigde die op grond van art. 124 werd
toegelaten, achteraf een aanvraag indient in toepassing van art. 123 inzake het behoud van
het recht op uitkering: Cass., 7 maart 1983, R. W., 1983-84, 2601.
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billijke reden. In deze gevallen is derhalve, behoudens met toepassing
van de algemene regel van artikel126, lid 1, 1°, geen sanctie mogelijk.
Terzake dient evenwel benadrukt te worden dat deze stelling door de
R. V .A. betwist wordt, zij het zonder noemenswaardige motivering(l38).

c. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
68. De reglementering sanctioneert niet enkel de werkloosheid die
door eigen schuld of toedoen van de werkloze of ingevolge omstandigheden afhankelijk van zijn wil is ontstaan. Zij eist ook dat de
verzekerde die aanspraak maakt op uitkering ten allen tijde beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, hetzij voor de algemene arbeidsmarkt, wanneer de betrokkene aanspraak maakt op volledige uitkering, hetzij op de bijzondere arbeidsmarkt voor betrekkingen met
verkorte arbeidsduur, wanneer hij aanspraak maakt als werknemer
die vrijwillig tewerkgesteld was in een betrekking met verkorte arbeidsduur. Naar luid van artikell33, lid 1, moet de werkloze die als
werkzoekende moet ingeschreven zijn elke passende dienstbetrekking die hem wordt aangeboden aanvaarden, alsmede elke beroepsopleiding die hem onder de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde
voorwaarden wordt aangeboden.
De verplichting elke hem aangeboden passende dienstbetrekking te
aanvaarden bestaat ook voor de gedeeltelijk werkloze die van inschrijving is vrijgesteld, en dit na zes maanden gedeeltelijke werkloosheid. Een volledige werkhervatting gedurende vier opeenvolgende weken onderbreekt deze periode van zes maanden gedeeltelijke
werkloosheid (art. 133, lid 2). Op werkhervattingen van kortere duur
wordt derhalve geen acht geslagen; zij worden voor de toepassing van
artikel133, lid 2, derhalve als een periode van gedeeltelijke werkloosheid beschouwd.
De verplichting beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt heeft
voor bet overige een algemene gelding. Hiervan wordt niet afgeweken door artikel146 naar luid waarvan uitkering kan worden toegekend aan bepaalde werknemers die v66r zij 65 of 60 jaar oud zijn,
al naargelang het mannen of vrouwen betreft, werkelijk een pensioen
genieten. Aan de voorwaarde van beschikbaarheid wordt in deze
(138) R.V.A., adm. onderrichting 300.1, nr. 75.44c dd. 18 september 1975. Zie ook in die zin,
Arbrb. Brussel, 5 januari 1976, gecit. in RoussEAU, P ., ,Assurance du chomage involontaire.
Jurisprudence de Ia 7• chambre du tribunal de travail de Bruxelles (1974-1977)", J. T. T., 1978,
23.
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hypothese niet voldaan door de werknemer wiens recht op pensioen
afhankelijk is van het verbod om nog arbeid te verrichten, noch door
de werknemer die ingevolge de regeling krachtens welke hij pensioen
geniet slechts in beperkte mate arbeid mag verrichten(139). Ook de
vrijstelling van stempelcontrole heeft niet tot gevolg dat dat de
werkloze er niet meer toe gehouden zou zijn beschikbaar te blijven
voor de arbeidsmarkt(140).
De werkloze die er niet toe bereid is elke passende dienstbetrekking
te aanvaarden, wordt geacht de voorwaarde rechtsgeldig als werkzoekende ingeschreven te zijn niet te vervullen (art. 131, § 1, lid 1).
Ongeacht de verdere gevolgen, heeft onbeschikbaarheid dan ook tot
gevolg dat de inschrijving als werkzoekende komt te vervallen (zie
M.B., art. 19, 5°). De voorwaarde van onbeschikbaarbeid kan
trouwens beschouwd worden als een verfijning van de voorwaarde
ingeschreven te zijn als werkzoekende(141).
69. Onder onbeschikbaarheid kan begrepen worden de bewezen of
veronderstelde onwil van de verzekerde of diens objectieve onmogelijkheid om de arbeid te hervatten. De onbeschikbaarheid kan derhalve het gevolg zijn van subjectieve of van objectieve omstandigheden. Op het vlak van de toekenningsvoorwaarden wordt terzake
evenwel geen onderscheid gemaakt.
Bij de beoordeling van de vraag of de werkloze aldan niet onbeschikbaar is voor de arbeidsmarkt dient uiteraard de vraag gesteld te
worden voor welke betrekkingen de werkloze dient beschikbaar te
zijn. Aangenomen wordt thans dat de beschikbaarheid niet absoluut
moet zijn en dat de onbeschikbaarheid slechts tot verlies van uitkering behoort te leiden inzoverre zij de herplaatsing van de werkloze
ernstig in het gedrang brengt.
Qua sanctionering wordt een onderscheid gemaakt al naargelang de
werkloze zelf aangifte heeft gedaan van zijn onbeschikbaarheid dan
(139) Cass., 28 mei 1984, nr. 4322, R.V.A./AoTEN; Cass., 28 mei 1984, nr. 4323,
R.V.A./FRANS; Cass., 30 januari 1984, nr. 4215, AMERYCKX (en zeven identieke arresten);
Cass., 11 februari 1980, T.S.R., 1980, 244 en J.T.T., 1981, 273. Om het recht op de
aanvullende werkloosheidsuitkering in beide hypothesen aan de gepensioneerde werknemer te
ontzeggen, bepaalt art. 146, § 1, lid 3 trouwens expliciet dat deze paragraaf geen toepassing
vindt op de werknemer wiens recht op pensioen afhankelijk werd gesteld van het verbod nog
te arbeiden, tenzij in beperkte mate.
(140) Cass., 17 januari 1983, T.S.R., 1983, 200 en Pas., 1983, I, 584;- Arbh. Luik, 26 maart
1982, J.T.T., 1982, 243;- Arbh. Luik, 5de k., 14 juni 1974, onuitg., A.R. nr. 3178/73,
R.V.A./LEMOINE.
(141) 00STERBOSCH, J. en TiLMAN, F., Probtematique du chomage a travers du traitement
juridique de trois groupes sociaux: femmes, jeunes et etrangers, Nationaal Onderzoeksprogramrna in de Sociale Wetenschappen, Brussel, 1981, 357.
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wel dat de onbeschikbaarheid door het gewestelijk bureau werd
vastgesteld, bv. ter gelegenheid van een werkaanbod.
70. De onbeschikbaarheid kan vooreerst het gevolg zijn van objectieve omstandigheden die het de werkloze onmogelijk maken alle of
bepaalde betrekkingen te aanvaarden. Deze omstandigheden kunnen
van wettelijke (gepensioneerden die niet of slechts in beperkte mate
mogen werken; werkneemsters tijdens de bevallingsrust) of van
feitelijke (studenten die een tweede zittijd voorbereiden; gedetineerden; werknemers die in het buitenland verblijven) aard zijn. Aangezien deze onbeschikbaarheid doorgaans niet van vrijwillige aard is,
wordt er hier niet verder op ingegaan.
71. Wordt vervolgens geacht niet bereid te zijn elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werkloze die voor de hervatting van de
arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar wordt
voor de algemene arbeidsmarkt (art. 133, lid 4), of, wat de werknemers betreft die vrijwillig in een deeltijds betrekking waren tewerkgesteld, voor de bijzondere arbeidsmarkt van de deeltijdse betrekkingen (art. 171 nonies, § 4).
Er is derhalve sprake van onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
wanneer de werkloze zijn bereidheid om een dienstbetrekking te
aanvaarden afhankelijk stelt van de vervulling van door hemzelf
gestelde voorwaarden(142).
Nu algemeen wordt aanvaard dat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet absoluut moet zijn, wordt slechts dat voorbehoud
gesanctioneerd dat tot gevolg heeft in belangrijke mate de herplaatsingsmogelijkheden te beperken(143). Er valt dienaangaande een
onmiskenbare evolutie te onderkennen in de rechtspraak. In het
midden van de zeventiger jaren nog was zekere rechtspraak van
oordeel dat het zich onbeschikbaar stellen voor de algemene arbeidsmarkt betekent dat de werkloze zich onvoorwaardelijk onttrekt aan
de arbeidsmarkt in al haar facetten. De werkloze werd dan ook
geacht te voldoen aan de verplichting van artikel133, lid 1, van zodra
hij beschikbaar bleef voor een deel van de arbeidsmarkt(144). Een
(142) Cass., 22 maart 1982, Soc. Kron., 1982, 255, T.S.R., 1982, 465 en Arr. Cass., 1981-82,
908; Cass., 20 oktober 1980, Arr. Cass., 1980-81, 179 en R. W., 1980-81, 2416; Cass., 25
september 1978, Pas, 1979, I, 116; Cass., 23 apri11975, Arr. Cass., 1975-76, 104 en R. W.,
1975-76, 417.
(143) DE CocK, J., Arbbl., 1980, 301, en daar geciteerde rechtspraak.
(144) Arbh. Brussel, 12september 1974, R. W., 1974-75, 1271; -Arbh. Brussel, 20juni 1971,
zelfde ref.
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dergelijke opvatting is thans echter achterhaald, nu het Hof van
Cassatie oordeelde dat de werkloze als onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt dient te worden beschouwd van zodra hij voor
de hervatting van de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat hij
maar voor een deel van de passende betrekkingen beschikbaar
is(145). Dit belet niet dat het de werkloze toegelaten is specifiek,
veelal tijdelijk, voorbehoud te maken, zolang zulks zijn herplaatsing
niet ernstig in het gedrang brengt. Nagegaan dient derhalve te worden
of het door de werkloze geformuleerde voorbehoud al dan niet van
aard is de arbeidsbemiddeling in aanzienlijke mate te bemoeilijken.
Slechts indien dit effectief het geval is kan er sprake zijn van
onbeschikbaarheid. Of een bepaald voorbehoud aldan niet de onbeschikbaarheid van de werkloze voor de algemene arbeidsmarkt tot
gevolg heeft moet dan ook blijken uit een onderzoek naar de gevolgen van een dergelijk voorbehoud voor de kansen van de betrokkene
op wedertewerkstelling. Bij de beoordeling daarvan dient rekening
gehouden te worden met de betrekkingen die de werknemer had
kunnen vinden, de toestand van de arbeidsmarkt in de streek waar
hij kan tewerkgesteld worden, zijn professionele antecedenten, de
beroepsgebruiken, enz.
Voorbehoud wordt evenwel als toelaatbaar beschouwd inzoverre het
specifiek is, slechts een beperkte categorie van betrekkingen betreft
en derhalve de herplaatsingsmogelijkheden van de werkloze niet
ernstig in het gedrang brengt. Een dergelijk voorbehoud zal des te
meer aanvaardbaar zijn wanneer het slechts een tijdelijk karakter
heeft(l46).
Het antwoord op de vraag of een door de werknemer geuit voorbehoud al dan niet onbeschikbaarheid tot gevolg heeft, is in de praktijk
niet altijd gemakkelijk te vinden. De beoordeling van het voorbehoud wordt immers be'invloed door tal van factoren, die zowel
verband houden met de kwalificaties en bekwaamheden van de
werkloze zelf en met de omvang van zijn voorbehoud als met de
toestand op de arbeidsmarkt.
72. Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie mogen
de criteria van de passende arbeid niet toegepast worden om de
onbeschikbaarheid van de werkloze voor de algemene arbeidsmarkt
te beoordelen. Zelfs indien de door de werknemer ingeroepen reden
zijn weigering een betrekking te aanvaarden kan rechtvaardigen,
(145) Cass., 21 februari 1983, R. W., 1983-84, 2313.
(146) LEROY, P., ,La notion de chomage involontaire", J.T.T., 1977, 306.
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derwijze dat de artikelen 134 e.v. niet van toepassing zijn, heeft hij,
aldus het Hof, niettemin geen aanspraak op uitkering, wanneer hij
door het inroepen van die reden dusdanig voorbehoud maakt voor
de hervatting van de arbeid, dat hij onbeschikbaar wordt voor de
algemene arbeidsmarkt. Het al dan niet passend karakter van de
dienstbetrekking komt derhalve niet in aanmerking voor de toepassing van artikel 133, lid 4(147). De werkloze mag derhalve wei
weigeren een niet passende dienstbetrekking te aanvaarden, wanneer
die hem wordt aangeboden; hij heeft evenwel niet het recht, op
straffe zich onbeschikbaar te maken, te verklaren dat hij ook in de
toekomst dergelijke betrekkingen zal weigeren.
-----..-.v~olgens bepaaiae rechtsleer is deze stelling weirug logisch, nu zij tot
gevolg heeft dat de werkloze ertoe bereid moet zijn aile niet-passende
betrekkingen te aanvaarden, die hij, wanneer ze hem worden aangeboden, stuk voor stuk mag weigeren(148). Er dient evenwel voor
ogen te worden gehouden dat de onbeschikbaarheid van de werkloze
voor de algemene arbeidsmarkt ook buiten elk werkaanbod om kan
worden vastgesteld en dat er dan uiteraard geen concrete betrekking
voorhanden is die aan de criteria van de passende arbeid zou kunnen
getoetst worden. Alhoewel voor de door de rechtsleer geuite kritiek
begrip kan worden opgebracht, lijkt het Hof van Cassatie een
correcte toepassing te maken van artikel 133, lid 4. Deze tekst stelt
immers het vermoeden in dat de werkloze die voor de hervatting van
de arbeid voorbehoud maakt dat zijn onbeschikbaarheid tot gevolg
heeft, ongeacht of dit voorbehoud al dan niet op de criteria van de
passende arbeid is gesteund, niet bereid is elke passende betrekking
te aanvaarden.
73. Het voorbehoud dat onbeschikbaarheid tot gevolg heeft kan
uiteraard blijken uit de weigering van een vooraf aangeboden dienstbetrekking, waarbij het weinig relevant is of de geweigerde betrekking aldan niet voldeed aan de criteria van de passende dienstbetrekking. Ook de weigering van een niet-passende betrekking kan leiden
tot de vaststelling dat de werkloze onbeschikbaar is, wanneer uit deze
weigering tenminste een voorbehoud voortvloeit.
(147) Cass., 22 maart 1982, Soc. Kron., 1982,255, T.S.R., 1982,465 enArr. Cass., 1981-82,
908; Cass., 1 december 1980, Arr. Cass., 1980-81, 362 en J. T. T., 1981, 100 en 143, noot VAN
LANGENDONCK, J.; Cass., 11 februari 1980,Pas., 1980, I, 674, R. W., 1980-81, 1215 en T.S.R.,
1981, 197, noot TRINE, A.; Cass., 23 apri11975, J.T.T., 1976,49 en 315; Cass., 16 mei 1973,
J.T.T., 1973, 228, T.S.R., 1973, 111 en R. W., 1973-74, 1539;- vgl. Cass., 28 maart 1973,
R. W., 1973-74, 1336.
(148) VAN LANGENDONCK, J ., noot sub. Cass., 1 december 1980, J. T. T., 1981, 144-145; DE CocK, J., o.c., Arbbl., 1980, 301.
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De vaststelling is even wei geenszins afhankelijk van een voorafgaand
werkaanbod. De onbeschikbaarheid kan inderdaad ten allen tijde
afgeleid worden uit de verklaringen en gedragingen van de werkloze
en dit buiten elke werkaanbieding om(l49). De werkloze kan zelfs,
buiten elk werkaanbod om, spontaan aangifte doen van zijn onbeschikbaarheid. Hij heeft daarbij trouwens aile belang, aangezien de
uitsluiting gedurende zesentwintig weken bepaald in artikel 150, lid
2 alsdan niet kan worden toegepast en hij derhalve slechts voor de
duur van de onbeschikbaarheid kan worden uitgesloten.
De vraag of de werknemer door een bepaalde verklaring voorbehoud
heeft geformuleerd dient met redelijkheid te worden beoordeeld. Het
volstaat niet dat de werknemer een voorwaarde stelt terzake van het
aanvaarden van een welbepaalde betrekking, opdat daaruit meteen
zou kunnen afgeleid worden dat hij zich onbeschikbaar maakt voor
de algemene arbeidsmarkt(150). Het !outer uitdrukken door de werkloze van een bepaalde voorkeur maakt geen voorbehoud uit(151).
Anderzijds volstaat het dat de werkloze een intentieverklaring aflegt
opdat hij als onbeschikbaar zou worden beschouwd; de R. V .A. heeft
niet de verplichting om na te gaan of het gemaakte voorbehoud met
de realiteit overeenstemt(152). Uit de omstandigheid dat de werkloze
bij zijn inschrijving als werkzoekende geen voorbehoud heeft gemaakt, hoewel de reden die hem verhinderde bepaalde betrekkingen
te aanvaarden op dat ogenblik reeds objectief bestond, kan niet
afgeleid worden dat hij er niettegenstaande dit beletsel toe bereid was
om aile betrekkingen te aanvaarden. De rechter dient derhalve de
realiteit van de door de werkloze ingeroepen reden ter rechtvaardiging van de weigering van een werkaanbod te onderzoeken ten tijde
van de weigering(153).
74. De werkloze die onbeschikbaar is voor de arbeidsmarkt voldoet
niet aan een toekenningsvoorwaarde, zodat de uitkeringen hem
dienen te worden ontzegd (art. 133, lid 4). Deze ontzegging heeft
eveneens tot gevolg dat de inschrijving als werkzoekende ambtshalve
wordt geschrapt (M.B., art. 29, 5°). De betrokkene kan een nieuwe
inschrijving verkrijgen ofwel na een werkhervatting, ofwel nadat hij
(149) Ten onrechte was het Arbeidshof te Gent (21 april 1980, MERGITS, B., o.c., 2.4, 32)
dan ook van oordeel dat onbeschikbaarheid niet kan vastgesteld worden naar aanleiding van
de weigering van een aangeboden beroepsopleiding.
(150) Arbrb. Brussel, 22 april1976, gecit. in ROUSSEAU, P., o.c., J.T.T., 1978, 21.
(151) Cass., 5 oktober 1981, T.S.R., 1982, 125.
(152) Cass., 28 maart 1973, T.S.R., 1974, 31; Cass., 18 december 1974, Pas., 1975, I, 423.
(153) Cass., 12 december 1983, J. T. T., 1984, 37 en T.S.R., 1984, 47.
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het voorbehoud dat hij ten aanzien van zijn plaatsing had gemaakt,
ingetrokken heeft, door zich daartoe bij het bevoegde bureau voor
arbeidsbemiddeling aan te melden. In dit geval wordt hij opnieuw
als werkzoekende ingeschreven van de dag af dat hij zich aangemeld
heeft (M.B., art. 30, lid 2).
Gevolg daarvan was vroeger dat, waar de ontzegging van uitkering
in principe voor onbepaalde tijd gold, de werkloze die zich onbeschikbaar had gemaakt in principe reeds de volgende dag opnieuw
uitkering kon genieten door een nieuwe inschrijving aan te vragen.
Hierin kwam verandering toen artikel150 werd aangevuld door bet
__K_a van 5 oktober 1979(154)_, dat de de uitsluiting voor beQ""aa...,l""'d""'e_ _ _ __
tijd mogelijk maakte van de werkloze die voorbehoud maakt voor
de hervatting van de arbeid.
De mogelijkheid om door het louter aanvragen van een nieuwe
inschrijving opnieuw uitkering te ontvangen bestaat thans nog enkel
voor de werkloze die spontaan aangifte doet van zijn onbeschikbaarheid.
75. In beginsel heeft de beslissing van de inspecteur waarbij bet recht
op uitkering wegens onbeschikbaarheid wordt ontzegd uitwerking
met ingang van de datum waarop de onbeschikbaarheid werd vastgesteld. Wordt zij evenwel niet genomen binnen een termijn van een
maand (v66r 1 oktober 1986: veertien dagen) na de dag waarop de
inspecteur kennis heeft genomen van de toestand van onbeschikbaarheid, dan heeft zij eerst uitwerking vanaf de maandag die volgt op
de kennisgeving ervan. In geval bet verhoor van de werkloze wordt
uitgesteld, wordt de termijn van een maand met een gelijke duur
verlengd (art. 133, lid 4, in fine).
Bestond voorheen wei eens betwisting over de correcte berekeningswijze van deze termijn(155), dan staat bet heden vast dat de termijn
wordt berekend van datum tot datum (art. 133, lid 5).
Indien de onbeschikbaarheid werd vastgesteld tijdens een onderzoek
dat door de inspecteur werd ingesteld in toepassing van artikel131
om na te gaan of de werkloze wei regelmatig was ingeschreven, dan
heeft de beslissing altijd uitwerking vanaf bet ogenblik waarop de
onbeschikbaarheid wordt vastgesteld. In dat geval bestaat er inder-

(154) B.S., 10 oktober 1979.
(155) Zie bv. Arbrb. Brussel, 20 september 1979,

MERGITS,

B., o.c., 2.4, 28.

461

daad geen verplichting voor de inspecteur om de beslissing te treffen
binnen een termijn van een maand(156).
76. Krachtens artike1150, lid 2, wordt geen werkloosheidsuitkering
toegekend gedurende zesentwintig weken aan de werkloze die voor
zijn werkhervatting zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar wordt voor de algemene arbeidsmarkt. Dezelfde regel geldt wat
betreft de werknemer die vrijwillig deeltijds tewerkgesteld was wanneer hij zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar wordt
voor de bijzondere arbeidsmarkt van de deeltijdse betrekkingen (art.
171 nonies, § 7). Ingevolge deze bepaling is het voor de werkloze die
voorbehoud maakt niet Ianger mogelijk om door een eenvoudige
intrekking van zijn voorbehoud onmiddellijk opnieuw uitkering te
ontvangen.
De termijn van de uitsluiting krachtens artikel 150 neemt een aanvang op de datum waarop de beslissing van de inspecteur overeenkomstig artikel 133, lid 4, uitwerking heeft.
De uitsluiting van het recht op uitkering wordt evenwel beperkt tot
de duur van de onbeschikbaarheid, wanneer deze, buiten elk werkaanbod om, spontaan- d.w.z. uit eigen beweging en buiten elk
onderzoek door de R. V.A. -door de werkloze wordt verklaard (art.
150, lid 4)(157). Uit artikel 150, lid 4, blijkt niettemin dat ook de
werkloze die spontaan aangifte doet van zijn onbeschikbaarheid niet
Ianger, zoals voorheen, het voorwerp uitmaakt van een loutere
ontzegging van uitkering op grond van artikel 133, lid 4, maar dat
hem daarenboven nog een uitsluiting wordt opgelegd in de zin van
artike1150, al wordt de duur ervan beperkt tot die van de onbeschikbaarheid.
Aangenomen kan ook worden dat de uitsluiting bedoeld in artikel
150, lid 2, niet kan toegepast worden ten aanzien van de werklozen
wier onbeschikbaarheid van objectieve aard is, aangezien er in hun
geval geen sprake is van het voorbehoud dat juist een toepassingsvoorwaarde is voor artikel 150.
Naar analogie met wat hierboven werd betoogd in verband met de
artikelen 134 e.v. is de uitsluiting van artikel 150, lid 2, louter te
beschouwen als een bijkomende toekenningsvoorwaarde die wordt
(156) Cass., 25 februari 1976, J. T. T., 314 en R. W., 1976-77, 939; -Arb h. Gent, afd. Brugge,
6de k., onuitgeg., 3 mei 1979, A.R. nr. 400/78, R.V.A./WAGNER.
(157) Zie dienaangaande Arbh. Luik, 7 januari 1983, J. T. T., 1984, 449. Deze regel gold niet
voor de werknemer die v66r 8 mei 1983 de arbeid onderdak om zich aan de opvoeding van
zijn jonge kinderen te wijden en die daardoor werkloos werd door eigen schuld of toedoen:
Cass., 25 maart 1985, J. T. T., 335.
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opgelegd aan de werkloze die voorbehoud heeft geformuleerd voor
het hervatten van de arbeid en die dit voorbehoud achteraf intrekt.
Uit niets blijkt, in tegenstelling tot wat soms wordt voorgehouden(158), dat het hier een soort strafmaatregel zou betreffen.
77. Wanneer de onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wordt
vastgesteld ingevolge de weigering van een passende dienstbetrekking, rijst de vraag of de ontzegging van uitkering (art. 133, lid 4)
en de uitsluiting (art. 150, lid 2) aldan niet sa~en dienen toegepast
te worden met de ontzegging van uitkering op grond van artikel126,
lid 1, 1°, en de beperking van recht overeenkomstig de artikelen 134
e.v.
De rechtspraak is hierover verdeeld. Volgens bepaalde uitspraken
kan, wanneer uit de houding van de werkloze zowel werkweigering
als onbeschikbaarheid blijkt, enkel de zwaarste ,sanctie" getroffen
worden en is gelijktijdige toepassing van de artikelen 133, lid 4, 150,
lid 2 en 134 uitgesloten(159). Andere rechtspraak is evenwel de
tegengestelde opinie toegedaan(160).
Het Hof van Cassatie schijnt zich recentelijk bij de laatste stroming
in de rechtspraak aangesloten te hebben. In een betwisting ex het
vroegere artikel150, lid 3, dat zesentwintig weken uitsluiting oplegde
aan de werknemer die zijn arbeid onderbrak om zich aan de opvoeding van zijn jonge kinderen te wijden, oordeelde het Hof inderdaad
dat, aangezien de uitsluiting gedurende zesentwintig weken van
artikel150, lid 2, een carenstijd is, die aan de onbeschikbare werknemer wordt opgelegd zelfs indien hij zijn werk niet zonder wettige
reden heeft verlaten in de zin van artikel 134, lid 2, 1°, en die noch
voor vermindering noch voor vermeerdering vatbaar is in geval van
herhaling, zij niet in de plaats kan komen van de weigering van
uitkering op grond van artikel 126, lid 1, 1°, en van de beperking
van recht overeenkomstig de artikelen 134 e. v. Artikel150, lid 2, kan
dan ook, aldus het Hof, niet in de plaats gesteld worden van de
artikelen 126 en 134 wanneer aan de toepassingsvoorwaarden van
deze laatste bepalingen is voldaan(161).
(158) VAN LANGENDONCK, J., ,Vrijwillige werkloosheid", in: Sancties in de Werkloosheid,
o.c.' 16-17
(159) Arbh. Bergen, 21 februari 1975, T.S.R., 300; - Arbrb. Verviers, 13 oktober 1980,
T.S.R., 506, noot PIETERS, D.;- zie ook LEROY, P., ,,Lanotion de ch6mageinvolontaire'',
J.T.T., 1977, 306;- GRAULICH, B. en NEVE, M., o.c., 155.
(160) Arbh. Brussel, 29 september 1983, J. T. T., 1985, 350;- Arbh. Luik, 18 december 1981,
J. T. T., 1982, 246 en T.S.R., 1982, 388.
(161) Cass., 6 januari 1986, nr. 7463, R.V.A./RoBIN.
0
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Geconcludeerd kan dan ook worden dat in die gevallen waar aan de
toepassingsvoorwaarden is voldaan zowel van de artikelen 133, lid
4 en 150, lid 2, als van de artikelen 126, lid 1, 1° en 134 e.v., deze
bepalingen aile tegelijkertijd dienen te worden toegepast. Praktisch
beschouwd is een dergelijke cumulatie van ontzeggingen, uitsluitingen en beperkingen uiteraard slechts mogelijk bij weigering van een
passende dienstbetrekking wanneer daaruit een voorbehoud voor de
toekomst blijkt. Een cumulatie als deze is derhalve mogelijk wanneer
de onbeschikbaarheid blijkt bij weigering van een niet-passende
betrekking.

d. Verandering van betrekking
78. Naar luid van artikel150, lid 1, wordt geen uitkering toegekend
gedurende vier weken te rekenen vanaf de verandering van dienstbetrekking, aan de werknemer die zonder uitkering aan te vragen een
passende dienstbetrekking heeft verlaten om er een andere te gaan
bekleden, tenzij hij in de loop van deze vier weken gedeeltelijk
werkloos wordt gesteld of zijn nieuwe dienstbetrekking verliest ten
gevolge van overmacht.
Deze bepaling stelt derhalve een soort carensperiode in ten aanzien
van de werknemer die, zelfs onvrijwillig, werkloos wordt in zijn
nieuwe betrekking nadat hij zijn vorige passende betrekking heeft
verlaten.
In de mate waarin artikel150, lid 1, de werklozen op het oog heeft
die hun nieuwe betrekking verliezen om redenen onafhankelijk van
hun wil schijnt het tot doel te hebben de verzekerden ertoe aan te
zetten om zo weinig mogelijk risico's te nemen bij het ruilen van hun
betrekking voor een nieuwe. Klaarblijkelijk wenst de wetgever zoveel
mogelijk te vermijden dat de verzekerden, teneinde het voordeel van
de uitkeringen te genieten, een nieuwe betrekking zouden aanvaarden
waarvan zij weten dat zij slechts van korte duur zal zijn.
Indien de verzekerde in zijn nieuwe betrekking echter werkloos wordt
door eigen schuld oftoedoen, dan spreekt het vanzelf dat artikel150,
lid 1, dient te worden toegepast naast de artikelen 126 en 134 e.v.

e. Werkloosheid bij collectief conflict
79. Luidens artikel129 kan werkloosheidsuitkering alleen met toelating van het beheerscomite worden toegekend aan de werknemers die
aan een werkstaking deelnemen of ingevolge een uitsluiting (lock464

out) werkloos zijn of wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect
gevolg van een werkstaking is.
De voorwaarden waaronder uitkering kan worden toegekend aan
werknemers die aan een werkstaking deelnemen of ingevolge lockout werkloos zijn, worden door de Koning vastgesteld, na advies van
het beheerscomite.
In afwachting van een eventuele toelating door het beheerscomite,
beslist het gewestelijk bureau overeenkomstig artikelen 190 en 191.
De regel van artikel129 is hoofdzakelijk ingegeven door de overweging dat de werkloosheidsverzekering neutraal dient te zijn in collec_ ___..tieye_ar_b_eidM:_Qnflicten en dat de toekenning resn. de weigering,_v._.a=n'"-------uitkering geen van de partijen in dat conflict een voordeel mag
verschaffen. Nochtans speelde voor de wetgever ongetwijfeld ook de
bekommernis een rol om geen vrijwillige werklozen tot de uitkeringen toe te laten.
De werknemers die ingevolge een collectief conflict werkloos worden, worden principieel vermoed niet onvrijwillig werkloos te zijn;
het tegendeel staat slechts vast wanneer het beheerscomite hen tot de
uitkeringen toelaat. Het behoort tot de taak van het beheerscomite
om nate gaan of de werkloosheid die het gevolg is van een collectief
conflict al dan niet ontstaan is_ onafhankelijk van de wil van de
werknemer(162).
Het Werkloosheidsbesluit maakt een duidelijk onderscheid tussen
twee categorieen van werknemers.
80. In de eerste plaats zijn er de werknemers die zelf deelnemen aan
een werkstaking of tegen wie de lock-out meer bepaald gericht is. In
principe zijn deze werknemers niet onvrijwillig werkloos, zodat zij
geen recht hebben op uitkering. Het is evenwel niet uitgesloten dat
de stakingsactie een antwoord is op een onrechtmatige houding van
de werkgever, of dat deze op onrechtmatige wijze tot lock-out is
overgegaan. In dergelijk geval verzet de regel dat alleen onvrijwillig
werklozen aanspraak kunnen hebben op uitkering zich geenszins
tegen toekenning van uitkering. Artikel129 geeft de Koning dan ook
opdracht om daartoe de voorwaarden te bepalen.
Tot dusver werd aan deze opdracht geen gevolg gegeven. Wel bestaat
er een Regentsbesluit van 12 maart 1946(163), waarbij een aantal
gedragingen worden opgesomd die a1s foutief worden beschouwd,
(162) R.v.St., DE VoEGHT cs., nr. 15.613 van 12 december 1972, Arr. R.v.St., 1007.
(163) B.S., 5 april 1946; errata, B.S., 19 mei 1946.
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hetzij vanwege de werkgever, hetzij vanwege de vakbonden. Indien
het conflict het gevolg is van een foutieve houding vanwege de
werkgever (omdat hij bv. de verzoeningsprocedure niet heeft gevolgd), dan kan uitkering toegekend worden. Is het conflict te wijten
aan de houding van de vakbonden, dan bestaat geen recht op
uitkering; in artikel 2 van het Regentsbesluit is zelfs sprake van
uitsluiting. Gemakkelijkheidshalve wordt de fout van de vakbonden
hier gelijkgeschakeld met de fout van elke individuele werknemer,
zodat diens recht op uitkering merkwaardigerwijs niet geconditioneerd schijnt te worden door een persoonlijke fout maar door een
fout van de vakbonden. De vraag rijst echter of dit Regentsbesluit
nog gelding heeft en meer bepaald of het als uitvoeringsbesluit van
artikel 129 kan beschouwd worden(l64). Het werd weliswaar door
het K.B. van 20 december 1963 niet uitdrukkelijk opgeheven, maar
anderzijds dient men vast te stellen dat het evenmin aan het nieuwe
besluit werd aangepast en dat het nog steeds herhaaldelijk verwijst
naar de oude reglementering. Het valt derhalve niet uit te sluiten dat
het Regentsbesluit stilzwijgend werd opgeheven door het Werkloosheidsbesluit. Geconstateerd dient te worden dat, zo het niet werd
opgeheven, het alleszins volledig in onbruik is gevallen.
81. De tweede hypothese betreft de werknemers die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstre_eks ten gevolge van een staking (van lockout is hier- ingevolge vergetelheid - geen sprake) werkloos worden, zonder dat zijzelf actief aan het conflict deelnemen. Wat hen
betreft wordt door de wetgever geen enkel criterium voor toekenning
van de uitkeringen vooropgesteld; evenmin wordt bepaald dat de
Koning deze voorwaarden moet bepalen. Dit bracht er de rechtspraak traditioneel toe te stellen dat het beheerscomite over een
discretionaire bevoegdheid beschikte, aangezien de beslissing over al
dan niet toekenning van uitkering een opportuniteitsoordeel zou
inhouden(165). De rechterlijke macht werd aldus de bevoegdheid
ontzegd om de beslissingen van het beheerscomite te toetsen.
Deze visie werd evenwel terecht door het Hof van Cassatie verworpen. Volgens het Hof verleent artikel 129 aan het beheerscomite
louter de bevoegdheid om, met betrekking tot een bijzondere situatie, feitelijk vast te stellen of de betrokken werknemers aldan niet
(164) VAN LANGENDONCK, J., noot sub Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 28 november 1978,
J. T. T., 1979, 146; vgl. Arbrb. Hoei, 4 januari 1974, T.S.R., 446, noot A.T.
(165) Arbh. Gent, afd Brugge, 22 mei 1975, T.S.R., 1975, 451;- Arbh. Luik, 7 mei 1976,
J.T.T., 1976, 354, noot GOSSERIES, Ph.;- Arbrb. Hoei, 4 januari 1974, T.S.R., 1974,446.
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werkloos zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van hun wil.
Het comite kan niet discretionair beslissen of werknemers wier
werkloosheid het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een
staking, al dan niet uitkering ontvangen, nu artikel 7, § 1, lid 3, i,
van de Besluitwet van 28 december 1944 aanspraak op uitkering
toekent aan alle onvrijwillig werklozen zonder onderscheid. Aangezien artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
arbeidsrechtbank oordeelt over alle geschillen omtrent de rechten
voortvloeiend uit de werkloosheidsreglementering, is de beslissing
van het beheerscomite aan toetsing vanwege de arbeidsgerechten
onderworpen(166).
Ret belieerscomtte mag derhalve uitsluitend nagaan otde aanvrager
wiens werkloosheid het gevolg is van een staking al dan niet onvrijwillig werkloos is; het moet derhalve een onderscheid maken tussen
stakende en werkwillige werknemers. Deze beoordeling vanwege het
beheerscomite sluit evenwel de bevoegdheid van de rechter geenszins
uit(167).

f. Abnormaallangdurige of wederkerende werkloosheid(168)
82. Aangezien artikel 7, § 1, lid 3, i, van de Besluitwet van 28
december 1944 het recht op werkloosheidsuitkering uitdrukkelijk
voorbehoudt aan de onvrijwillige werklozen, volstaat het uiteraard
niet om onvrijwillig werkloos te worden om aanspraak op uitkering
te behouden. Daartoe is bovendien vereist dat de verzekerde tijdens
de ganse duur van zijn werkloosheid onvrijwillig werkloos blijft.
Zoals het tot voor kort was geformuleerd bood artike1143 van het
Werkloosheidsbesluit aan de administratie een middel om zich daarvan te vergewissen, door in de mogelijkheid te voorzien om verzekerden wier werkloosheid abnormaal lang aansleepte of abnormaal
(166) Cass., 29 januari 1981, J.T.T., 179, noot; -18 mei 1981, T.S.R., 404; R. W., 1981-82,
1117, noot VAN LANGENDONCK, J.;- 22 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1228; vgl. Arbh.
Antwerpen, afd. Hasselt, 28 november 1978, J.T.T., noot VAN LANGENDONCK, J.
(167) J. VAN LANGENDONCK wijst erop dat de tekst van artikel 129, en meer bepaald het
onderscheid dat daarin wordt gemaakt tussen stakende of door lock-out getroffen werknemers
en werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg is van een staking, veeleer
schijnt te wijzen op een discretionaire bevoegdheid van het beheerscomite, dan wei op de
beperkte bevoegdheid die het Hof het comite toedicht, aangezien ook in de laatste hypothese
een beslissing van het comite nodig blijft opdat uitkering kan toegekend worden. VAN
LANGENDONCK leidt hieruit af dat het Hof van Cassatie impliciet geoordeeld heeft dat artikel
129 aldus afbreuk doet aan artikel 7, § 1, lid 3, i, van de Besluitwet van 18 december 1944.
(168) De tekst van dit referaat werd bijgewerkt tot 5 december 1986. Er kan dan ook nog geen
rekening gehouden worden met de nieuwe tekst van art. 143, vastgesteld bij K.B. 30 december
1986 (B.S., 29 januari 1987), waarbij de sub nr. 87 aangekondigde hervorming werd doorgevoerd.
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wederkeerde de uitkeringen te ontzeggen of hun recht op uitkering
te beperken. Bedoeling was die verzekerden te sanctioneren ,die zich
in de werkloosheid installeerden'', en niet, zoals soms werd opgeworpen, de overheid een middel te bezorgen om haar financiele lasten
te milderen door zoveel mogelijk werklozen uit te sluiten(169). Of
dit laatste aspect in werkelijkheid geen rol speelde valt evenwel te
betwijfelen, wat afgeleid kon worden uit de voortdurende wijzigingen van artikel143 tussen 1976 en 1980, die zoniet tot doel dan toch
tot gevolg hadden dat steeds meer werklozen zich het recht op
uitkering ontzegd zagen. Deze wijzigingen versoepelden, via een
geleidelijke afschaffing van de paritair samengestelde commissie van
advies die v66r de inwerkingtreding van het K.B. van 26 april
1976(170) een verplicht advies diende te verlenen over elk voorstel
tot ontzegging vanwege de gewestelijke directeur (thans inspecteur)
immers in niet onaanzienlijke mate de procedure die met het oog op
een ontzegging dient gevolg te worden. Het oneigenlijk gebruik van
artikel143 als middel tot het realiseren van besparingen was trouwens
allerminst een novum: het ontstaan van de regel zelf is immers
onverbrekelijk met de eerste belangrijke naoorlogse depressie verbonden(171). Deze uitsluitingsgrond was in de oorspronkelijke tekst
van het Regentsbesluit van 26 mei 1945(172) inderdaad onbestaande:
hij werd er slechts in opgenomen ingevolge de invoeging van een
artikel 77 quinquies door het K.B. van 13 december 1951(173).
83. Bij de beoordeling van de vraag of de duur of de frequentie van
de werkloosheid van een bepaald gerechtigde aldan niet abnormaal
was, diende de gewestelijke werkloosheidsinspecteur rekening te
houden met de wijze waarop de werkloze de laatste maal tot het genot
van de uitkeringen werd toegelaten, welke beperkingen aan zijn recht
op uitkering werden gesteld ingevolge werkloosheid door eigen
schuld of toedoen, de vraag of hij een beroepsopleiding had ontvangen dan wei uit eigen beweging lessen had gevolgd om een nieuw
beroep aan te leren of om zijn opleiding te vervolmaken, zijn
familiale en sociale toestand, zijn lichamelijke geschiktheid en de
(169) Zie bv. Arbrb. Luik, 23 maart 1971, J.T.T., 1972, 9, noot P.R.
(170) B.S., 13 mei 1976.
(171) Zie LAY ON, E., , ,L' exclusion du benefice des allocations pour chomage de longue duree:
l'article 143 de l'arrete royal du 20 decembre 1963" ,C.R.l.S.P., Courrier hebdomadaire, nr.
799 van 26 mei 1978, 4-5: , ... cet article ( ... ) fait partie ( ... ) d'un arsenal de dispositions
reglementaires visant ( ... ) a reduire le nombre de chomeurs ou de certaines categories de
chomeurs lorsque celui-ci parait trop important ... ''.
(172) B.S., 25-26 juni 1945.
(173) B.S., 16 december 1951.
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oorzaak van de duur of herhaling van de werkloosheid(174). Voorheen bepaalde de tekst dat ook met de economische omstandigheden
rekening diende te worden gehouden. Naast deze subjectieve criteria
diende een objectieve maatstaf in aanmerking te worden genomen,
nl. de duur van de werkloosheid, die slechts als abnormaal kon
beschouwd worden na het verstrijken van een naargelang de leeftijd
van de betrokkene bepaalde periode(175).
In de rechtspraak werd bet al dan niet abnormaal karakter van de
werkloosheid veelal afgewogen aan de hand van het aantal sollicitatiebewijzen die de werkloze kon voorleggen(176). Het ontbreken
hiervan kon door de werkloze geenszins gerechtvaardigd worden
door de opwerping dat de ook de R.V.A. niet in staat was gebleken
hem een passende betrekking te bezorgen. Nagenoeg algemeen werd
aanvaard dat de rol van de R. V .A. inzake arbeidsvoorziening !outer
suppletief is en er derhalve de werkloze niet van ontslaat om zelf een
betrekking te zoeken. Men kon m.a. w. de werkloze nietverwijten dat
hij geen werk had gevonden, maar wel dat hij er geen had gezocht(177).
84. Naarmate de werkloosheid groeide, nam ook de kritiek op
artikel 143 toe. De publieke opinie scheen zich inderdaad in toenemende mate af te vragen of het als normaal kon beschouwd worden
dat steeds meer werklozen wegens langdurige werkloosheid werden
uitgesloten op een ogenblik dat het steeds moeilijker werd om een
passende betrekking te vinden en de gemiddelde werkloosheidsduur
dientengevolge in evenredige mate toenam. Bovendien gaf het zojuist
geschetste systeem aanleiding tot willekeur: enkel die werklozen
werden gesanctioneerd die op een of andere manier de aandacht van
de inspecteur op zich gevestigd hadden.
In afwachting van een definitieve hervorming werd artikel 143 bij

(174) M.B. 4 juni 1964 inzake werkloosheid (B.S., 6 juni 1964; errata, B.S., 23 juli, 19
augustus en 15 september 1964), art. 63, zoals het gold v66r de inwerkingtreding van bet M.B.
van 18 juni 1985 (B.S., 26 juni 1985).
(175) Ibid., art. 64.
(176) Zie bier over VAN HoooENBEMT, H., , ,Behoud en bedrag van de werkloosheidsuitkeringen", in BUNDERVOET, J. e.a., De werkloosheidsverzekering: problemen en perspectieven,
Antwerpen 1984, 77-79.
(177) Arbh. Antwerpen, 15 mei 1975, J.T.T., 1976, 53;- Arbh. Bergen, 18 januari 1977,
J. T. T., 352, concl. Adv.-Gen. GosSERIEs; -Arb h. Luik, 8 februari 1977, Jur. Liege, 1976-77,
257. Vroegere rechtspraak oordeelde wei eens in andere zin: Arbrb. Luik, 23 maart 1971,
J. T. T., 1972, 9, nootP .R.;- zie ook DE CocK, J., Rechtspraakoverzicht arbeidsvoorziening
en werkloosheid 1973-1979, Arbbl., 1980, 305-306.
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K.B. van 4 juni 1985(178) tijdelijk (d.w.z. van 1 juli 1985 tot 31
december 1987) geschorst en vervangen.
85. De tijdelijke regeling innoveert op verscheidene punten.
Vooreerst wordt het onmogelijk om in geval van abnormaallangdurige werkloosheid meteen over te gaan tot uitsluiting van onbepaalde
duur. Wanneer de inspecteur oordeelt dat de werkloosheid van een
werknemer op abnormale wijze aanhoudt of terugkeert, dan kan hij
hem van het genot van de uitkeringen uitsluiten voor een duur van
52 weken(179). Pas indien blijkt dat de werkloosheid van de verzekerde bij het einde van de tijdelijke uitsluiting nog steeds de kenmerken vertoont van abnormale duur of van herhaling, wordt een
uitsluiting voor onbepaalde duur mogelijk. De inspecteur dient alsdan de werknemer, de opnieuw opgerichte commissie van advies, de
subregionale tewerkstellingsdienst en de dienst beroepsopleiding op
de hoogte te stellen van zijn bedoeling in die zin. Aan de commissie
dient hij een omstandig verslag over te maken over de toestand van
de werknemer met inachtneming van de (nieuwe) criteria voor de
beoordeling van het abnormaal karakter van de werkloosheid. De
commissie dient haar advies te verlenen binnen de drie maanden; bij
ontstentenis wordt het geacht positief te zijn. Het ad vies is uitsluitend
bindend in negatieve zin en dan nog slechts wanneer het bij unanimiteit van stemmen is uitgebracht. Is er geen eenparigheid, dan staat
het de inspecteur vrij te beslissen(180). Een beslissing tot uitsluiting
voor onbepaalde tijd kan slechts getroffen worden binnen een periode van twee jaar na het einde van de eerste uitsluiting van 52 weken.
Indien geen beslissing tot uitsluiting voor onbepaalde tijd werd
getroffen kan een nieuwe beslissing tot tijdelijke uitsluiting slechts
getroffen worden wanneer twee jaren verstreken zijn na het einde van
de eerste tijdelijke uitsluiting(181). Aan het verwijt van willekeur
tracht de wetgever tegemoet te komen door het onderzoek verplicht
te stellen van de dossiers van de gerechtigden waarvan de werkloosheid een bepaalde duur overschrijdt(182). Vooraleer deze periode is
verstreken, kunnen de werklozen niet als abnormaallangdurig werkloos worden beschouwd(183). In beginsel valt deze duur samen met
(178) B.S., 18 juni 1985.
(179) Tijdelijk art. 143, § 1, lid 1.
(180) Tijdelijk art. 143, § 2.
(181) Tijdelijk art. 143, § 3.
(182) M.B. 4 juni 1964, art. 63, § 1, lid 2, zoals gewijzigd bij M.B. 18 juni 1985 (B.S., 26 juni
1985).
(183) M.B. 4 juni 1964, art. 63, § 2, lid 1.
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het dubbele van de gemiddelde duur van de werkloosheid in het
gewestelijk bureau voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe
de betrokkene behoort, of, indien dit gemiddelde lager ligt dan het
nationaal gemiddelde, met het dubbele van dit laatste(184). Van
gerechtigden die een blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen tussen 15 en 33 OJo en tussen 33 en 660Jo kan het dossier slechts
onderzocht worden nadat hun werkloosheid drie resp. vier maal zo
lang aansleept als het toepasselijk gemiddelde. Bovendien kunnen de
gerechtigden niet als abnormaallang werkloos worden beschouwd
zolang de duur van hun werkloosheid minder bedraagt dan een
aantal maanden dat bepaald wordt met inachtneming van hun beroepsverleden(185).
Nieuw is ook dat geen uitsluitingsbeslissing kan getroffen worden ten
aanzien van werklozen waarvan de gezinsinkomsten tengevolge daarvan lager zouden worden dan de helft van het in artikel 87 ter, § 4,
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen bepaald grensbedrag
vanaf hetwelk de vermindering met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen slechts gedeeltelijk wordt toegekend(186).
Stelt de inspecteur vast dat hij een werkloze niet kan uitsluiten omdat
de duur van zijn werkloosheid de voor hem geldende referteduur niet
overschrijdt of omdat zijn gezinsinkomen daardoor beneden het
grensbedrag zouden dalen, kan hij diens dossier slechts opnieuw
onderzoeken na een termijn van twee jaar die ingaat op de dag van
die vaststelling(187).
86. De tijdelijke regeling heeft het onmiskenbare voordeel dat zij de
vroegere willekeur aanzienlijk beperkt en de rechtszekerheid daardoor in ruime mate bevordert.
Niettemin rijst de vraag of een dergelijk systeem wei bij koninklijk
en ministerieel besluit kon worden opgezet. Men mag inderdaad niet
uit het oog verliezen dat de enige wettelijke basis waarop de werkloosheidsverzekering momepteel rust, t. w. artikel 7, § 1, lid 3, i, van
de Besluitwet van 28 december 1944 (alsmede artikel 7 van de
Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid) het voordeel van de
uitkeringen voorbehoudt aan de onvrijwillige werklozen. De wet
(184) M.B. 4 juni 1964, art. 63, § 1, lid 1, 2 en 3. De gemiddelde duur van de werkloosheid
per gewestelijk bureau en voor het Rijk werd vastgesteld bij M.B. 10 januari 1986 (B.S., 28
januari 1986).
(185) M.B. 4 juni 1964, art. 63, § 2, lid 2.
(186) Ibid., art. 63, §3.
(187) Ibid., art. 63, § 4.
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verleent de Koning niet de bevoegdheid om het begrip ,onvrijwillig
werklozen" te definieren, te beperken of uit te breiden, zodat dit
begrip in zijn gebruikelijke betekenis moet worden verstaan. De
vraag kan dan ook gesteld worden of zulks niet impliceert dat een
gerechtigde waarvan blijkt dat hij zich metterdaad in de werkloosheid installeert en derhalve niet langer onvrijwillig werkloos is niet
op elk ogenblik moet kunnen uitgesloten worden. Weliswaar was dit
ook vroeger niet mogelijk, maar het tijdelijke stelsel gaat veel verder
in het instellen van wat eigenlijk vermoedens van onvrijwillige werkloosheid zijn. De tijdelijke regeling heeft inderdaad tot gevolg dat
een verzekerde geruime tijd uitkering kan genieten zelfs indien het
duidelijk zou zijn dat hij geen nieuwe betrekking zoekt. Indien het
gezinsinkomen laag genoeg ligt, hoeft hij zich zelfs nooit meer te
bekommeren om een nieuwe betrekking.
Misschien gaat het hier om een weloverwogen optie waarmee een
meerderheid van de bevolking kan instemmen; niettemin is ook in
die hypothese een wijziging van de Besluitwet van 1944 en van de
Algemene Beginselenwet meer dan wenselijk.
Men kan overigens zelfs betwijfelen of de Minister de hem door het
tijdelijk artikel143, § 6, gegeven opdracht niet is te buiten gegaan.
Volgens deze bepaling bepaalt de Minister inderdaad ,de criteria
volgens welke geoordeeld moet worden of de duur of de herhaling
van de werkloosheid abnormaal is". Nergens verleent artikel143 de
Minister evenwel de bevoegdheid om te bepalen dat bepaalde werknemers niet op grond van artikel143 van het genot der uitkeringen
kunnen worden uitgesloten.
De door artikel63 ingestelde vermoedens van onvrijwillige werkloosheid lijken dan ook om tweeerlei reden onwettig te zijn.
87. Intussen is voor de nabije toekomst een definitieve herziening
van artikel 143 in het vooruitzicht gesteld.
Deze herziening is fundamenteel van aard, aangezien zij in werkelijkheid beoogt te breken met het principe van de onbeperkte uitkeringsduur en van het correctief daarop, nl. de uitsluiting wegens abnormaallangdurige of frequente werkloosheid. De uitkering van gerechtigden die jonger zijn dan 50 jaar en die als samenwonende de
forfaitaire uitkering ontvangen (d. w.z. na tenminste 18 maanden) zal
onder het nieuwe stelsel inderdaad automatisch geschorst worden op
het ogenblik dat de duur van hun werkloosheid het dubbel van de
gemiddelde werkloosheidsduur overschrijdt.
De betrokkene kan hiertegen bij de inspecteur protesteren maar enkel
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door aan te voeren dat de regel niet op hem toepasselijk is of dat het
gezinsinkomen beneden een bepaald grensbedrag zou dalen. Bevestigt de inspecteur de schorsing, dan is beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank.
De werkloze kan ook de abnormaallange duur van zijn werkloosheid
trachten te rechtvaardigen voor een nationale administratieve commissie. Daartoe dient hij evenwel het bewijs te leveren van zijn
voortdurende beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt of van zijn
beperkte arbeidsgeschiktheid. Tegen deze beslissing staat geen beroep open bij de arbeidsrechtbank; het enig mogelijk verhaal is de
_____yexnietiging£procedure voor de Raad van State. Hierdoor wordt
onbetwistbaar afgeweken van artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek. Het ziet er dan ook naar uit dat de procedureregeling bij
wet zal dienen te worden ingevoerd, indien men de arbeidsgerechten
werkelijk onbevoegd wil maken.
De procedure voor de commissie en voor de Raad van State hebben
geen schorsende werking.
De uitgesloten werkloze herkrijgt zijn recht op uitkering wanneer zijn
gezinstoestand wordt gewijzigd in die zin dat er recht ontstaat op een
bijslag bij de basisuitkering in de zin van het nieuwe artikel 160,
wanneer de gezinsinkomsten beneden een grensbedrag dalen of wanneer hij opnieuw zijn toelaatbaarheid kan bewijzen aan de hand van
nieuwe arbeidsprestaties.
88. De kritiek die werd geformuleerd met betrekking tot de tijdelijk
regeling geldt a fortiori voor het aangekondigd systeem. Het al dan
niet vrijwillig karakter van de abnormaallange duur van de werkloosheid speelt daarin immers nauwelijk nog een rol; het aantal
gerechtigden die niet kunnen gesanctioneerd worden wordt gevoelig
verhoogd.
· Zo dit vanuit sociaal oogpunt wellicht verdedigbaar is, dan leidt een
dergelijk systeem niettemin tot toestanden die niet Ianger verenigbaar
zijn met de regel, die tot tweemaal toe door de wetgever werd
goedgekeurd, dat alleen onvrijwillig werklozen aanspraak kunnen
maken op uitkering. Een wijziging van de besluitwet van 1944 en van
de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid lijkt dan ook steeds
meer aangewezen.
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g. Conclusie
89. Er kan geen twijfel over bestaan dat de werkloosheidsreglementering de strengste is van de onderzochte wetgevingen waar het de
sanctionering betreft van de verwezenlijking van het risico door
toedoen van de verzekerde.
De werkloosheidsverzekering sanctioneert (via de artikelen 134 e.v.)
immers niet alleen de zware fout. Artikel 126, zoals het door een
sedert enige jaren gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie
wordt ge1nterpreteerd, leidt er inderdaad toe dat ook de lichte en zelfs
de lichtste fout tot ontzegging van uitkering leidt. De zware fout
wordt zelfs op basis van zowel artikel 126 als 134 gesanctioneerd; in
bepaalde omstandigheden, nl. wanneer de fout bestaat in het formuleren van een voorbehoud voor het aanvaarden van een betrekking,
kan daar nog een supplementaire sanctie ex artikel 133 bij komen.
Anders dan in de overige besproken wetgevingen (met uitzondering
voor wat betreft de wetgeving inzake de beroepsziekten) kan ook het
voortduren van de verzekerde toestand door toedoen van de gerechtigde tot uitsluiting leiden.
De rechtszekerheid is om verscheidene redenen eerder beperkt. Een
belangrijke factor daarin is dat de vaste cassatierechtspraak inverband met de cumulatieve toepassing van de artikelen 126 en 134
hoofdzakelijk om redenen van sociale aard nog niet door alle arbeidsrechtbanken wordt gevolgd en dat zelfs de R.V.A. er zich
slechts sporadisch op beroept. Bovendien zijn de begrippen , ,wettige
reden" ter rechtvaardiging van een werkverlating (artikel 134) en
,omstandigheden die van die aard zijn dat van de werknemer niet
kon gevergd worden de betrekking verder te zetten" (om ontzegging
in toepassing van artikel126 te vermijden) wettelijk niet omschreven
en kunnen zij naar believen door de rechter ingevuld worden.
Alleen op het vlak van de uitsluiting wegens abnormaallangdurige
of frequente werkloosheid is door recente wetswijzigingen vooruitgang geboekt op het vlak van de rechtszekerheid. Het kan betreurd
worden dat zulks gebeurde zonder stevige wettelijke basis.
Meer algemeen kan de vraag gesteld worden of het in deze tijd van
hoogoplopende werkloosheidscijfers nog wel aanbeveling verdient
om sociaal verzekerden voor wie het recht op uitkering vaak van
cruciaal belang is wegens een voorbijgaande lichtzinnigheid uit te
sluiten op grond van regelen die dateren uit de golden sixties en die
in die tijd uiteraard een totaal ander effect sorteerden dan vandaag.
De Koninklijke Commissie belast met de codificering, de harmonise474

ring en de vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid in het kader van de algemene hervorming van die wetgeving is alvast van oordeel dat deze vraag een negatief antwoord
behoeft. Weliswaar stelt artikel 550 van het Voorontwerp van Wethoek van Sociale Zekerheid dat recht heeft op werkloosheidsuitkeringen de buiten zijn wil werkloos geworden werknemer die geschikt is
voor de algemene arbeidsmarkt en die geen passende dienstbetrekking of beroepsopleiding weigert, maar daaraan voegt artikel 551
meteen toe dat de Koning , ,onder dezelfde voorwaarden, doch na een
peri ode van niet-vergoeding waarvan Hij de minimum- en maximumdum vaststelt, het recht op werkloosheidsuitkeringen (kan) doen
ontstaan of behouden ten gunste van werknemers die niet buiten hun
wil werkloos zijn geworden of gebleven".
VI.

ALGEMEEN BESLUIT

90. De niet geheel onverwachte conclusie die uit dit alles kan getrokken worden is dat er tussen de onderscheiden stelsels van sociale
verzekeringen nog zeer aanzienlijke verschillen bestaan wat betreft
de gevolgen die zij hechten aan het verwezenlijken van het verzekerd
risico door toedoen van de verzekerde.
In de - formeel beschouwd niet tot de sociale zekerheid behorende
- wetgevingen betreffende schadeloosstelling wegens arbeidsongevallen en beroepsziekten speekt de fout van de verzekerde uiteraard
de kleinste rol. Dit verrast nauwelijks, gelet op het feit dat het
beroepsrisico hier het uitgangspunt vormt. Toch is het wat paradoxaal dat men moet vaststellen dat juist de oudste van de beschouwde wetgevingen de eerste war en om de regel culpa lata dolo requiparatur te verzaken.
Weliswaar bestaat er in bepaalde rechtspraak inzake arbeidsongevallen een onderhuidse tendens om ondanks de formele tekst van de wet
typische zware fout-situaties in aanmerking te nemen via allerhande
,sluipwegen", maar deze tendens blijft welbeschouwd marginaal.
Merkwaardig is dat de recentere stelsels die wei tot de eigenlijke
sociale zekerheid behoren aanzienlijk strenger zijn, hoewel ook zij
een inkomensvervangende functie hebben en derhalve van levensbelang kunnen zijn voor de sociaal verzekerde. Het sanctioneren van
de zware fout in de ziekteverzekering en zelfs van de lichtste fout in
de werkloosheidsv~rzekering lijkt overigens moeilijk in te passen in
een moderne filosofie van de sociale zekerheid, gebaseerd als zulks
noodzakelijk is op een achterhaald rationalistisch mensbeeld. Dient
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men het niet als een anachronisme te beschouwen wanneer anno 1964
in de ziekteverzekering een begrip ,zware fout" wordt ge!ntroduceerd dat in de wetgeving waaraan het ontleend is, nl. het verzekeringsrecht, al decennia lang aan kritiek blootstaat?
In rechtsleer en rechtspraak komt de onvrede met de bestaande
sancties vaak duidelijk aan het licht. Daarbij worden zowel het zwaar
en veelal onherroepelijk karakter van de sancties becritiseerd als het
gebrek aan rechtszekerheid dat er vaak mee gepaard gaat. In de
rechtspraak betreffende de zware fout in de ziekteverzekering komt
dit tot uiting in de zich verbreidende trend om de zware fout steeds
beperkender te interpreteren. In de werkloosheidsverzekering valt op
dat de arbeidsgerechten slechts schoorvoetend of soms helemaal niet
het Hof van Cassatie volgen in zijn strikte uitlegging van de regel van
artikel 126, lid 1, 1°.
Wat beide stelsels betreft dringt de rechtsleer aan op wetswijzigingen.
Of deze er tenslotte zullen komen, valt thans nog niet met zekerheid
uit te maken. Vooral hier staat de drukkende overheidsschuld immers een positieve sociale evolutie in de weg.
Het Voorontwerp van de Koninklijke Commissie is echter onmiskenbaar een grote stap in de goede richting.
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