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WOORD VOORAF
Ondanks de lange voorgeschiedenis van het internationaal sociaal
recht, kan niet worden ontkend dat zijn impact op het nationale recht
zich bijzonder traag heeft gemanifesteerd. In een rede gehouden te
Amsterdam in 1958 beklemtoonde professor Levenbach deze langzame opgang: hij stelde dat in het internationaal sociaal recht meer en
meer tekening begon te komen als bron van intern sociaal recht.
Intussen is de internationalisering van deze rechtstak een feit geworden. Dit komt niet aileen tot uiting door de werking van meerdere
volkenrechtelijke organisaties en van de Europese Economische Gemeenschap doch eveneens door de organisatie van nieuwe vormen
van rechtspleging ter beveiliging van eenvormige interpretaties van
dit recht. De inrichting van internationale gerechtshoven dewelke in
beginsel slechts toegankelijk zijn voor staten en volkenrechtelijke
organisaties, onderging eveneens een belangrijke mutatie op Europees regionaal niveau: ter beveiliging in laatste instantie van een
aantal grondrechten waaronder enkele met sociaal karakter, krijgen
particulieren rechtstreekse toe gang tot een internationaal rechtscollege (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens). Doch onrechtstreeks kan dezelfde particulier door middel van de nationale rechtbanken de interpretatie van sociaalrechtelijke regelingen van supranationale aard bekomen bij middel van een originele prejudiciele
procedure (art. 117 E.E.G.-verdrag).
Het belangrijk aantal verdragen, conventies en andere internationale
oorkonden, vooral dan deze met sociaalrechtelijk karakter, dat ons
land bindt, staat echter niet in verhouding tot de verwachtingen van
de betrokken burger.
Dit verslag heeft dan ook tot doel de lezer tot een persoonlijke
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conclusie te brengen over de relativiteit van het impact van dit
belangrijk arsenaal aan verdragsteksten op ons intern sociaal recht.
De materie is echter omvangrijk zodat slechts tot syntheses kon
worden overgegaan en dit aan de hand van de volgende opbouw.
Ben eerste hoofdstuk is gewijd aan het onderzoek van de bronnen
van het internationaal sociaal recht. Uit dit hoofdstuk zal blijken dat
de waarde van meerdere internationale teksten eerder op het politieke
dan op het juridische vlak ligt.
Deze bronnen-inventaris laat ons toe in een tweede hoofdstuk de
vraag te stellen hoe dit internationaal sociaal recht in het intern recht
wordt ge'incorporeerd alsook welke rechtskracht aan deze bepalingen
kan worden gegeven. De directe werking van sommige onder hen,
verlenen hun een bevoorrechte plaats. De kenmerken van en de wijze
waarop deze direct werkende bepalingen tot stand kunnen komen,
besluiten dit hoofdstuk.
Uit de analyse van de bronnen en hun rechtskracht in de interne
rechtsorde, wordt ten slotte in het laatste hoofdstuk concreet de
impact van dit recht onderzocht. Vanzelfsprekend diende hier te
worden geselecteefd. Aan de hand van enkele recente en betekenisvolle gevallen, gekozen zowel uit de wetgeving als uit de rechtspraak, wordt de relatieve doch niet te miskennen invloed van de
internationale sociale rechtsorde op het eigen recht aangetoond.
De groeiende internationalisering van de rechtsbetrekkingen tussen
de staten en haar weerslag op het individu, is een niet meer weg te
denken gegeven: het sociaal recht als het geheel van rechtsregelen die
zowel het recht op arbeid als op bestaanszekerheid verzekeren,
beslaat ongetwijfeld een terrein waar de impact van deze internationalisering duidelijke sporen naliet en nog zal nalaten.

HOOFDSTUK

I

DE BRONNEN VAN HET
INTERNATIONAAL SOCIAAL RECHT

A.

DE OORSPRONG VAN HET INTERNATIONAAL SOCIAAL RECHT

1. Algemeen wordt aangenomen dat het internationaal sociaal recht
spontaan is ontstaan met de industrialisering van West-Europa en de
daarmede gepaard gaande immigratiestroom van werknemers. Er
werd niet aileen gezocht naar wettelijke bescherming van de eigen
werknemers doch tevens streefden de Staten naar onderlinge afspra504

ken teneinde de ontwikkeling van de eigen sociale wetgeving te
kunnen doorzetten. Landen, gewikkeld in zware onderlinge concurrentie, zullen evenredig aan de afspraken met de concurrerende
Ianden, de ontwikkeling van hun eigen sociale wetgeving aanvaarden.
De sociale wetgeving verhoogt immers de kostprijs van de productiefactor arbeid.
2. De behandeling van de migrerende werknemers op het grondgebied van de ontvangststaat was eveneens het voorwerp van diplomatieke onderhandelingen tussen de betrokken Staten: de uitzendstaat
ijverde voor een zo gelijk mogelijke behandeling van haar uitgezonden onderdanen met de onderdanen van het ontvangstland op het
stuk van de arbeidsbescherming en de zich stilaan ontwikkelende
sociale zekerheid.
Naast deze tussenstaatse bekommernissen werd, onder impuls van de
internationale arbeidersbeweging, naar een universele, een uniforme
of een supra-nationale sociale wetgeving gestreefd. Zo gingen de
bijeenkomsten van de Internationales gepaard met de opkomst van
de eerste arbeiderspartijen en de stichting van de eerste georganiseerde vakorganisaties: deze oefenden een grote druk uit op het ontstaan
van een sociale wetgeving op internationaal vlak.
Ook op diplomatiek niveau, vooral onder impuls van de Zwitserse
regering, werd gestreefd naar internationale conferenties metals doel
elementaire sociale normen tot stand te brengen onder de vorm van
supra-nationaal sociaal recht.
3. Beknopt geformuleerd heeft het internationaal sociaal recht volgende doelstellingen: enerzijds wil het sociaalrechtelijke regelingen
uitvaardigen tot bescherming van de subjecten van het sociaal recht
die, hetzij omwille van hun nationaliteit, hetzij omwille van hun
plaats van tewerkstelling of van hun verblijfplaats, niet of slechts
gedeeltelijk onder de nationale wetgeving vallen. Voor deze personen
wordt tussenstaats sociaal recht uitgevaardigd: dit recht bepaalt de
voorwaarden waaronder de onderdanen van de ene staat onder de
wetgeving van de andere staat vallen. (Voorbeelden: de bilaterale
sociale zekerheidsverdragen, de arbeidsverdragen of tewerkstellingsakkoorden).
4. Anderzijds heeft het internationaal sociaal recht als doel het
totstandbrengen van een sociale wetgeving die niet binnen de grenzen
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van een bepaald land ressorteert, doch over de staatsgrenzen heen
aan alle subjecten van het sociaal recht een gelijke bescherming
verleent onafgezien van hun nationaliteit, hun verblijfplaats of plaats
van tewerkstelling. Dit is het supra-nationaal sociaal recht. Dit recht
vindt zijn oorsprong in de volkenrechtelijke organisaties, internationale organisaties die hiertoe bevoegdheid verwierven na een eventuele
afstand van staatssoevereiniteit (economische unies). Dit sociaal
recht steunt meestal op de verdragstechniek. Deze regelingen kunnen
op diverse wijzen in de positieve wetgeving terecht komen; dit wordt
verder uiteengezet.
5. Het tussenstaats sociaal recht ligt aan de basis van hoofdzakelijk
bilaterale verdragen terwijl het supra-nationaal recht hoofdzakelijk
tot stand wordt gebracht binnen volkenrechtelijke organen die hetzij
hoofdzakelijk zoals de I.A.O. hetzij binnen de perken van het
oprichtingsverdrag sociaalrechtelijke regelingen met internationale
inslag uitvaardigen. De ontwikkeling van het internationaal sociaal
recht wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op regionaal niveau door de
Raad van Europa en vooral door de E.E.G. Op universeel niveau
kenmerken de Verenigde Naties zich als een politiek volkenrechtelijk
organisatie dat universele beginselen afkondigt waaronder enkele
met sociaal karakter.
6. In dit preadvies kan om begrijpelijke redenen niet dieper op het
ontstaan en evolutie van het internationaal recht worden ingegaan:
aan interessante literatuur ontbreekt het op dit domein niet(l).
B.

SCHETS VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN HET
INTERNA TIONAAL SOCIAAL RECHT

7. Dit hoofdstuk wil als aanloop tot de verdere ontwikkeling van het
onderwerp een beknopt overzicht van de belangrijkste bronnen van
internationaal sociaal recht schetsen. De kennis van deze bronnen en
hun juiste situering in het nationaal recht is aangewezen; zowel de
doctrine als de rechtspraak erkennen de in belang toenemende rol van
bepaalde verdragen en oorkonden.
8. Waar in het verleden slechts de nationale wetgever over de impact
(1) Raadpleeg ondermeer: - LENAERTS, H., Inleiding tot het Sociaal Recht, Gent, Story,
1973, 239 e.v.; - DURAND, P ., Traite de droit du Travail, Dalloz, 1947, I, 157 e.v.; VALTicos, N., Droit International du travail, Dalloz, Serie B, 127 e.v.
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van deze internationale normgeving in het interne recht het laatste
woord had, bestaan sedert de staatshervorming van 1980 spanningen
tussen de nationale overheid en de gemeenschappen en de gewesten
op het gebied van de goedkeuringsprocedures van internationale
verdragen. De tribulaties omtrent de goedkeuring van het Internationaal Verdrag Inzake Economische en Culturele Rechten Ievert biervan het beste voorbeeld (zie verder nr. 40). Hetzelfde dreigt zich
thans met de goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest voor
te doen.
9. Deze vaststelling motiveert ondermeer de omschrijving van de
--oronnen, fiun liierarcliie alsookae vraag omtrent hun al dan niet
gei'ncorporeerd zijn in de nationale wetgeving.
§ 1. Het nationaal recht

10. De eerste bron van het internationaal sociaal recht is het nationaal recht. Vreemde werknemers die regelmatig zijn tewerkgesteld in
het ontvangstland, zijn onderworpen aan het nationaal sociaal recht
zoals de nationale werknemers. Aan dit elementair doch dikwijls
voorbijgelopen beginsel werd onlangs nog herinnerd door het Cassatiearrest van 16 december 1985 en het advies van advokaat-generaal
Lenaerts(2).
11. Het is slechts als er grensoverschrijdende elementen tussenkomen dat de Staat maatregelen zal treffen om de onvolmaakte vooral sociaalrechtelijke situatie van de eigen onderdanen, tewerkgesteld in het buitenland of van de in eigen land tewerkgestelde migrerende werknemers te regelen. Dit is essentieel het voorwerp van het
bilateraal, eventueel multilateraal verdragenpakket dat de meeste
industriele Staten onderling verbindt en inderdaad een belangrijke
plaats inneemt in de toepassing van het eigen nationaal sociaal recht.
12. De onvolmaakte bescherming geleverd door de nationale wetgeving beweegt bijgevolg de overheid tot het sluiten van bilaterale
overeenkomsten. Ze behoren tot de klassieke internationale instrumenten waarop Staten met gemeenschappelijk belangen beroep doen
teneinde hun wederzijdse betrekkingen op het gebied van de sociale
zekerheid te regelen.

(2) Cass., 16 december 1985, R. W., 1986-87, 163 e.v.
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§ 2. De bilaterale overeenkomsten

13. Buiten de communautaire regelingen die binnen de E.E.G. voorrang genieten blijven de bilaterale overeenkomsten traditioneel de
eerste rot vervullen tot regeling van het sociaal statuut van de naar
elkanders grondgebied migrerende werknemers. Zoals elke gelndustrialiseerde Natie, welke noodzakelijk op vreemde werknemers moest
beroep doen, sloot Belgie een belangrijk aantal van zulke Verdragen.
14. De wederkerigheid op basis waarvan deze verdragen in beginsel
steeds zijn afgesloten, is bijgevolg bepalend voor het sociale-zekerheidsstatuut van de onderdanen tewerkgesteld in de andere verdragsgebonden staat.
15. Deze overeenkomsten varieren inhoudelijk naargelang de diplomatieke besprekingen punctueel of algemeen werden gevoerd en zijn
eveneens afhankelijk van de sociaal-economische situatie van de
respectievelijke negocierende landen.
Meestal zijn de door Belgie gesloten overeenkomsten algemeen, dit
wil zeggen omvattend de gezamelijke nationale sociale wetgevingen
met stelsels waaraan alle werknemers, gelijkgestelden en hun gezinsleden onderworpen zijn.
Bijstandsregelingen zijn doorgaans uitgesloten. De niet-contributieve regelingen (bijv. de bestaansminima) maken het voorwerp uit van
specifieke administratieve schikkingen.
16. De specialiteit van deze overeenkomsten verplicht bijgevolg tot
een aandachtige lectuur ervan samen met de supplementaire akkoorden, de administratieve schikkingen houdende de uitvoering van het
verdrag en de samenwerking tussen de administraties, de interpretatieve besluiten en de briefwisseling. In deze documenten ligt het
sociaal statuut van de onderdaan tewerkgesteld in de andere verdragsgebonden staat. Een goede illustratie van deze noodzakelijke
analyse werd geleverd door het reeds geciteerd recent Cassatiearrest
van 16 december 1985. In dit arrest werd de werkloosheidsuitkering
(toepassing art. 124 werkloosheidsbesluit) niet toegekend aan jonge
Marokkaanse afgestudeerden wegens het ontbreken van een administratieve schikking ter concrete uitvoering van het beginsel van
werkloosheidsuitkering opgenomen in het Belgisch-Marokkaans sociale-zekerheidsverdrag(3).
(3) Cass., 16 december 1985, R. W., 1986-87, 165-173, advies adv.-gen.
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LENAERTS.

17. Elk van deze overeenkomsten steunt, binnen de noodzakelijke
coordinatie van de wetgevingen op enkele algemene beginselen als
volgt samen te vatten:
- De verdragsluitende staten handhaven hun eigen sociale-zekerheidsstelsels vermits er geen sprake is van een geunificeerde wetgeving.
- Zowel in de personele als de materiele werkingssfeer van de
betrokken stelsels wordt geen onderscheid gemaakt tussen de onderdanen van de verdragsluitende Staten.
- Teineinde wetsconflicten te voorkomen wordt de toepasselijke
-wet-aangeduid;-onafgezien-van-specifieke-afwijkingen-;-zijn-de-werlr-=------nemers die hun beroepsaktiviteit uitoefenen op het grondgebied van
een van de Staten, enkel onderworpen aan de wetgeving van die staat,
zelfs zo zij op het grondgebied van de andere staat wonen of wanneer
de werkgever of de zetel van de onderneming waar zij tewerkgesteld
zijn, zich op dit laatst genoemd grondgebied bevindt.
- De opening van het recht op prestaties of het behoud van dat recht
met het oog op de uitkering van de prestaties, ook indien de betrokkene zich niet meer in het tot de uitkering bevoegde land bevindt,
wordt verzekerd.
De bescherming steunt op de techniek van de samentelling van
tijdvakken en verzekering volbracht in elk van de verdragsluitende
Staten.
De techniek van de samentelling laat toe: enerzijds rekening te
houden met de in het ander land verrichte arbeidsprestaties voor de
berekening van de stageperiodes vereist om in bepaalde verzekeringstakken te worden opgenomen (bijv. Z.I.V.); anderzijds voor het
behoud van het recht op prestaties, rekening te houden met de in
beide landen vervulde tijdvakken alsof het tijdvakken betrof welke
krachtens de wet van de tot uitkering bevoegde staat waren vervuld.
Laatstgenoemde berekening is uiteraard primordiaal voor prestaties
op lange termijn zoals invaliditeit, rust- en overlevingspensioenen.
De berekening van de prestatie is volgens de termen van de overeenkomst ofwel prorata temporis ofwel direct.
- De uitkering van de prestatie wordt in beginsel niet territoriaal
gehouden, dit wil zeggen zonder verplichting tot verblijf in hetland
dat uitkeert.
Voor sommige prestaties (bijv. werkloosheid) wordt de uitvoer echter
niet toegestaan terwijl voor andere prestaties de uitvoer sterk wordt
afgezwakt (bijv. Z.I.V.). Kinderbijslag wordt krachtens deze over509

eenkomsten doorgaans uitgekeerd aan de in Belgie tewerkgestelde
werknemer wiens kinderen in het land van herkomst worden opgevoed. Deze regel geldt mutatis mutandis voor de kinderen van de
Belgische werknemer tewerkgesteld in het ander verdragsluitend
land.
18. Aldus zijn de bronnen van het internationaal sociaal recht schematisch te herleiden tot de bilaterale verdragen (tussenstaats recht)
enerzijds en de klassieke internationale verdragen anderzijds. Deze
richten organisaties op waarvan het doel hetzij direct hetzij indirect
gericht is op het verwezenlijken van sociaalrechtelijke normen. Deze
volkenrechtelijke organen brengen dan internationale verdragen tot
stand dewelke aan de ratificaties van de staten worden onderworpen.
§ 3. De internationale organisaties

19. In de eerste plaats gaat de aandacht naar de Verdragen van de
Verenigde Naties alsook van haar gespecialiseerde instellingen waaronder de belangrijke Internationale Arbeidsorganisatie.
20. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de algemene vergadering van de V .N. op 10 december 1948
(B.S. van 31 maart 1949). Deze Verklaring bevat enkele morele en
algemene doelstellingen voor de volkeren, zonder bindende rechtskracht. Ze bevat enkele bepalingen met sociaal karakter dewelke
echter niet in het Belgisch recht kunnen worden gelncorporeerd.
21. Het verdrag betrejjende de status van vluchtelingen, 28 juli
1951, goedkeuringswet 26 juni 1953 (B.S. 4 oktober 1953) en het
protocol van 31 januari 1967, goedkeuringswet 27 februari 1969
(B.S. 3 mei 1969).
Dit verdrag bevat een reeks bepalingen met sociaalrecbtelijke inhoud
waarbij het statuut van de erkende vluchtelingen onder dit opzicht
wordt beveiligd tijdens het verblijf in het ontvangsland. Zo handelen
de volgende artikels over volgende materies: loonarbeid (art. 17),
zelfstandige en vrije beroepen (artt. 18 en 19); de ondersteuning van
overheidswege (art. 23). Een belangrijke plaats neemt artikel 24 in:
het handelt over de gelijke behandeling van vluchtelingen met de
eigen onderdanen met betrekking tot de arbeidswet en de sociale
zekerheid alsook de toepassing van de algemene beginselen van de
sociale-zekerheidsverdragen (samentelling van de tijdvakken en export van de prestaties). Belgie keurde het verdrag zonder voorbehoud
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goed. Het heeft een impact op de bijstandsregelingen zoals in het
laatste hoofdstuk wordt aangetoond.
22. Het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Socia/e en
Culturele Rechten (sociaal-economisch pact) en het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (burgerlijk pact),
New-York 19 december 1966; goedkeuringswet 15 mei 1981 (B.S. 6
juli 1983) door Belgie geratificeerd op 21 april 1983(4).
Het sociaal-economisch pact bevat in deel III een reeks bepalingen
dewelke ongetwijfeld als fundamentele sociale rechten mogen doorgaan. Het pact erkent zowel het recht op arbeid (art. 6) als het recht
op een billijk loon en op billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden
(art. 7). De vakverenigingsvrijheid, met inbegrip van het stakingsrecht is nauwkeurig uitgewerkt (art. 8). Het recht op sociale zekerheid en op sociale voorzieningen wordt erkend (artt. 10 tot en met
13).
Algemeen wordt aangenomen dat de bepalingen onvoldoende duidelijk en volledig zijn om directe werking te hebben en dat ze slechts
bindende normen voor een nader uit te werken staatsbeleid inhouden. Aldus kende de Hoge Raad der Nederlanden geen directe
werking toe aan het artikel 8 van het E.V.R.M., meer bepaald met
betrekking tot het stakingsrecht(5).
Het burgerlijk pact bevat enkele bepalingen met een mogelijke
sociaal-rechtelijke inslag. Vermits deze normen echter in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
(E.V.R.M.) worden teruggevonden, is het meteen duidelijk dat de
normen van het E.V.R.M. als bron gaan primeren. Deze laatsten
worden beter beschermd omwille van de mogelijkheid die door het
E.V.R.M. wordt geboden aan het individu. De Belgische regering
heeft dan ook de voorrang van de E. V .R.M. normen bevestigd(6)(7).
23. De Verdragen en aanbevelingen van de lnternationale Arbeidsorganisatie. (Statuten goedgekeurd te Montreal op 9 oktober 1946,
goedkeuringswet 30 december 1947, B.S. 3 juni 1948).
De Verdragen van de I.A.O. zijn ongetwijfeld toonaangevend op het
(4) Eveneens goedgekeurd bij decreet van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1982 (B.S., 15
oktober 1982) en decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 januari 1983 (B.S., 26 februari
1983).
(5) Hoge Raad der Nederlanden, 6 december 1983, nr. 557, Nederl. Jurispr., 1984, 1954.
(6) Voorbehoud door Belgie geformuleerd, verschenen in het B.S., 6 juli 1983, 8831-8838.
(7) Zie ALEN, A., o.c., 351, e.v.
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vlak van het supra-nationaal sociaal recht alhoewel niet direct-werkend in ons land (zie verder nr. 65). Wat echter de incorporatie in
de nationale wetgevingen van dit kwalitatief bijzonder goed normatief materiaal sterk in de hand werkt, zijn de statutair zeer goed
uitgewerkte controleprocedures: men kan terecht stellen dat dank zij
deze methodes, de Verdragen van de I.A.O. bijzonder ,au serieux"
worden genomen door de meeste aangesloten Ianden.
Ons land heeft thans 79 Verdragen op de 161 goedgekeurd. (Toestand 1 jan. 1986).
§ 4. Regionale organisaties

De Raad van Europa
24. Onafgezien van de Europese Economische Gemeenschappen is
de Raad van Europa ongetwijfeld de belangrijkste regionale organisatie wat betreft de tot standkoming van verdragen met een sociaalrechtelijk karakter. Van de meer dan 120 verdragen verwezenlijkt
binnen de Raad van Europa, vermelden we slechts de verdragen met
een directe of indirecte sociaalrechtelijke inhoud en de verdragen die
impact op het sociaal recht kunnen hebben.
25. Op de eerste plaats staat het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens. (Rome 4 november 1950. Goedkeuringswet 13
mei 1955, B.S. 19 augustus 1955).
Dit Verdrag biedt in de eerste plaats aan de burgers een geheel van
juridische waarborgen ter bescherming van rechten en vrijheden
dewelke niet expliciet een sociaalrechtelijke inhoud bezitten. Het
belang van het verdrag ligt hem echter in de afdwingbaarheid op het
interne vlak van bepalingen waaraan een sociaalrechtelijk inhoud
kan worden toegemeten. Uit de verder besproken rechtspraak blijkt
immers dat bepaalde verdragsbepalingen een rechtstreekse invloed
kunnen uitoefenen op bepaalde sociaalrechtelijke verhoudingen zowel op individueel als op collectief vlak. Vernoemen we nu reeds de
bepaling waarbij de eerbiediging van het prive-leven wordt gewaarborgd (art. 8, 1°) en de weerslag hiervan op bepaalde clausules in
arbeidsovereenkomsten of statuten.
Het artikel11 waarborgt de vrijheid van vereniging, met inbegrip van
de positieve en negatieve vakverenigingsvrijheid (art. 11 § 2). Dit
artikel bevat impliciet het keuzerecht (positieve en negatieve vrijheid
tot aansluiting) waarover de rechtspraak van het Hof van Straatsburg zich wei genuanceerd uitsprak (zie verder nr. 74).
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Belangrijk is eveneens het artikel 14 dat het genot van rechten en
vrijheden opgenomen in het Verdrag waarborgt en dit zonder enige
discriminatie van welke soort ook.
Algemeen mag worden gesteld dat het verdrag burgerlijke en politieke rechten bevat en geen economische noch sociale, wat echter niet
uitsluit dat de eerste een sociaalrechtelijke weerslag kunnen hebben,
zoals verder zal worden aangetoond.
26. Het E.V.R.M. neemt ongetwijfeld een belangrijke plaats bij de
bronnen van het internationaal sociaal recht. Dit niet alleen omwille
van zijn eigen karakteristieken doch vooral wegens de aangroeiende
plaats, Oieliet verorag mneemt, als vluclitlieuvel voor lief IillhviQ=u_ _ _ _ __
dat zich in de uitoefening van zijn vrijheden, inbegrepen de sociaalrechtelijke, bedreigd voelt of zich benadeeld acht door de schending
van een in het verdrag opgenomen recht.
In afwachting van de verdere bespreking van de directe werking van
het E.V.R.M. past het nu reeds te wijzen op enkele fundamentele
kenmerken van dit verdrag. In tegenstelling met andere verdragen
waarborgt het verdrag de toegang bij de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens voor iedere natuurlijke persoon en iedere
niet-gouvernementele organisatie of vereniging van particulieren, op
grond van een individueel verzoekschrift.(8).
Het individueel klachtrecht moet door de aangeklaagde staat erkend
zijn (Belgie: verklaring 14 oktober 1982, B.S. 10.11.1982: voor een
periode van 5 jaar vanaf 30 juni 1982). De klacht moet door een
behandeling van het geschil voor de nationale rechter zijn voorafgegaan.
Volgens artikel 13 van het Verdrag heeft elke persoon wiens rechten
en vrijheden in het verdrag zijn vermeld, bij schending van die
rechten een recht op daadwerkelijke rechtshulp voor de nationale
rechter, zelfs zo de schending door personen binnen de uitoefening
van hun ambtelijke functie zou zijn begaan.
De bindende rechtsmacht van het Europees Hof van Straatsburg
werd erkend, wat de impact van het verdrag optimaal maakt.
27. Het Europees Sociaal Handvest (Turijn 18 oktober 1961, goedgekeurd door de Franse gemeenschapsraad op 8 juli 1983, B.S. 18
augustus 1983) bevat bij uitstek de sociaal-economische rechten
dewelke niet in het E.V.R.M. zijn opgenomen. Omwille van zijn
(8) Art. 20 tot 27 E.V.R.; art. 1 tot 3 derde Protocol, art. l vijfde Protocol.
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algemeen karakter met beleidsruimte voor de verdragstaten is dit
verdrag weliswaar bron van internationaal sociaal recht en bijgevolg
normgevend voor het beleid van de Lid-Staten doch in geen geval
rechtstreeks werkend. Het ontbreken van een gerechtelijke procedure
met een individueel klachtrecht, rangschikt dit verdrag - dat nog
steeds niet door de Belgische Staat is goedgekeurd - onder de
categorie van verdragen te vergelijken met deze door de I.A.O. tot
stand gebracht.
28. Op het gebied van het sociale-zekerheidsrecht nemen twee overeenkomsten een belangrijke plaats in als bron van internationaal
sociale-zekerheidsrecht, namelijk de Interim-overeenkomsten en het
Europese verdrag inzake Sociale Zekerheid.
De Interim-akkoorden betreffende de sociale zekerheid gesloten
tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa in 1953 zijn van
toepassing op alle onderdanen, eventueel ook niet-werknemers, dewelke onder de toepassing van een nationale regeling vallen.
De Interim-akkoorden zijn in feite instrumenten die het geheel van
bilaterale akkoorden, gesloten tussen de Lid-Staten, in hun effect
samenbundelen ten voordele van hun onderdanen die aldus de toepassing kunnen vragen van al deze sociale-zekerheidsverdragen,
telkens ze op het grondgebied van een van de verdragsluitende staten
zijn tewerkgesteld.
Deze akkoorden verwezenlijken de gelijkheid van behandeling inzake sociale zekerheid tussen de onderdanen van de Lid-Staten.
In de bijlagen worden per land de regelingen en bilaterale overeenkomsten bepaald waarop de akkoorden van toepassing zijn.
De verder geciteerde Europese Verordeningen 1408/71 en 574/72
vervangen integraal de bilaterale overeenkomsten gesloten tussen de
Lid-Staten doch artikel 7 van de Verordening 1408/71laat onverlet
de verplichtingen welke voortvloeien uit deze Europese Interimakkoorden ten opzichte van de Lid-Staten van de Raad van Europa
die geen Lid-Staat van de E.E.G. zijn.
29. De lnterim-akkoorden lopen thans samen met het Europese
Verdrag inzake Sociale Zekerheid van 14 december 1972, goedgekeurd bij wet van 2 september 1985(9). Dit verdrag is belangrijk voor
de Belg die in het buitenland is tewerkgesteld in een niet tot de E.E.G.
behorend land, dat Lid is van de Raad van Europa en dat het Verdrag
(9) B.S., 14 maart 1986.
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heeft geratificeerd: concreet zijn dit thans Oostenrijk en Turkije
waarmede ons land eveneens door bilaterale sociale-zekerheidsverdragen is gebonden. De materiele werkingssfeer van het verdrag slaat
op de traditionele takken van de sociale zekerheid, met inbegrip van
arbeidsongevallen en beroepsziekten (artikel2lid 1); de verdragsluitende staten moeten in bijlage de wettelijke regelingen en stelsels
vermelden die volgens hun binnen de werkingssfeer van het Verdrag
vallen.
Naast het gelijkheidsbeginsel (artikel 8) poneert het Verdrag de
export van de prestaties (artikel 11) alsook de verwijzingsregel met
betrekking tot de toe te passen wetgeving: de migrerende werknemer
------weiK:e onderoe personele werl(ingssfeer van het Verdrag valr;-1(-an
_______
slechts onder een wetgeving ressorteren, te weten deze van het land
van tewerkstelling {Titel II).
Titel III bevat de specifieke procedures houdende de opening, het
behoud en de uitkering van de verschillende soorten prestaties.
Dit Verdrag kan inhoudelijk vooral met de Europese Verordeningen
inzake sociale zekerheid worden vergeleken, maar vertoont evenwel
een aantal treffende verschilpunten. We verwijzen hiervoor naar de
commentaar van Danny Pieters{lO). Bieden de meeste bepalingen
van het Verdrag een directe bescherming, toch zijn bepaalde toepassingen afhankelijk van nader tussen de betrokken Staten uit te
werken bilaterale en multilaterale overeenkomsten, meer bepaald ten
aanzien van de prestaties inzake ziekte en moederschap, werkloosheid en gezinsbijslag.
Het verdrag kan aangewezen zijn voor de Belg tewerkgesteld in een
van de niet-Gemeenschapslanden welke het Verdrag ratificeerde,
vooral wat betreft de langlopende uitkeringen zoals de invaliditeits-,
ouderdoms- en overlevingspensioenen, de arbeidsongevallen en de
beroepsziekten( 11).
Belgen in het buitenland tewerkgesteld kunnen bijgevolg terecht
komen in gevallen waarin het Verdrag en niet de E.E.G. Verordeningen van toepassing zijn:
- wanneer een instelling van een verdragstaat die geen E.E.G.
Lid-Staat is, bij een bepaalde situatie betrokken wordt wegens hun
tewerkstelling in dat land;

(10) PIETERS, D., ,Het Europese Verdrag inzake Sociale Zekerheid", R. W., 1985-86, 26032610.
(11) Kortlopende uitkeringen en verstrekkingen zijn afhankelijk van bijzondere regelingen op
bilateraal vlak.
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- wanneer zij binnen een of meerdere E.E.G. Ianden werkzaamheden hebben verricht en zij onderworpen werden aan een socialezekerheidsstelsel waarop de Verordeningen niet toepasselijk zijn
doch wei het Verdrag: bijvoorbeeld op stelsels ingesteld bij CAO en
algemeen verbindend verklaard.
30. Het supra-nationaal verdrag genoemd de Europese Code inzake
Sociale Zekerheid (Straasburg 16 april1964, goedkeuringswet 25 mei
1969) wordt enkel als bron voor regeringsbeleid vermeld. De ,code"
bevat immers slechts beschermingsnormen inzake sociale zekerheid
dewelke door de gebonden staten in hun eigen wetgeving dienen te
worden geconcretiseerd. Het is bijgevolg een verdrag dat beleidsopties aan de overheid toespeelt, weliswaar binnen internationaal bepaalde grenzen.
De Europese Gemeenschappen
31. Het hoofdstuk gewijd aan de incorporatie van het internationaal
recht in de nationale en regionale wetgeving, zal de uitzonderlijke rol
van het verdragsrecht van de Europese Gemeenschappen in het Iicht
stellen.
De Europese Gemeenschappen, nl. de E.G.K.S., de E.E.G. en de
Euratom waarvan de organen zijn gefusioneerd, zijn des te belan:grijker wegens de concrete toepassing in hun voordeel van artikel 25bis
van de Grondwet, waarbij de uitoefening van bepaalde machten door
een verdrag of door een wet kan worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen. Door de goedkeuringswet van het verdrag van
Rome, alsook door het fusieverdrag van 8 april 1965, hebben de
Raad van Ministers en, in beperkte mate, de Commissie van de
Gemeenschappen een deel van de grondwettelijk voorbehouden
macht ontvangen.
De plaats van het Communautair recht als bron van supra-nationaal
sociaal recht is dan ook uitzonderlijk.
Het past dan ook iets omstandiger de plaats die wordt ingenomen
door het Europees recht als rechtsbron met een dwingend karakter
voor het eigen sociaal recht, aan te duiden.
32. Het E.E.G.-verdrag bevat enkele sociale bepalingen zonder
directe werking en die zijn opgenomen in het derde deel van titel III
onder de titel ,sociale politiek".
Het eigenlijk europees sociaal recht treft men bij uitstek aan in enkele
verordeningen en vooral richtlijnen waarvan de invloed, als bron van
communautair sociaal recht, diepgaand is.
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Een van de meest originele facetten van het E.E.G.-verdrag is de
invoering van het vrij verkeer van werknemers als middel tot verwezenlijking van de Gemeenschappelijke markt (art. 48 t.e.m. 51).
Nadruk wordt vooral gelegd op de absolute gelijke behandeling op
het gebied van het sociaal recht van de E.E.G .-werknemers tewerkgesteld in een andere Lid-Staat dan diegene waarvan ze onderdaan zijn.
De concrete uitwerking van deze verdragsbeginselen verliep over
verschillende etappes met als definitieve regeling de verordening
1612/68 van 10 oktober 1968.
Over het vrij verkeer van werknemers bestaat een uitgebreide vakliteratuur naar dewelke wordt verwezen. Het vrij verkeer houdt op
zichzelf geen sociale doelstellingen in vermits dit verkeer slechts een
middel is om de Gemeenschappelijke markt te verwezenlijken. Doch
dit neemt niet weg dat het vrij verkeer belangrijke sociale gevolgen
heeft, ondermeer door de verruiming van de tewerkstelling en de
maatregelen die aldus worden uitgelokt op het niveau van het sociaal
beleid (huisvesting, onderwijs, cultuur e.a.). Doch het is vooral op
het gebied van de noodzakelijke uitschakeling van discriminaties
tussen E.E.G.-werknemers van de verschillende Lid-Staten bij middel van harmonisatie- en coordinatietechnieken dat de sociale gevolgen, van dit vrij verkeer het best tot uiting worden gebracht.
Dank zij deze regelingen kunnen de E.E.G.-werknemers over het
territorium van alle Lid-Staten beroepsarbeid verrichten waardoor
hun bestaanszekerheid kan worden verzekerd en dit zonder het
slachtoffer te zijn van discriminaties op het sociaal domein.
Een van de belangrijkste gevolgen van dit vrij verkeer van werknemers is de noodzaak tot coordinatie van de sociale-zekerheidswetgevingen der Lid-Staten, wat dan ook uitdrukkelijk door artikel51 van
het Verdrag wordt opgelegd. Zonder deze coordinatie zou het vrij
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap immers een dode
letter zijn gebleven.
Aan de migrerende E. E.G .-werknemer wordt de continuiteit van zijn
sociale-zekerheidsrechten verzekerd door twee specifieke verordeningen, nl. de verordening 1408/71 en de (administratieve) verordening
574/72: beiden steunen op de techniek van de coordinatie, namelijk
het organiseren van het samenspel van onderling met elkander botsende nationale regelingen(l2).
(12) Artikel51 E.E.G. Verdrag stelt dat de Commssie de maatregelen moet vaststellen welke
op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrij
verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor
de migrerende werknemers en hun gezin de samenstelling van de tijdvakken te bekomen en
de uitbetaling van de prestaties te verzekeren.
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Coordinatie streeft bijgevolg naar het wegwerken van elementen
voorkomend in de nationale stelsels welke bij grensoverschrijdende
arbeidsprestaties, tot onvolkomenheden of tot overlapping van het
sociale-zekerheidsstatuut van de migrerende werknemer zouden leiden.
Ook in deze materie primeert fundamenteel de garantie voor de
migrerende werknemer op gelijke behandeling met de eigen onderdanen van de E.E.G.-landen (toepassing van de artikels 2 en 7 van het
E.E.G .-Yerdrag).
Een belangrijke nationale rechtspraak dewelke op haar beurt door '
deze van het Europees Hof van Justitie wordt belnvloed.
33. De Verordening 1408/71 is ratione personae van toepassing op
werknemers en zelfstandigen op wie de wetgeving van een of meer
Lid-Staten van toepassing is of geweest is en die E.E.G.-onderdanen
zijn, alsook op de gezinsleden en de nagelaten betrekkingen (art. 2,
yo 1408/71).
De hoedanigheid van werknemer wordt bepaald vanuit het standpunt
van de op hem toepasselijke wettelijke regeling, per tak van het
stelsel, onafhankelijk van het door het arbeidsrecht aan de werkzaamheden van de betrokkene toegekende kwalifikatie(13).
De hoedanigheid van gezinslid wordt eveneens bepaald door de
nationale wetgeving, krachtens welke de prestaties worden verleend.
De materiele werkingssjeer omvat aile wettelijke regelingen van de
Lid-Staten betreffende de takken van sociale zekerheid zoals prestaties bij ziekte en moederschap, bij invaliditeit, bij ouderdom, aan
nagelaten betrekkingen, bij arbeidsongevallen en beroepsziekten,
werkloosheidsuitkeringen en gezinsbijslagen (art. 4).
De Yerordening is van toepassing op de algemene en bijzondere
stelsels van sociale zekerheid, welke al of niet op premie- of bijdragebetaling berusten, alsmede op de regelingen betreffende de verplichtingen van de werkgever of de reder.
De Yerordening 1408/71 treedt eveneens in de plaats van de tussen
de Lid-Staten gesloten sociale zekerheidsverdragen, ook indien de
toepassing van deze verdragen tot hogere uitkeringen zou leiden dan
deze voortvloeiend uit de toepassing van de yo 1408/71(14).
(13) Er bestaat een uitgebreide jurisprudentie van het Hof van Justitie omtrent de personele
werkingssfeer van de yo 1408/71.
(14) H.v.J., 7 juni 1973, zaak 82/72, C.J. WALDER t. Bestuur der Sociale Verzekeringsbank,
Jur.H. v.J., 1973, 599.
·
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Op deze communautaire voorrang geldt slechts de uitzondering
bepaald in artikel 7 van de Verordening namelijk:
§ 1:de Verordening laat onverlet de verplichtingen welke voortvloeien uit
a) enig door de Internationale Arbeidsconferentie aanvaard verdrag, dat na bekrachtiging door een of meer Lid-Staten aldaar in
werking is getreden;
b) de Europese Interim-overeenkomsten van 11 december 1953 inzake sociale zekerheid, gesloten tussen de Staten welke lid zijn van
de Raad van Europa.
_§ 2: ongeacht het bepaalde in artikel 6 blijven van toep_assing;~------a) het Verdrag van 27 juli 1950 betreffende de sociale zekerheid van
Rijnvarenden, herzien op 13 februari 1961;
b) het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale
zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationale vervoer;
c) de in bijlage III van de V0 1408/71 vermelde bepalingen van
verdragen inzake sociale zekerheid.
34. De nieuwe Lid-~taten Spanje en Portugal vallen, overeenkomstig de overgangsregeling, slechts onder de toepassing van artikel 48
E.E.G.-Verdrag (vrij verkeervan werknemers) vanaf 1 januari 1993.
Intussen blijven de bilaterale immigratieovereenkomsten gesloten
tussen de afzonderlijke E.E.G.-Lid-Staten en Spanje en Portugal
gehandhaafd(l5).
De Verordeningen inzake sociale zekerheid zijn echter van toepassing
op de gevallen waarin werknemers-onderdanen van de oude en
nieuwe Lid-Staten zijn betrokken krachtens een regelmatige tewerkstelling op het gebied van een andere Lid-Staat dan hun eigen
grondgebied( 16).
Als bron van het sociale-zekerheidsrecht betrokken bij grensoverschrijdende arbeid zowel van nationale als van E.E.G.-werknemers,
zijn deze verordeningen bindend in de Belgische rechtsorde en geven,
zoals gezegd, aanleiding tot belangrijke rechtspraak. In een recente
bijdrage onderstreept Ph. Gosseries de implicatie van dit communau(15) Artikel55 e.v. (Spanje) en de artikels 215 e.v. (Portugal) van de toelatingsakte de dato
12 juni 1985, goedgekeurd door Belgie bij wet van 7 augustus 1985 (B.S., 31 januari 1986).
(16) Het toetredingsverdrag voorziet in een bijzondere regeling inzake kinderbijslag ten gunste
van de gezinsleden der migrerende Spaanse en Portugese werknemers die in het moederland
verblijven (zie respect. artikels 60 en 220: zie bijlage 4). De regelmatig tewerkgestelde Spaanse
en Portugese werknemers genieten eveneens van de gelijke behandeling zoals voorzien door
de artikels 7 tot 9 van de yo 1612/68, evenals hun gezinsleden (artikel 10 ibid. V0 ).
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tair recht waardoor bestendig twee rechtsordes geevalueerd moeten
worden, de communautaire en de interne: ,Des caracteristiques de
ceux-ci illustrent la mission delicate des autorites administratives et
judiciaires competentes pour apprecier les droits sociaux des migrants au vu de !'interpretation de normes situees dans deux 'empires' dont l'un prime l'autre"(17).
De richtlijnen van de E.E.G. zijn eveneens bronnen van communautair recht met Verdragsverplicbting om in de Belgische rechtsorde te
worden ge'incorporeerd.(18).
35. Het beperkt sociaalluik in het E.E.G.-verdrag gaf aanleiding tot
een reflectie over de noodzaak aan de economiscbe unie eveneens een
sociale dimensie te geven. Dit kwam concreet tot uiting in het
memorandum van de commissie 1971 waarbij de krachtlijnen van
een nieuw Europees sociaal beleid werden vastgelegd. (Bull. C.E.,
4171; mededeling Commissie aan de Raad: 17.3.1971).
Het gaf ontstaan aan de resolutie van 21 januari 1974 houdende bet
sociaal actieprogramma (Bull. C.E. suppl. 2174) dat streefde naar de
verbetering van de levensstandaard en de arbeidsvoorwaarden van
de E.E.G.-onderdanen vooral dan in hun hoedanigbeid van werknemers.
36. De volgende rechtlijnen zijn betekenisvolle bronnen van sociaal
recht in de Belgische rechtsorde:
1° op het vlak van de gelijke behandeling:
- Richtlijn dd. 10jebruari 1975: gelijkbeid van loon voor werk van
gelijke waarde. De richtlijn steunde op artikel 100 van het verdrag. Deze ricbtlijn werd in Belgie uitgevoerd door de CAO nr ~
25 van 25 oktober 1975.
- Richtlijn dd. 9 jebruari 1976: gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de toegang tot het arbeidsproces, beroepsopleiding
en promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
(uitschakeling van rechtstreekse en onrechtstreekse discriminaties). In Belgie werd deze richtlijn uitgevoerd in de wet economische herorientering (4 augustus 1978, titel V).
- Richtlijn dd. 19 december 1978: geleidelijke uitvoering van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op bet
gebied van de sociale zekerheid. Gezien het moeilijk terrein werd
(17) GOSSERIES, Ph., o.c., 1.
(18) Art. 189 E.E.G. Verdrag.
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een buitengewone termijn van zes jaar toegestaan voor omzetting
van de richtlijn in nationaal recht.
Deze richtlijn werd genomen op grond van artikel 235 van het
verdrag. De toepassing van deze richtlijn verloopt in ons land niet
zonder moeite en zal in hoofdstuk III worden besproken.
- Richtlijn dd. 24 juli 1986 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
ondernemings- en sectoriiHe regelingen inzake sociale zekerheid.
Het betreft de toepassing van het beginsel van de gelijke behandeling
ten opzichte van de voornoemde regelingen die niet onder de voornoemde richtlijn van 1978 vallen. Hiermede worden bedoeld de
conventionele regelingen aanvullend op de sociale zekerheid, ongeacht of de aansluiting verplichtend is.
Elke vorm van discriminatie is op grond van geslacht, hetzij direct
of indirect door verwijzing met name naar de gezinssituatie of de
echtelijke staat uitgesloten. Artikel6 van de richtlijn bepaalt in detail
een reeks regelingen die in strijd met het beginsel kunnen worden
beschouwd. De Lid-Staten verplichten zich de C.A.O.'s, arbeidsreglementen of aile andere regels in verband met ondernemingen of
sectoriele aanvullende sociale-zekerheidsregelingen die strijdig
zouden zijn met de richtlijn, nietig te verklaren.
De richtlijn moet uiterlijk op 30 juli 1989 in de Lid-Staten worden
uitgevoerd.
2° op het vlak van de bescherming van de belangen van de werknemers:
Deze doelstelling wordt bereikt door het opstellen van minimimnormen op het niveau van de gemeenschap.
- Richtlijn dd. 17 februari 1975: collectief ontslag (harmonisatie
van de nationale regelingen).
De Belgische regeling is vervat in een wet (1961), twee K.B.'s van
5/12/1969 en van 24/5/1976 gewijzigd door K.B. 6 maart 1984 (B.S.
18/4/84), en een M.B. (1969) en vooral in de C.A.O.'s gesloten in
de N.A.R. nr. 10 (8/5/1973), 10bis (2/10/1975), toter (24/3/1976)
en lOquater (6/12/1983: K.B. 4/2/84; (B.S. 22/2/84) 24 (2/10/1975)
en 24bis van 6 december 1983 (K.B. 7/2/84. B.S. 22/2/84).
- Richtlijn dd. 14 februari 1977 tot onderlinge aanpassing van de
wetgeving van de Lid-Staten wat betreft het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,
vestigingen of onderdelen daarvan (fusies). In Belgie werd deze
richtlijn eerst uitgevoerd door de C.A.O. nr. 32 van 28 februari
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1978 dewelke op haar beurt werd vervangen door de C.A.O. nr.
32bis van 7 juni 1985.
- Richtlijn dd. 20 oktober 1980 (toep. art. 100 V. Verdrag) over
de onderlinge aanpassing (... ) m.b.t. de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever. In Belgie wordt deze
richtlijn uitgevoerd via de reglementering en conventionele regelingen op de sluitingsfondsen en de fondsen voor bestaanszekerheid.
3° op het vlak van de verbetering in de preventie van ongevallen en
van de bescherming van de gezondheid:
- Richtlijn dd. 9 juni 1980: richtlijn over de bescherming van de
werknemers tegen de blootstelling aan chemische, fysische en
biologische agentia in de arbeidsplaats. De richtlijn bevat mantelbepalingen dienend als grondslagvoor communautaire en nationale regelingen.
- Richtlijn dd. 12 mei 1986 betreffende de bescherming van werknemers tegen risico 's van blootstelling aan lawaai op het werk.
Deze richtlijn verplicht ondermeer tot het nemen van specifieke
gezondheidsmaatregelen voor werknemers onderworpen aan een
dagelijkse geluidshinder van 85 decibel A. Bij een geluidshinder
hoger dan 90 decibels A, moet de hinder worden verlaagd en bij
onmogelijkheid zal een speciale bescherming van de werknemer
moeten worden verzekerd.
Deze richtlijn dient voor 1 januari 1990 te worden uitgevoerd.
In ons land zal de uitvoering van deze richtlijnen normaal via het
A.R.A.B. of speciale regelingen worden verwezenlijkt.
4° op het vlak van de medezeggingsschap van de sociale partners en
de werknemers.
De Europese Gemeenschap neemt initiatieven op dit vlak. Het volstaat te wijzen op de trage vooruitgang vastgesteld in de communautaire normgeving op dit gebied. Aldus zijn de ontwerpen van Statuut
Europese Naamloze Vennootschap (30 juni 1970) en van de vijfde
richtlijn strekkende tot de coordinatie van het vennootschapsrecht
van de Lid-Staten nog steeds in bespreking of eerder in ,sourdine"
geplaatst. Deze gang van zaken is ongetwijfeld te wijten aan de
sociaalrechtelijke bepalingen opgenomen in deze voorstellen. We
wijzen aldus op de inrichting van een werknemersraad met beperkte
beslissingsbevoegdheden; op de opsplitsing van de organen van de
vennootschap in enerzijds een directieraad en anderzijds een toezichtsraad met paritaire samenstelling.
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Eenmaal aangenomen hoeft de impact van zulke bepalingen op de
interne rechtsorde geen betoog.
Om aan deze toestand van blokkering te verhelpen heeft de Commissie het zg. ontwerp ,Vredeling" ingediend (oktober 1980) met als
doel de voorlichting en raadpleging van werknemers in ondernemingen met een ingewikkelde en in het bijzonder een transnationale
structuur. Het is een voorstel met uitsluitend sociaalrechtelijke inslag. Dit ontwerp, met een nochtans eerder gematigde inhoud, kent
een uiterst traag verloop. Na amendering op voorstel van het Economisch en Sociaal Comite en het Europees Parlement werkte de
Commissie een gewijzigd ontwerp uit dat thans op de goedkeuring
van deRaad wacht.
Eenmaal aangenomen zal ook deze richtlijn op het vlak van de
informatie en raapleging vooral ten aanzien van de transnationale
ondernemingen onze wetgeving ingrijpend be1nvloeden.
36. Binnen de bevoegdheidssfeer van de E.E.G. kwamen specifieke
verdragen tot stand waarvan de volgende twee ondermeer in sociaalrechtelijke materies toepassing vinden.
1° Het verdrag tussen de Staten-leden van de Europese Gemeenschap betreffende de Rechterlijke Bevoegdheid en de Tenuitvoerlegging van Beslissingen in Burgerlijke en Handelszaken, het zg. Europees Bevoegdheidsverdrag (Brussel 27 september 1968, goedkeurings
wet 13 januari 1971, B.S. 31 maart 1971). Oorspronkelijk beperkt
tot de zes E.E.G.-Lid-Staten, zal het verdrag, krachtens de Aanpassingsverdragen met de nieuw toegetreden E.E.G.-Lid-Staten, uitwerking krijgen tot het ganse territorium van de Ianden van de Gemeenschap; aldus zullen de E.E.G. onderdanen alsook de ingezetenen van
die Ianden de bescherming van het verdrag genieten(19).
Dit verdrag kan worden toegepast op (internationale) arbeidsovereenkomsten, doch niet op de sociale zekerheid van de werknemers.
Voor de materie van de arbeidsovereenkomsten is immers de in het
verdrag uitgedrukte wilsautonomie inzake de geschillen omtrent de
uitvoering van de overeenkomst of omtrent haar beeindiging. De
actuele problematiek omtrent de geldigheid en de toelaatbaarheid
van forumkeuze door de partijen bij een internationale arbeidsover-

(19) Goedkeuring door Belgie van de aanpassingsverdragen met de nieuwe E.E.G. lid-staten
buiten Spanje en Portugal: wet van 31 juli 1986, B.S., 17 oktober 1986.
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eenkomst is niet zelden in de rechtspraak terug te vinden(20). De
uitbreiding alsook de globale inwerkingtreding van het Europees
Bevoegdheidsverdrag zal hier ongetwijfeld een invloed Iaten gelden.
Artikel 17 van het verdrag laat de wilsautnonomie inzake territoriale
bevoegdheid toe, ook wat betreft de arbeidsovereenkomsten. Bij
afwezigheid van zulke overeenkomst moet de rechter naar de plaats
van uitvoering zoeken volgens zijn eigen i.p.r. regels. Daarbij rekent
het Verdrag de arbeidsovereenkomsten niet onder de ,beschermde
materie" (art. 15). De impact van dit verdrag op bijvoorbeeld de
toepassing van de imperatieve regionale taaldecreten in ons land kan,
zoals verder zal blijken, erg belangrijk zijn (zie verder nr. 90).
2° Het Verdrag inzake het Recht dat van toepassing is op de Verbintenissen uit Overeenkomst, of het zg. , Conflictenverdrag", (Rome
19 juni 1980, thans als antwerp van wet ingediend bij de Senaat)(21).
Dit verdrag dat het toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst bepaalt, kent zijn toepassing op de arbeidsovereenkomsten.
Artikel 6 laat de rechtskeuze van partijen bij een arbeidsovereenkomst principieel toe. Deze keuze wordt wei beperkt wanneer de
werknemer hierdoor de bescherming dreigt te verliezen welke hij
geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat op
hem van toepassing is krachtens de bij ontstentenis van rechtskeuze
geldende verdragsrechterlijke verwijzingsregel.
Het tweede lid van dit artikel 6 voorziet aldus in preciese verwijzingsregels waarbij het forum van de plaats waar de arbeid gewoonlijk
wordt verricht doorslaggevend is; bij permanente verplaatsingen zal
de zetel van de werkgever het recht van de arbeidsovereenkomst
beheersen.
Zo het Verdrag in Belgie wordt goedgekeurd en - zoals het antwerp
van wet laat voorzien - eveneens rechtstreeks in de Belgische wetgeving zal worden gelncorporeerd, zal het huidig i.p.r. van de arbeidsovereenkomsten integraal door het conflictenverdrag worden gedomineerd(22).

(20) Lees hierover meer bij ERAuw, J., ,Het recht van de internationale arbeidsovereenkomst", Verslag voor het colloquium gehouden te Gent op 12 september 1986 (Seminarie
Sociaal Recht en de B.V.J.B.) (te publiceren in A.T.O.) p. 72 e.v. gestelcil. rapport.
(21) Pari. St., Senaat, 1985-86, nr. 362/1.
(22) Zie ERAUW, J. o.c., 41 e.v.
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Alhoewel de voornoemde verdragsbepalingen en hun verwijzingstechniek zeker niet de taak van de rechter zullen vergemakkelijken,
zal de in het buitenland tewerkgestelde Belg toch de impact van deze
nieuwe rechtsbron ondergaan.
Deze twee verdragen zijn bijgevolg belangrijke internationale rechtsbronnen op het domein van de internationale arbeidsovereenkomst.
Enerzijds zal het Europees bevoegdheidsverdrag in zekere mate aan
partijen een internationale bevoegdheidskeuze overlaten; terwijl het
Europees conflictenverdrag ongetwijfeld de weg van de ,d:gles
d'application immediate" zal effenen vermits de plaats van tewerkstelling in de regel zal doorslag geven tenzij de bescherming van de
werknemer niet woraroeareiga.
§ 5. De algemene beginselen

37. De algemene beginselen van internationaal recht vullen soms de
onvolledige of ontbrekende nationale en internationale regelingen
aan. Hun impact is evenwel te verwaarlozen gezien hun geringe
ontwikkeling en het ontbreken van houvast om tot concrete oplossingen te komen(23). Waar deze beginselen in andere rechtstakken
eventueel belang kunnen hebben(24), zijn zij alleszins in het sociaal
recht van zeer ondergeschikt belang, ook op het vlak van het internationaal sociaal recht. Het sociaal recht deze rechtstak is te positiefrechtelijk gericht, met belangrijke economische en sociale implicaties
om het grijpen naar te vage en dikwijls subjectieve normen te kunnen
aanvaarden.

HOOFDSTUK II

DE INCORPORATIE VAN RET INTERNATIONAAL SOCIAAL
RECHT IN DE BELGISCHE RECHTSORDE

38. De vraag omtrent de incorporatie van de internationale norm
heeft, naast een evident theoretisch belang, een praktische kant nl.
ingeval de internationale norm geen interne rechtskracht heeft, staat
de burger machteloos. Mogelijks kan deze norm voor hem meer

(23)
(24)

LENAERTS, H.,
PERELMAN,

o.c., 244.

Ch. en

VANDER ELST,

R., o.c.
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betekenen dan hetgeen het intern recht bieden of niet bieden kan. Het
antwoord op de incorporatievraag is eveneens van belang ten opzichte van het respect dat de gebonden staat moet opleveren voor de
onderschreven norm: de norm is slechts dan ,eerbiedwaardig" zo de
particulier het niet respecteren kan doen afdwingen voor de rechter.
Het probleem van de incorporatie is niet specifiek voor het sociaal
recht, het stelt zich eveneens in de andere rechtstakken. Dit neemt
echter niet weg dat de grote vlucht van het internationaal sociaal
recht, nieuwe ontwikkelingen oproept in de relatie tussen de internationale en de nationale rechtsorde.
A.

ENKELE ALGEMENE BEGINSELEN OMTRENT DE INCORPORATIE
VAN VERDRAGEN IN HET INTERN RECHT

39. Het effect van de ratificatie van internationale verdragen verschilt van land tot land en is doorgaans grondwettelijk bepaald. In
Ianden met het zg. monistisch systeem wordt het geratificeerd verdrag in de regel integraal in de nationale rechtsorde opgenomen door
het feit van de ratificatie en publikatie.
In de monistische systemen hebben de verdragen bijgevolg directe
werking. Dit is ondermeer het geval in de Verenigde Staten van
Amerika, en dichter bij ons, in Frankrijk en Nederland: in deze twee
laatste Ianden is dit principe opgenomen in de grondwet(25). Als
bevoorrecht kenner van de I.A.O. heeft prof. Valticos bijzondere
aandacht aan deze incorporatietechnieken gewijd: dit valt te begrijpen vermits dit probleem zich in het bijzonder stelt voor de rechtskracht van de I.A.O. verdragen(26).
In een meerderheid van Ianden wordt de rechtskracht van de verdragen afhankelijk gemaakt van een goedkeuringsprocedure waardoor
al dan niet een rechtstreekse werking aan de bepalingen of aan
sommige ervan wordt toegekend. De rechtstreekse werking is uiteindelijk hetgeen de particulier aanbelangt vermits hij aldus rechtstreeks

(25) Frankrijk: art. 55 grondwet 1958: Les traites ou accords, regulierement ratifies ou
approuves ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois, sous reserve, pour
chaque accord au traite, de son application par !'autre partie. Zie ook BRUYN, A. en GALAND,
H., Droit du Travail, o.c., nr. 100 met de probleemstelling omtrent de gevolgen van zulke
,traites-lois". Lees ook de artikelen 61 tot 67 van de Nederlandse Grondwet.
(26) VALTICOS, N., Droit International du Travail et droit interne frat;:ais de droit internation
prtve, o.c., nr. 744 e.v.
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een verdragsbepaling kan inroepen voor de rechter zonder dat verdere internrechterlijke bemoeienis is vereist(27).
B.

DE WERKING VAN VERDRAGEN IN HET NATIONAAL RECHT

40. De lezer zal begrijpen dat slechts op enkele elementaire beginselen kan worden ingegaan, voldoende om de grondslag en de reele
draagkracht van de impact van het internationaal sociaal recht te
kunnen evalueren.
Artikel 68 G.W. bepaalt dat de vredesverdragen, de verdragen van
bondgenootschap en de handelsverdragen door de Koning worden
-gesl0ten-;-Seclert-cle-st-aatsher-v0rmingen-van-l-9'7Q-1-9'7-1-,--aeeh-veeral-----van augustus 1980, kregen de gemeenschapsraden beperkte bevoegdheden op het vlak van ondermeer de internationale samenwerking in
de persoonsgebonden materies. Deze nieuwe bevoegdheid gaf reeds
aanleiding tot spanningen tussen nationale en regionale overheden.
Bewijs hiervan werd geleverd door de drieledige goedkeuringsprocedure waaraan de burgerlijke en de sociaal-economische pacten van
de Verenigde Naties werden onderworpen. Ook werd het Europees
Sociaal Handvest door de Franse gemeenschapsraad reeds goedgekeurd terwijl op nationaal vlak vooralsnog geen initiatieven tot
goedkeuring zijn te bespeuren.
41. Het zou te ver leiden om op dit spanningsveld tussen de respectievelijke bevoegdheden van de nationale en regionale overheden inzake
internationale sociale normgeving te toetsen aan de gewijzigde
grondwettelijke beginselen. Dit is ongetwijfeld braakliggend terrein
dat niet zonder wrijvingen zal worden ontgonnen.
Indien we het beginsel kunnen voorstaan dat, op grond van artikel
68 G. W. het nationale parlement het aangewezen orgaan blijft om
de instemming van deN atie met internationale verdragen te consolideren, dan kan worden gesteld dat alle verdragen met sociaalrechtelijke
inhoud aan deze grondwettelijke eis moeten voldoen. Eenmaal aan
deze vereiste voldaan stelt zich de vraag naar de directe werking en
de primauteit van het verdrag of van sommige bepalingen van dit
verdrag op de nationale wetgeving.
42. Na ondertekening van het verdrag door de Koning door bemiddeling van zijn volmachtdragers, ligt het bij de regering of zeal dan

(27)

ALEN,

A., o.c., 261.
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niet dit verdrag aan de parlementaire goedkeuring onderwerpt. Eenmaal de goedkeuring bekomen zal de uitvoerende macht het verdrag
bekrachtigen door het aan de Koninklijke handtekening te onderwerpen(28). De daaropvolgende bekendmaking van de integrale goedgekeurde verdragstekst is noodzakelijk teneinde de Belg individueel te
kunnen binden en opdat hij zich, ingeval van directe werking op basis
van de tekst tot de recbter zou kunnen wenden. Het hoger uiteengezette is slechts de herhaling van enkele elementaire (grondwettelijke)
beginselen doch ze wijzen duidelijk op de weg die noodzakelijk moet
worden gevolgd om, indien de verder besproken voorwaarden aanwezig zijn, aan het verdrag een directe werking te kunnen toekennen.
43. Verdragen met sociaalrechtelijke inslag behoren ongetwijfeld tot
deze verdragen die krachtens artikel 68 G. W. lid 2 parlementaire
goedkeuring moeten krijgen: bet zijn de verdragen dewelke de staat
kunnen bezwaren en de Belgen persoonlijk kunnen binden.
De sociale zekerheid van de migrerende werknemers, onderdanen
van een E.E.G.-Lid-Staat, is het domein waarin de soevereiniteitsoverdracht aan de organen van de E.E.G. overeenkomstig artikel
25bis G. W. het meest voelbaar is en oorsprong beeft gegeven aan een
supra-nationale wetgeving. De impact van deze regelingen is niet
gering vermits de Verordening 1408/71 aile bestaande bilaterale en
multilaterale sociale-zekerheidsverdragen die werden gesloten tussen
de Lid-Staten neutraliseert, onafgezien hun eventueel gunstigere
bepalingen voor de migrerende werknemers.
Zelfde vaststelling geldt voor de ganse materie van het vrij verkeer
van werknemers dat een bijna uitsluitende Europese communautaire
regeling kent, onder voorbehoud van de inroeping van de clausule
van openbare orde en veiligheid.
44. Buiten deze beperkte soevereiniteitsoverdracht gebonden aan de
goedkeuring van bet Verdrag van Rome, blijven de andere categorieen van verdragen aan de voornoemde parlementaire goedkeuring
en publikatie onderworpen.
Er stelt zich thans een probleem met de goedkeuring bij decreet van
het Europees Sociaal Handvest door de Franse Gemeenschapsraad,
handeling waarin deze Gemeenschapsraad, zoals hoger gezegd, tot

(28) Grondwettelijk niet voorzien ten opzichte van de internationale verdragen doch in de
praktijk steeds het geval.
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nu toe aileen staat. Met uitzondering van de materies krachtens
artikel 16 van de wet van 18 augustus 1980 de Gemeenschap zou
bevoegd zijn, kan de goedkeuring door een Gemeenschapsraad van
een internationaal verdrag, de Gemeenschap niet binden noch uiteraard de Natie(29). De Gemeenschap kan, zo het parlement een
verdrag niet goedkeurt, sommige gedeelten van het verdrag rechtstreeks door een decreet in de eigen rechtsorde van de Gemeenschap
invoeren, in zoverre de materie binnen de bevoegdheid van de
Gemeenschap ligt. Op het gebied van de sociale materies blijft echter
het grootste deel tot de nationale bevoegdheid behoren zodat er voor
de Gemeenschappen op dit terrein weinig ruimte overblijft.
Wanneer de Gemeenschap bij decreet verdragsbepalingen in het
regionaal recht opneemt, hebben deze bepalingen evenwel niet de
hoedanigheid van ,internationaal recht"(30). Dit betekent concreet
dat volgens het adagium , ,lex posterior derogat priori'' een decreet
houdende rechtstreekse opname van verdragsbepalingen over materies waarover de Gemeenschappen bevoegd zijn, kan worden gewijzigd door een later decreet; terwijl dit niet mogelijk is indien deze
bepalingen in het Gemeenschapsrecht als internationaal recht werden
opgenomen.
45. Er kan in dit verband worden herinnerd aan de motivering van
het Hof van Cassatie bij het gekende arrest ,Le Ski": ,overwegende
dat, zelfs wanneer de bij artikel 68 lid 2, van de Grondwet vereiste
instemming met een verdrag gegeven wordt in de vorm van een wet,
de wetgevende macht bij het verrichten van deze' handeling geen
rechtscheppende taak vervult" en verder: dat als ,een conflict bestaat tussen een landsrechtelijke norm en een internationaalrechtelijke die rechtstreekse gevolgen heeft in de interne rechtsorde, de door
het verdrag bepaalde regel moet voorgaan; dat deze voorrang volgt
uit de aard zelf van het bij het verdrag bepaald internationaal
recht"(31).
Het goedgekeurd verdrag kan in elk geval een wet zijn: het is een
handeling van de uitvoerende macht met als oorsprong het engagement van een reeks staten. Geen enkele staat afzonderlijk vermag
(29) De culturele en persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld respect. in art. 59 bis, § 2,
1° en 59bis, §2 G.W. zijn bepaald respect. in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980. Sommige van de aangelegenheden bevatten sociale materies doch het grootste
gedeelte van zowel de arbeids- als de sociale zekerheidsregelingen blijven tot de nationale
materies behoren.
(30) MARESCEAU, M., o.c., en de daar aangegeven verwijzingen.
(31) Cass., 27 mei 1971, Pas., I, 1979 en R. W., 1971-72, 431.
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zulk een verdrag wijzigen of intrekken. Een staat kan zich slechts
onttrekken aan het gegeven engagement op de wijze door het verdrag
voorzien of op de wijze bepaald in de statuten van de volkenrechtelijke organisatie.
Daarbij kan worden getwijfeld of het Europees Sociaal Handvest en
de verbintenissen die het de Staten oplegt, persoonsgebonden matedes zijn; de economische en begrotingsimplicaties verbonden aan de
meeste bepalingen wijzen eerder in de tegenovergestelde richting.
Verdragen die door het Parlement niet werden goedgekeurd, bestaan
ongetwijfeld op het internationale vlak doch kunnen te Iande geen
rechtskracht uitoefenen en kunnen bijgevolg niet door de rechters
worden toegepast.
C. DIRECTE WERKING VAN DE VERDRAGEN

46. Voor de Belgische rechtbanken wordt de toepasselijkheid van de
verdragen getoetst aan de vraag of de bepalingen (of sommige onder
hen) van bet verdrag directe werking hebben. Sedert bet voornoemd
arrest ,Le Ski" staat de directe werking centraal en niet zozeer de
vraag omtrent de prioriteit van de internationale rechtsregel op de
nationale.
We herinneren even aan de essentie van de directe werking, nl. de
mogelijkheid voor de particulier om de internationale norm rechtstreeks voor de rechter in te roepen zonder dat verdere internrechterlijke bemoeienis vereist is. Daarbij primeert deze norm op de landsrechtelijke norm zelf wanneer deze van latere datum is of op latere
datum wordt gewijzigd.
47. Hetis aan de rechter om aan de ingeroepen verdragsbepaling al
dan niet directe werking toe te kennen. Hierbij valt bet op dat de
hoven en rechtbanken geen strikte methode volgen bij bet analyseren
van de directe werking.
Procureur-generaal Van Honste onderscheidt de volgende stappen in
bet onderzoek van de internationale overeenkomst met betrekking
tot de inhoud:
- legt bet verdrag enkel aan de betrokken staten een verplichting
op om iets te do en?
- beoogt bet verdrag niet eerder de harmonisatie van bepaalde
rechtsregels in het intern recht hetgeen afhankelijk is van een
parlementaire goedkeuring?
wat willen de verdragsluitende partijen met betrekking tot de
directe werking?
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Dhr. Van Honste wijst op de moeilijkheid dit te onderscheiden bij
ontstentenis van uitdrukkelijke bepalingen. Aldus rijst het klassieke
probleem van interpretatie van verdrag of overeenkomst (32).
Er moet dus worden gezocht naar bepaalde criteria waarop de directe
werking kan steun vinden.
48. Parlementaire voorbereidende werken geven soms aanduidingen. Zo stelde de minister van binnenlandse zaken in de memorie van
toelichting van het ontwerp van goedkeuring van de z.g. sociaal-economische en burgerlijke pacten van de V.N. dat de vraag over de
directe werking van verdragen in het algemeen, volgens een unanieme
doctrine, in laatste instantie tot de bevoegdheid van de rechtbanken
behoort(33).
49. De doctrine draagt eveneens sterk bij tot het begrip van de directe
werking(34).
Zo schrijft prof. Velu, tevens advokaat-generaal bij bet Hof van
Cassatie,- naar aanleiding van de goedkeuring van bet ,burgerlijk
pact" van de Verenigde Naties: ,que la Pacte fera partie integrante
de 1' ordre juridique applicable en Belgique et y aura force obligatoire. De surcroit, la plupart des normes y auront des effets directs, de
sorte qu'elles pourront etre appliquees par le juge beige et qu'en cas
de conflit avec les normes de droit interne, celui-ci devra leur donner
la primaute"(35). Prof. Bossuyt geeft eveneens een wenk aan de
hoven en rechtbanken waar hij, inzake hetzelfde Pact stelt dat zij hun
verantwoordelijkheid ter zake zullen opnemen door ervoor te waken
dat Belgie zijn internationale verplichtingen inzake mensenrechten
nakomt(36).
50. Sociaalrechtelijke materies lenen zich echter niet zo gemakkelijk
tot directe werking om evidente redenen: de verdragen met zulke
materies zijn in de meeste gevallen verdragen die de staten verplichten
tot de incorporatie van de internationale norm in de wetgeving.
(32) VAN HoNSTE, V., I.e., p. 486.
(33) Part. St., 1979-80, nr. 442/2. Zie ook ALEN, A., o.c., 261.
(34) Markante doctrine over directe werking:- BossUYT, M., ,De directe werking van het
internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten", R. W., 1978-79, 235-248;
- VELU, J., Les effets directs des instruments internationaux en matiere de droits de l'homme,
Brussel, Swinnen, 1981;- MARESCEAU, M., ,De directe werking in het Europees Gemeenschapsrecht", B. T.I.R., 2/1980, 265-292 en de daar aangehaalde literatuur.
(35) VELU, J., o.c., 53.
(36) BOSSUYT, M., I.e., 785.
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Meestal vergt dit een beleid van de staat zowel op economisch, sociaal
en financieel vlak, hetgeen de de directe werking in de weg staat.
Wijlen professor Troclet heeft dit eveneens duidelijk gemaakt toen
hij, als verslaggever in de Senaat, het impact van de I.A. 0. verdragen
als volgt omschreef: in beginsel bindt een conventie van de I.A.O.
enkel de Staat onder vorm van een soort resultaatsverbintenis, nl. het
conform maken van de nationale wetgeving. Behoudens wanneer de
Grondwet dit voorziet (zoals in Frankrijk bijv.) kan een I.A.O.
verdrag de interne wet niet opheffen. In de praktrijk zal in Belgie de
wetgever, alvorens goedkeuring door te voeren van een conventie
waarvan bepalingen indruisen tegen de Belgische rechtsorde, eerst
deze wetgeving wijzigen of ze minstens Iaten overeenstemmen met
hetgeen zal worden goedgekeurd. Aldus is de Belgische wetgeving
eveneens beveiligd tegen de eenzijdige opzegging van het verdrag
door de uitvoerende macht(37).
Zoals we verder zullen aantonen is dit een juiste visie vermits de
wetgeving zoals bijvoorbeeld de wetgeving op de vrouwenarbeid, niet
kan gewijzigd worden in strijd met het hierover goedgekeurd I.A.O.
verdrag tenzij Belgie het verdrag volgens de statutaire bepalingen van
de internationale organisatie opzegt.
De visie van Troclet stemt ten andere overeen met deze van de
I.A.O.-commissie van deskundigen gelast met de controle op de
toepassing van de verdragen: een staat zal slechts zijn verplichtingen
uitoefenen zo hij een , ,conformite complete et exacte de la legislation
et de la pratique nationales'' doorvoert, wat betekent dat de beste
weg ligt in de rechtstreekse opname van de norm in de nationale
wetgeving(3 8).
Een goede illustratie van deze werkwijze wordt thans geboden door
het ontwerp van wet houdende de goedkeuring van het zg. Conflictenverdrag (zie hoger nr. 36); zonder op de inwerkingtreding van het
verdrag te wachten, wenst de regering de tekst van het verdrag
rechtstreeks in de wetgeving op te nemen(39). In die optiek zal het
probleem van de directe werking zich evident niet stellen.
51. Maresceau merkt op dat de Belgische Hoven en rechtbanken in
(37) Vermeld door TROCLET, L.E. en VOGEL-POLSKY, E., [.e., 435.
(38) Vermeld door TROCLET, L.E. en VOGEL-POLSKY, E., I.e., 435. Zie ook hoe bij de
bespreking van de wet van juni 1921 op de arbeidsduur, er naar de voorbereidende werken
van de I.A.O. conventie nr. 1 wordt verwezen ingeval van interpretatiemoeilijkheden. TRoCLET, L.E. en VOGEL-POLSKY, E., I.e., 442.
(39) Part. St., Senaat, 1985-86, 362/1.
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het algemeen geen strikte methode volgen bij het analyseren van de
directe werking. Hun voorkeur gaat naar een pragmatische aanpak(40). Feit is dat de rechtspraak, meestal zonder verdere motivering de directe werking van sommige verdragen aanneemt.
Het Hof van Cassatie is hierbij toonaangevend: in meerdere arresten
beperkt het zich tot de overweging dat de ingeroepen verdragsbepaling directe werking heeft(41).
In een recent arrest over de directe werking van een bepaling van het
E.V.R.M. erkent het Hof vooreerst in algemene bewoordingen de
directe werking in zoverre het een principieel verbod oplegt aan de
staat zich te onthouden van inmenging in het prive-leven. Doch een
verdere overweging stelt dat het betrokken artikel aan de staat
verplichtingen oplegt die met betrekking tot het voorgelegde geval,
niet voldoende nauwkeurig en volledig zijn om directe werking te
genieten. In de materie waarover de zaak ging (erfrecht van de
natuurlijke kinderen) staan verscheidene mogelijkheden ter beschikking van de staat, naar keuze, om aan de vereiste te voldoen. Het
ingeroepen artikellegt dan ook aan de staat slechts een verplichting
tot handelen op, die de wetgever moet nakomen, maar niet kan
gelden als bron van subjectieve rechten en van verplichtingen voor
particulieren(42).
De directe werking van de ingeroepen verdragsbepaling wordt dus
principieel aangenomen doch gereduceerd in functie van concrete
gevallen die niet onder de algemene bewoordingen van de verdragsbepaling zijn opgenomen. Dit zal meestal het geval zijn met sociaalrechtelijke verdragsnormen.
52. Samengevat kan worden gesteld dat aan de verdragen die de
staten enkel binden tot het concretiseren van bepaalde doelstellingen,
geen directe werking mag worden toegekend. Dit is ondermeer het
geval met het Europees Sociaal Handvest. Deel I van het Handvest
omvat 19 doeleinden met algemene strekking en bevat dus enkel de
algemene beginselen waartoe de staten zich verplichten. Volgens een
constante rechtspraak kunnen zulke beginselen geen interne rechtskracht bezitten, omwille van hun algemeen karakter: staten engageren zich het beleid af te stemmen om concretisatie van deze beginselen: ,Les Parties contractantes reconnaissent comme objectif d'une
(40) MARESCEAU, M., o.c., 6.
(41) Zie bijv. Cass., 17 januari 1984, R. W., 1984-85, 1147 (arrest Kramer).
(42) Zie bijv. Cass., 6 maart 1986, R. W., 1986-87, 326.

533

politique qu'Elles poursuivront par tousles moyens utiles ... "(43).
Slechts hun realisatie in de interne rechtsorde opent voor de particulier de mogelijkheid tot inroeping van de norm.
Hetzelfde geldt voor regelmatig in het Handvest gebruikte termen
zoals ,le droit a une remuneration equitable (art. 4); une duree
raisonnable au travail journalier et hebdomadaire (art. 2); a maintenir le regime de securite sociale a un niveau satisfaisant, au moins
egal acelui necessaire pour la ratification de la convention internationale du travail (nr. 102)", (art. 12) enz.
Voor de punten opgenomen in deel III wordt daarbij uitdrukkelijk
bepaald dat ,chacune des parties contractantes s'engagent: a) a
considerer la partie I de la presente Charte comme une declaration
determinant les objectifs ... ".
Twee bepalingen van het Handvest zijn wel precies geformuleerd:
artikel 5 over het vakbondsrecht doch vooral artikel 6 waar de
verdragsluitende staten , ,reconnaissent le droit des travailleurs et des
employeurs a des actions collectives en cas de conflits des travailleurs
et des employeurs a des actions collectives en cas de conflits d'interets, y compris le droit de greve, sous reserve des obligations qui
pourraient resulter des conventions collectives en vigueur".
De goedkeuring van het Handvest kan inhouden dat aan de artikels
5 en 6 een directe werking kan worden toegeschreven omwille van
de preciese termen en de verbintenis van de staat om dit recht te
erkennen d. w .z. ten gunste van diegene die het recht kunnen inroepen. Redelijkerwijze kan hieruit worden besloten dat de verdragsluitende staten hiermee aan hun onderdanen een direct werkend recht
willen toekennen; doch dit kan evengoed in twijfel wordt getrokken
omwillen van het in de bijlage van het Handvest opgenomen voorbehoud nl. ,que chaque partie peut en ce qui la concerne, reglementer
d'exercice du droit de greve par la loi ... "(44).
De door ons Hof van Cassatie gestelde voorwaarde nl. voldoende
nauwkeurigheid en volledigheid van de norm zonder verdere beleidsbeslissingen van de overheid pleit voor deze laatste versie(45). Dit
belet de rechter echter niet, bij het zoeken naar een correcte motivering voor het recht op staking, bij ontstentenis van een interne
rechtsnorm, zich te beroepen op deze (eenmaal goedgekeurde) ver(43) Deel I: zie: decret portant assentiment it la charte sociale Europeenne, 8 juillet 1983, B.S.,
18 augustus 1983.
(44) Zie KooPMANS, T., o.c., 191; JEAMMAUD, A., ,Sur l'applicabilite en France des
conventions internationales du travail", I.e., 401 en voetnoot 15.
(45) Zie Cass., 6 maart 1986, R.W., 1986-87,236.
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dragsbepaling om het ,,recht'' te helpen interpreteren in het Iicht van
deze bovennationale norm.
Het blijft uiteraard een delicate aangelegenheid vermits het ontbreken van een individueel klachtrecht in het Handvest, tegen de directe
werking kan worden ingeroepen. Ook het gemis aan een internationale rechtsinstantie waarvan de bevoegdheid en het respect voor de
uitvoering van de beslissingen door de staten wordt erkend, speelt
in het nadeel van een directe werking(46).
53. De bepalingen van het Europees Gemeenschapsrecht bieden op
-het-gebied-van-de-direete-werking-minder-moeilijkheden-;-Naast-de-----rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die richtinggevend is,
kan de rechter in geval van twijfel over de toepassing van het
Gemeenschapsrecht, zich beroepen op artikel 177 van het Verdrag
en een prejudiciele vraag aan het Hof stellen. Dit Hof kan aldus tot
interpretatie van de ingeroepen verdragstekst of de bepaling van het
afgeleid recht overgaan, hetgeen niet aileen de verzoekende rechter
een welgekomen hulp biedt doch tevens een waarborg is voor een
uniforme interpretatie op het niveau van de ganse Gemeenschap.
Op het terrein van het sociaal recht heeft het Hof door het (tweede)
arrest Defrenne en het arrest Reyners, baanbrekend werk verricht,
respectievelijk ten aanzien van het begrip ,gelijk loon" en t.a.v. het
vestigingsrecht(47). Deze arresten zijn bij de practici welbekend
zodat hierop niet verder wordt ingegaan: we willen enkel onderlijnen
hoe de directe werking van deze gemeenschapsrechten in de interne
rechtsorde werd ingevoerd.
De verordeningen over het vrij verkeer van werknemers en over de
sociale zekerheid zijn rechtstreeks toepasselijk en worden dan ook
courant voor de nationale rechter ingeroepen.
De overige bepalingen opgenomen in het derde deel, titel III van het
verdrag (sociale politiek), sporen enkel de Lid-Staten tot samenwerking aan, onder impuls van de Commissie. De domeinen van samenwerking zijn specifiek aangeduid en bevatten een groot deel van
hetgeen klassiek tot het formeel sociaal recht behoort. Uiteindelijk
doel is de harmonisatie van bepaalde sociale domeinen zodat de

(46) De toepassing van het Handvest berust uitsluitend op een rapportering waarvan de
beoordeling aan een intergouvernementele commissie wordt toevertrouwd (artikelen 21-29).
(47) H.v.J., 21 juni 1974, zaak 2/74, Reyners t. Belgische Staat, Jur.H. V.J., 1974, 631;
H.v.J., 18 maart 1976, zaak 43175, Defrenne t. Belgische Luchtvaartmaatschappij N.V.
Sabena, Jur.H.v.J., 1976, 455.
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gemeenschappelijke markt niet verder zou gestoord worden door te
uiteenlopende nationale wetgevingen(48).
D.

INTERPRETATIE VAN VERDRAGEN

54. Artikel 608 Ger. W. stelt dat het Hof van Cassatie kennis neemt
van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden
gebracht wegens overtreding van de wet. Het Iaten steunen van een
beslissing op een verdragsbepaling zonder rechtskracht in Belgie,
leidt bijgevolg fataal tot vernietiging van deze beslissing. Een verdragsbepaling zonder directe werking is bijgevolg voor de particulier
niet interessant als rechtsgrond; aldus zal de Universele Verklaring
voor de rechten van de Mens (V .N.) door een constante rechtspraak
worden afgewezen omwille van het niet ge!ncorporeerd zijn in de
nationale wetgeving(49).
Dit belet even wei niet dat sommige bepalingen van niet goedgekeurde
verdragen of verdragsbepalingen zonder directe werking als bijkomende argumentatie worden aangewend als ondersteuning of nadere
interpretatie van de interne rechtsnorm. Een goed voorbeeld hiervan
Ievert een arrest van het Arbeidshof Brussel welk Hof bepaalde
I.A.O.-verdntgen ailalyseert om tot zijn beslissing te komen(50).
Ook de direct werkende verdragsbepalingen vereisen meestal interpretatie teneinde hun preciese inhoud te kennen. Ten aanzien van de
bepalingen uit het Gemeenschapsrecht beschikt de rechter, zoals
reeds gezegd, over het bijzonder middel voorzien in artikel 177 van
het E.E.G.-verdrag. Dit plaatst het gemeenschapsrecht in een bevoorrechte postie ten opzichte van het overige verdragsrecht. Zoals
reeds vermeld, zullen in de Cassatierechtspraak weinig of geen regels
voor de interpretatie van verdragsbepalingen worden gevonden. Het
Europees Hof van Justitie alsook het Europees Hof van de Rechten
van de Mens zullen integendeel in ruime mate overgaan tot interpretatie van de voor hen ingeroepen verdragsbepalingen: dat ligt volledig in de lijn van de opdracht waarmede deze unieke rechtscolleges
zijn belast. Door sommigen wordt deze lakonieke aanpak van het

(48) Bijv. op het domein van de insolventie van de werkgever, overdracht ondernemingen,
collectief ontslag, bescherming tegen bepaalde schadelijke agentia, enz. Zie de realisatie
hiervan in het hoofdstuk ,Bronnen".
(49) Zie ondermeer: Cass., 15 maart 1965, Pas., I, 1965, 734 (peincipieel arrest). Recent: Arbh.
Luik, 24 mei 1983, J.T.T., 1984, 330.
(50) Arbh. Brussel, 9 december 1980, J.T.T., 1981, 52.
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Hof van Cassatie ten opzichte van de interpretatie van verdragsbepalingen betreurd(51).
Spijts enkele uitzonderingen(52) sluit deze houding aan bij overwegingen van het Hof bij het reeds geciteerde arrest Le Ski; een verdrag
behoort tot een bovennationale rechtsorde, tot stand gekomen binnen een volkenrechtelijke organisatie of rechtstreeks tussen twee of
meerdere staten. Een unilaterale interpretatie van verdragsbepalingen is in deze geest een delikate aangelegenheid en komt principieel
niet toe aan een staat precies omwille van het karakter en de natuur
van de internationaalrechtelijke norm.

HOOFDSTUK

Ill

DE CONCRETE IMPACT VAN HET INTERNATIONAAL EN HET
EUROPEES SOCIAAL RECHT

55. Nate hebben gewezen op enkele elementaire voorwaarden tot
incorporatie van het Verdrags- en Gemeenschapsrecht, past het aan
de hand van enkele voorbeelden de praktische impact van deze
internationale normen op onze interne rechtsorde aan te tonen. Dit
preadvies kan onmogelijk op alle invloeden en concrete verwezenlijkingen op dit domein ingaan: het is een feit dat sedert het ontstaan
van het sociaal recht in ons land internationale verdragen en organisaties ons sociaal recht hebben be'invloed, wat kan verklaard worden
door zowel de ligging van ons land, zijn relatieve afhankelijkheid als
door sociale, economische en politieke opvattingen omtrent de rol
van Belgie op het internationaal terrein. De invloed is dikwijls subtiel
en moeilijk concreet aan te duiden, alhoewel aan de impact niet kan
getwijfeld worden.
Om dit hoofdstuk zo concreet mogelijk te houden, loopt het parallel
met het hoofdstuk gewijd aan de bronnen en de aldaar besproken
verdragen.
A. DE BILATERALE OVEREENKOMSTEN

56. De belangrijkste impact gaat uit van de sociale-zekerheidsverdragen in de mate dat deze gesloten zijn met landen die geen deel
uitmaken van de E.E.G. Zoals in het bronnenhoofdstuk uiteengezet
(51) MArulSCEAU, M., o.c., 25 e.v.
(52) Cass., 27 januari 1977, R. W., 1977-78, 25; Pas., I, 1977, 574 met advies adv.-gen.
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treden de verordeningen 1408/71 en 574/72 in de plaats van de tussen
de Lid-Staten gesloten sociale-zekerheidsverdragen, ook zo de toepassing van deze verdragen tot gunstigere regelingen zou kunnen
lei den.
57. Naast hetgeen reeds hoger werd uiteengezet met betrekking tot
de directe werking van deze overeenkomsten (zie nrs. 40 e.v.) kan
nog worden gewezen op de impact van deze verdragen op volgende
domeinen:
- De bilaterale sociale-zekerheidsverdragen duiden de nationale
wetgeving aan die toepasselijk is op de in het buitenland tewerkgestelde werknemer. Dit punt vergemakkelijkt aanzienlijk de taak van de
rechter ten aanzien van sociale-zekerheidsgeschillen waarbij migrerende werknemers en hun gezinnen betrokken zijn, dit in tegenstelling tot de vraag omtrent de bevoegdheid van het arbeidsgerecht ten
opzichte van bijvoorbeeld internationale overeenkomsten. In deze
aangelegenheid kan worden gesteund op het V erdrag van Brussel van
27 september 1968 waarover dit preadvies op verschillende plaatsen
handelt. Dit verdrag kan echter niet worden ingeroepen in socialezekerheidsgeschillen met elementen van extrane'iteit(53).
- Een vreemde werknemer die in Belgie is tewerkgesteld of die er
tewerkgesteld is geweest en die voldoet aan de door de Belgische wet
gestelde voorwaarden om verzekeringsgerechtigde te zijn, hoeft geen
beroep te doen op bilaterale sociale-zekerheidsverdragen: dit steunt
op het beginsel van de gelijke behandeling opgenomen in de vreemde
arbeidskrachtenwet en op de territoriale toepassing van de sociale
zekerheid. Slechts zo zijn tewerkstelling gedeeltelijk in Belgie en
verder in andere landen verliep, zal het sociaal-zekerheidsverdrag
gesloten met deze landen voor hem betekenis krijgen.
- Een andere vraag die rijst behelst deal dan niet toepasselijkheid
van een of meerdere bepalingen van het sociale-zekerheidsverdrag.
Het antwoord op deze vraag wordt niet aileen bepaald aan de hand
van het wederkerigheidsbeginsel doch ook door de vervulling van de
modaliteiten van toepassing van het verdrag. Het reeds geciteerd
Marokkaans werkloosheidsarrest van het Hof van Cassatie van 16
december 1985 geeft hiervan een treffend voorbeeld (zie hoger nr.
16).
- Sociale-zekerheidsverdragen bevatten soms bepalingen die op het
eerste zicht tegen onze openbare orde indruisen. Zo stellen de verdra(53) Zie VAN HoNSTE, V., I.e., 484.
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gen met Marokko, Algerie en Tunesie dat de echtgenoten van een
polygaam man onderling het bedrag van het hun toekomend weduwenpensioen moeten verdelen. Aldus wordt de openbare orde van de
verdragsluitende staat ten voordele van zijn onderdanen aanvaard.
- Artikel 1 § 2 van de Wet Gewaarborgd Inkomen stelt als voorwaarde voor de toepassing van het voordeel op vreemdelingen dat
de wederkerigheid wordt overeengekomen. Tot nu toe werden geen
akkoorden gesloten alhoewel mag worden aangenomen dat er met
sommige landen een feitelijke wederkerigheid bestaat(54). Of de
wederkerigheidsvoorwaarde kan worden tegengeworpen aan een onderdaan van een E.E.G.-lidstaat wordt verder behandeld.
- Sociale-zekerheidsverdragen kunnen niet worden gei:nterpreteerd
aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie
met betrekking tot de verordening 1408/71. Aldus ontspon zich een
ingewikkelde discussie omtrent de vraag of Turkse ouders, verblijvend in Belgie tegemoetkomingen aan minder-validen konden bekomen op grond van het Algemeen Sociaal Zekerheidsverdrag dat met
Turkije werd gesloten in 1966. Het Arbeidshof van Antwerpen nam
aan dat ook deze tegemoetkomingen in de verdragsbepalingen waren
opgenomen en steunde zich hierbij op de sociale-zekerheidsverordening 1408171 van de E.E.G. en op de rechtspraak van het Europees
Hofvan Justitie die de minder-validentegemoetkomingen in de voornoemde E.E.G.-regeling betrok. Het Hof van Cassatie verbrak deze
beslissing op grond van een strikte interpretatie van de sociale-zekerheidsdefinitie zoals deze in het Algemeen Sociaal Zekerheidsverdrag
met Turkije voorkwam, zich hierbij tevens steunend op de memorie
van toelichting bij het wetsontwerp houdende de goedkeuring van dit
Verdrag. De bredere omschrijving van de bepaling in de E.E.G.-verordening 1408/71 werd evenmin weerhouden, terwijl deze laatste
eveneens betrekking heeft op niet-bijdragebetalende regelingen. De
gelijkstelling van het verdrag met de verordening werd bijgevolg
verworpen(55).
- In een arrest van het Hof van Cassatie van 3 november 1986(56)
kwam het interessant probleem van de voorrang van de Interim-overeenkomsten van 1953 op de sociale-zekerheidsverdragen ter sprake.
De vraag rees met betrekking tot het recht op werkloos(54) VAN EECKHOUTfE, W., o.c., 79 e.v. De landen zijn Nederland, Frankrijk, Engeland,
Denemarken, Ierland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen.
(55) Gecit. arresten; Arbh. Antwerpen, 23 februari 1977, J.T.T., 200, Cass., 12 juni 1978,
R. W., 1978-79, 1169. De Bespreking van deze arresten bij: VAN EECKHOUITE, W., o.c., 87.
(56) Soc. Kron., 1987, 72. Vergelijk met Cass., 5 januari 1987, Soc. Kron., 1987, 117.
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heidsvergoeding van een Turks onderdaan die zich zowel op de
Interim-overeenkomsten als op het Belgisch-Turks sociaal-zekerheidsverdrag kon beroepen. Dit laatste verdrag voorziet wei in de
toekenning van zulk een vergoeding doch kon op grond van het
wederkerigheidsbeginsel geen toepassing vinden vermits Turkije deze
regeling niet kent. De tweede Interim-overeenkomst is daarentegen
van toepassing op aile wetten en regelingen inzake de sociale zekerheid, met inbegrip van de werkloosheid (art. 1, lid 1).
Het hoofddoel van de lnterim-overeenkomsten is het beginsel van de
gelijke behandeling dat de bilaterale overeenkomsten van de verdragsluitende Ianden kenmerkt, uit te strekken tot andere Ianden. Om die
reden wordt de onderdaan van het derde land, partij bij de Overeenkomsten, op gelijke voet gebracht met de onderdaan van een van
beide door de bilaterale overeenkomst gebonden staten. Het Hof van
Cassatie verleent dan ook voorrang aan het beginsel van gelijke
behandeling ten voordele van de eiser die zich op deze Overeenkomsten kan beroepen.
B. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
59. Zoals reeds hoger gezegd, heeft de Universele Verklaring geen
relevante impact op de interne rechtsorde en bijgevolg niet op het
intern sociaal recht. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie en
uit de rechtspraak van de Raad van State, hierin gevolgd door de
lagere rechtbanken, blijkt de morele kracht doch niet de rechtskracht
van deze oorkonde, vermits het geen wet is doch slechts een beginselverklaring. Deze beginselen mogen wei doorgaan zoals ProcureurGeneraal Dumon het stelt als , ,directives ou des elements pouvant
contribuer a !'interpretation des normes dont les tribunaux doivent
assurer l'application"(57).
De Verklaring past bijgevolg in het aanvullend arsenaal van argumenten waarop de rechter zijn motivering, die in hoofdorde steunt
op het positief recht in subsidiaire or de kan laten steunen, onder meer
om de weerspiegeling van het ingeroepen recht in de internationale
rechtsorde te onderlijnen.

(57) DUMON, les droits internationaux concernant Ia protection des droits de l'homme et Ia
mission de nos cours et tribunaux, 8 december 1978, Bruxelles. Vermeld door GosSERIES, Ph.
in: noot, J.T.T., 1984, 331.
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C.

HET
VERDRAG
BETREFFENDE
DE
STATUS
VAN
VLUCHTELINGEN EN HET AANVULLEND PROTOCOL

DE

60. In het bronnenhoofdstuk werd gewezen op de enkele belangrijke
bepalingen met sociaalrechtelij ke inhoud welke dit Verdrag zowel ten
voordele van kandidaat-vluchteling als ten voordele van de erkende
vluchtelingen bevat.
De impact op de Belgische sociale wetgeving uit zich onder meer in
de verplichte toelating op het grondgebied van deze personen,
onafgezien de eventuele toepassing van de Vreemdelingenwet of de
Beroepskaartenwet voor zelfstandigen. Ten opzichte van de toegang
---+ot-de-arbeidsmarkt-of-de-uitoefening-van-een--zelfst-andig-beroep-zal----de vluchteling op gelijke voet staan met de onderdaan van het
ontvangstland.
De tewerkstellingsvoorwaarden en het sociaal-zekerheidsstatuut van
de vluchteling zijn gelijk aan dit van de onderdanen. De ondersteuning en de bijstand van overheidswege wordt aan de vluchtelingen
verleend onder dezelfde voorwaarden als aan de noodlijdende of de
niet- of slechts gedeeltelijk sociaal-verzekerde onderdanen.
Enkele belangrijke arresten be'invloeden de wetgever of brachten een
nieuwe wending in de toepassing van deze bijstandsregelingen op
vluchtelingen.
Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
61. In een arrest van 16 april 1984 stelt het Hof van Cassatie dat de
Belgische staat zich door artikel 23 van het Internationaal Verdrag
betreffende de Status van Vluchtelingen verbonden heeft om aan de
vluchtelingen die regelmatig op haar territorium verblijven dezelfde
behandeling te geven inzake ondersteuning en bijstand van overheidswege als aan haar onderdanen. In de mate dat de Wet Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden van de niet-Belgen een effectief
verblijf in Belgie gedurende 5 jaar eist doch niet hetzelfde eist van
de onderdanen, is de wet in strijd met artikel 23 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen(58).
Steunend op de regel dat in geval van conflict tussen een regel van
intern recht en een verdragsbepaling met directe werking, de verdragsbepaling voorrang dient te verkrijgen besluit het Hof van
Cassatie dat de verblijfsvergunningsclausule geen gevolg kan hebben.
(58) Cass., 16 april 1984, Soc. Kron., 1984, 474.
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Door het K.B. nr. 417 van 16 juli 1986 (B.S. 30 juli 1986) werd de
tegenstrijdigheid tussen de Belgische wet en het verdrag opgeheven
(zie ook verder nr. 85).
Vermeldenswaardig is dat de wijziging aangebracht door het K. B. nr.
417 eerder ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen was noodzakelijk geworden en meer in
het bijzonder door het arrest Castelli van 12 juli 1984 waarop we
verder terugkomen in de afdeling gewijd aan de impact van het
Gemeenschapsrecht.
Feit is dat in het verslag aan de Koning in tegenstelling tot de
uitdrukkelijke verwijzing naar het E.E.G.-recht geen melding wordt
gemaakt van de vroegere tegenstrijdigheid met het Internationaal
Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen(59).
Misschien kan dit aanzien worden als een illustratie van het feit dat
de impact van het Europees recht groter is dan de impact van het
internationaal recht.
In elk geval ligt in het besproken Cassatiearrest impliciet de directe
werking van artikel 23 van het Vluchtelingenverdrag besloten, vermits dit primeert op de nationale wet en tevens voldoende duidelijk
is om te worden uitgevoerd.
Het bestaansminimum
62. Bij K.B. van 27 maart 1987 moeten de erkende vluchtelingen
bedoeld in de Vreemdelingenwet aan dezelfde voorwaarden voldoen
als de Belgen, ondermeer inzake de verblijfsvoorwaarde(60).
De tegemoetkomingen aan minder-validen
63. In een arrest van het Arbeidshof te Luik wordt het recht van
vluchtelingen en staatlozen op tegemoetkomingen aan minder-validen behandeld(61). Volgens dit arrest kan het voornoemd artikel23
van het Vluchtelingenverdrag niet worden toegepast omdat de minder-validenregeling niet kan beschouwd worden als ,ondersteuning
en bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud". Het maakt echter wei deel uit van de sociale zekerheid
waarover het artikel 24 van het Verdrag handelt. Dit artikel van het
(59) B.S., 30 juli 1986.
(60) B.S., 7 apri11987; zie ook art. 1 K.B. 27 rnaart 1987 (algerneen reglernent bestaansrninirnurn) B.S., 7 april 1987.
(61) Arbh. LUik, 26 juni 1984, Soc. Kron., 1985, 47 verrneld door VAN EECKHOUTTE, W.,
o.c., 88.
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Verdrag maakt evenwel een uitzondering voor bijzondere, door de
nationale wetgeving van hetland van verblijf voorgeschreven regelingen betreffende uitkeringen geheel betaalbaar uit openbare geldmiddelen(62).
De nationaliteitsbepaling vervat in artikel4 van de Mindervalidenwet
is zulk een bijzonder regeling. Het Hof past echter de tweede Europese interim-Overeenkomst van 11 december 1953 en het daarbij horend protocol, toe en besluit dat de vluchteling nlet was onderworpen
aan de nationaliteits- doch wel aan de verblijfsvoorwaarden opgelegd
aan de onderdanen van het land waaraan de tegemoetkoming wordt
gevraagd. Derhalve worden dezelfde voorwaarde aan de vluchteling
als aan de Belg opgelegd, namelijk 15 jaar verblijf sedert de leeftijd
van 20 jaar evenals de andere aanvullende verblijfsvoorwaarden door
de wet opgelegd.
D.

HET SOCIAAL-EKONOMISCH PACT VAN DE VERENIGDE NATIES

64. Zoals hoger reeds aangeduid, zijn de bepalingen van dit Pact te
onvolledig en onvoldoende duidelijk om directe werking te hebben.
Ze zijn slechts bindend voor de Staten, dit in tegenstelling tot het
,Burgerlijk Pact" waarvan enkele bepalingen door het Hof van
Cassatie als direct werkend werden erkend(63).
Bovendien genieten de vergelijkbare normen, opgenomen in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorrang krachtens
de beslissing van de Belgische regering(64).
E. DE VERDRAGEN EN AA.NBEVELINGEN VAN DE

I.A.0.(65)

65. Deze verdragen verbinden staten die volgens de statuten van de
I.A.O. verplicht zijn binnen een welbepaalde tijdspanne de aangenomen verdragen aan de bevoegde nationale overheid ter bespreking doch niet noodzakelijk ter goedkeuring - voor te leggen.
Met Valticos moet worden erkend dat de meeste bepalingen van de
I.A.O.-verdragen zich niet lenen tot directe werking en aldus een
uitvoering in de wet of in de complementaire regelingen (bijv.

(62) Art. 24 (b) ii) van het Verdrag.
(63) Zie ondermeer Cass., 17 april 1984, reeds gecit., z.g. Kramerarrest.
(64) Zie de voetnoten (4) en (5).
(65) Voor een globaal overzicht van deze verdragen alsook hun goedkeuring in Belgie
verwijzen we naar het Wetboek Arbeidsrecht, Story, vierde boekdeel, 3-1/B-1 e.v.
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C.A.O.) vereisen(66). We wezen reeds hoger op de stelling verdedigd
door professor Troclet: verdragen moeten in de nationale wetgeving
worden opgenomen alvorens rechtskracht te ontvangen (zie hoger:
nr. 50).
Nochtans hebben in meerdere Ianden geratificeerde en goedgekeurde
verdragen van de I.A.O. directe werking. In Frankrijk is dit het
geval, vooral omwille, van de reeds geciteerde grondwettelijke bepaling (art. 55). In een recente bijdrage illustreert Jeammaud het impact
van de I.A.O.-verdragen op de Franse rechtspraak naar aanleiding
van een beslissing van ,le tribunal de grande instance" te Montbrison waarbij het verdrag nummer 81 op de arbeidsinspectie rechtstreeks werd toegepast en voorrang kreeg op een interne rechtsnorm(67). De norm opgenomen in het verdrag was volgens de
rechtbank duidelijker dan de Franse tekst opgenomen in de ,Code
du Travail". De zaak was des te meer interessant omwille van haar
strafrechtelijk karakter.
Deze rechtspraak, hoe aantrekkelijk ook, kan in ons land geen
toepassing vinden om de redenen reeds hoger uiteengezet.
De invloed van de I.A.O.-verdragen in Belgie situeert zich eerder op
het niveau van het parlementair voorbereidend werk, van de consultatieve organen zoals de N.A.R., van de controle op de wetten en
reglementen die strijdig zouden kunnen zijn met een overeenkomst.
Het parlementair voorbereidend werk
66. Algemeen wordt vastgesteld dat alle belangrijke wetsontwerpenof voorstellen verwijzen naar de I.A.O.-overeenkomst zo het onderwerp van het parlementair initiatieven van de overeenkomst gelijk
zijn. Het is ten andere een door de I.A.O.-statuten nauwkeurig
opgelegde verplichting de door de algemene vergadering aangenomen conventies ter ratificatie aan de nationale parlementen voor te
leggen(68).
De gang van zaken in deze goedkeuringsprocedure dient aan de Raad
van Beheer te worden gerapporteerd; deze regeringsverslagen worden
aan het onderzoek van een commissie van deskundigen voorgelegd,
samen met een reeks andere documenten dewelke zich uitstrekken
van de verzameling van rechtspraak tot de opmerkingen van de
(66) VALncos, N., Droit international du Travail en droit interne jran{:ais de droit internationalprive, o.c., 575.
(67) JEAMMAUD, A., ,Sur l'applicabilite en France des concentions internationales du travail", I.e., 399 e.v.
(68) Zie de artikelen 19, 22 tot en met 24, 26 en 35 van de I.A.O. statuten.
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professionele organisaties. Ook ten aanzien van de niet goedgekeurde
overeenkomsten bestaat een dergelijke controle teneinde de motieven
van bet uitstel van de goedkeuring kritiscb te kunnen beoordelen(69).
De invloed van de overeenkomsten meet zicb bijgevolg aan de wijze
waarop de besluiten en raadgevingen van de commissie van deskundigen door de staat worden opgevolgd. Heeft dit orgaan met andere
woorden een impact om de goedgekeurde overeenkomst in werkelijkbeid te doen naleven of in tegenovergesteld geval, de goedkeuring
ervan te bevorderen?
Het is inderdaad een vaststaand feit dat een reeks Ianden I.A.O.
overeenkomsten ratificeren en goedkeuren zonder deze in werkelijkbeid na te Ieven, terwiJI andere Ianden met een sterk ontw1kkelde
sociale wetgeving bijna geen moeite bebben om tot goedkeuring van
overeenkomsten over ~e gaan (ratification sans douleur)(70).
Dit beperkt preadvies kan onmogelijk ingaan op de analyse van bet
concrete impact van de bogervernoemde commissie van deskundigen
op de Belgiscbe sociale wetgeving of baar voorbereiding: aan de reele
invloed kan ecbter niet worden getwijfeld(71).
De controle op de wetten aangenomen in strijd met een
goedgekeurde overeenkomst
67. De I.A.O.-statuten regelen eveneens diverse klacbtenprocedures
waarbij de miskenning door een staat van goedgekeurde overeenkomsten kan worden aangebracbt betzij door een andere staat betzij
door de betrokken professionele organisaties. Voor de bekende
,,Commissie voor de syndicale vrijbeid'' worden zelfs klachten over
aanslagen op deze vrijbeid gebracbt tegen staten-leden van de
I.A. 0., onafgezien van bet feit of deze staat de overeenkomsten over
de syndicale vrijbeid goedkeurde(72).
Alboewel de besluiten van deze commissie slecbts een morele weerklank bebben, is geen enkele staat gelukkig met een dagvaarding voor
deze commissie: de werking van deze commissie wordt immers ruim
verspreid en oefent bijgevolg een niet te onderscbatten invloed uit.
(69) Lees hierover meer bij VALTicos, N., Droit international du Travail en droit interne
fran{:ais de droit international prive, 1973-75, Dalloz, 1977, nr. 746 e.v.
(70) De uitdrukking is van prof. HAAs: Beyond the Nations-State, Stanford-California,
Stanford Univ. Press, 1964, 245, (vermeld door TROCLET, L.E. en VOGEL-POLSKY, E., o.c.,
432).
(71) Leeshierovermeerbij TROCLET, L.E. en VOGEL-POLSKY, E., o.c., 430e.v.; -DAENEN,
N., De betekenis van de conventies van de internationale arbeidsorganisatie in de Belgische
rechtsleer, 1919-1964, V.U.B.-Brussel, 1975.
(72) Het betreft de overeenkomst nr. 87 over de syndicate vrijheid en de overeenkomst nr.
98 over het recht op collectieve organisatie en onderhandeling.
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Alhoewel Belgie geen regelmatige client is zoals dit met andere Ianden
wei het geval is(73), werd de commissie het laatste decennium toch
enkele malen verzocht zich uit te spreken over klachten geuit door
de ,Union Nationale des Syndicats lndependants" (UNSI) of in het
Nederlands de UNOS. Samengevat berustte de laatste in 1983 ingediende klacht op de voorkeursbehandeling welke de representatieve
vakorganisaties in Belgie genoten met betrekking tot de wettelijk
omschreven bevoegdheden voorbehouden aan syndicale organisaties
en de daarmede overeenstemmende voorbehouden plaatsen in de
overlegcomites en raden. De klacht omvatte eveneens de vraag
omtrent de objectiviteit van de door de overheid gehanteerde criteria
in deze materie.
In een in 1985 omstandig uitgewerkt rapport dat werd voorafgegaan
door het antwoord van de Belgische regering op de klacht, heeft de
commissie de Regering aanbevolen haar wetgeving te wijzigen inzake
de toelatingsvoorwaarden tot deN .A.R. - met alle daaraan verbonden gevolgen - voor vakorganisaties andere dan de , ,klassieke
drie''.
De regering werd tevens verzocht nadere uitleg te geven over de
elementen waarop de toegang tot de N.A.R. objectief werd geweigerd aan de klager.
De syndicale premie werd aanvaardbaar geacht zolang de symbolische drempel niet werd overschreden, anders komt de keuzevrijheid
van de werknemers onder druk te staan.
Ten slotte werd de wens geuit de representativiteit van de vakorganisaties te Iaten afhangen van een objectief onderzoek dat slechts door
verkiezingen of een ander telsysteem kan worden verzekerd(74).
Over deze problematiek en meer bepaald de syndicale vertegenwoordiging van het kaderpersoneel handelt het uitvoerig verslag van M.
Rigaux, uitgebracht in deze postuniversitaire cyclus.
De evolutie in deze delikate materie is actueel en is sedert de invoering
van de vertegenwoordiging van bet kaderpersoneel in de ondernemingsraad in een stroomversnelling geraakt. Uiteindelijk heeft de
regering beslist de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel
(NCK) als representatieve organisatie van het kaderpersoneel te

(73) Raadpleeg hierover de regelmatig gepubliceerde verslagen van de commissie opgenomen
in de ,Bulletin Officiel" van de B.I.T.
(74) Bull. off. B.I.T., 1985, serie B/3, 270-296 (geval nr. 1250).
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aanvaarden zodat deze kandidaten kan voordragen bij de sociale
verkiezingen van 1987(75).
De invloed van de I.A.O. is in deze aangelegenheid niet onmiddellijk
aanwijsbaar doch ongetwijfeld aanwezig.
Een duidelijke aanwijzing met betrekking tot de impact van de
klachtenprocedures wordt door de intrekking van sommige
bepalingen van K.B. nr. 118 (T. zones) en van K.B. nr. 187 (coordinatiecentra) geleverd.
In de voornoemde K.B.'s werden buitenlandse kaderleden van sociale en fiscale bijdragen vrijgesteld in geval van tewerkstelling in de
_ _zogenaamde-T~zones-en-coordinatiecentra.-Hiertegen_werd_door_eecu_______
bepaalde vakbond op grond van de artikels 24 en 25 van de I.A.O.statuten klacht ingediend wegens schending van bepaalde door Belgie
goedgekeurde conventies(76). De besluiten van de commissie syndicale vrijheid waren voor ons land negatief. Bij wet van 27 december
1984 trok de regering discreet de aangevochten bepalingen in(77).
F.

DE EUROPESE CODE VOOR SOCIALE ZEKERHEID

68. De recent doorgevoerde drastische vermindering van de uitkering voor begrafeniskosten zou een overtreding op de Europese Code
kunnen uitmaken(78). De Code bepaalt immers voor zulke vergoeding een welbepaald bedrag dat in elk geval hoger ligt dan hetgeen
thans nog wordt voorzien(79). Weliswaar heeft de Code geen directe
werking, doch hij legt niettemin aan de Staat een beleidsverplichting
op. Uit bepaalde verklaringen en rechtspraak blijkt ook dat de
invloed van de Code een zeker belang kan vertonen(80).

(75) Lees verslag M. RIGAUX en de beslissing van de regering om de NCK als representatieve
organisatie voor het indienden van kandidatenlijsten te aanvaarden (regeringsbeslissing van
7 november 1986), in zelfde T.P .R. nummer.
(76) Ondermeer art. 68, verdrag nr. 102 op de sociale zekerheid; en eveneens in strijd met art,
3 Verordening 1408171.
(77) Art. 83 van de wet 21 december 1984 voor de wijziging in het K.B. 118 en art. 39 voor
de coordinatiecentra (K.B. 187).
(78) K.B. 6 augustus 1986, wijz. K.B. 4 augustus 1963, (B.S., 12 augustus 1986).
(79) Code goedgekeurd bij wet van 25 mei 1969 (B.S., 4 oktober 1969): zie punt 13 van het
addendum bij de Code.
(80) Verklaring van de permanente vertegenwoordiger bij de ondertekening van de Code (Pas,
1969, I, 539, voetn. 1). Lees arrest Arbh. Brussel, 18 december 1980, A.R. 10.164 waarbij
bepaalde overwegingen gesteund op de Code in het arrest werden opgenomen. Zie ook
LENAERTS, H., o.c., 265.
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G. HET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS

69. Dit verdrag biedt in de eerste plaats aan de burgers een geheel
van juridische waarborgen ter bescherming van rechten en vrijheden
dewelke niet expliciet een sociaalrechtelijke inhoud bezitten. Het
belang van het verdrag ligt echter in de afdwingbaarheid op het
interne vlak van bepalingen waaraan een sociaalrechtelijke inhoud
kan worden toegemeten. Uit de rechtspraak blijkt dat bepaalde
verdragsbepalingen zowel op het individueel als op het collectief
vlak.
De impact van bepaalde verdragsartikelen is gebonden aan hun
directe werking, zonder verder voorbehoud. De directe werking moet
aan de ingeroepen regel het karakter van een wet in de materiele
betekenis van het positief recht geven, namelijk van een juridische
regel, een gedragsregel. Het zijn de rechtbanken die, zoals hoger
reeds gezegd, hierover soeverein uitspraak doen.
70. De rechtspraak met betrekking tot het E.V.R.M. geeft aan
bepaalde artikels een horizontale werking. De directe werking betekent dat particulieren vooreerst de rechtsbescherming in hun verhouding ten opzichte van de overheid kunnen doen gelden. Deze rechten
kunnen ook een derdenwerking hebben, namelijk als grondrechten
gelden in de individuele verhoudingen tussen particulieren zodat zij
onder de privaatrechtelijke verhoudingen ressorteren.
Op de overheid rust de plicht tot waarborg van naleving van de
grondrechten in hun horizontale werking. Traditioneel zijn grondrechten gericht tegen de overheid ter bescherming van het individu:
de wanverhouding tussen de macht van de overheid en deze van de
burger wordt geneutraliseerd door grondwetten of internationale
verdragen die essentH~le rechten in het voordeel van het individu
waarborgen. De horizontale werking van zulke verdragen heeft dan
als doel de burger tegen de burger te beschermen; een door de
overheid gewaarborgd grondrecht betekent immers weinig indien
bepaalde groepen of enkelingen bij machte zijn deze te bedreigen of
met de voeten te treden.
De horizontale werking van grondrechten werd (naar aanleiding van
een beslissing over de geldigheid van de zogenaamde syndicale premie) impliciet erkend door een cassatiearrest van 1981(81). Het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens verruimt eveneens de
(81) Cass., 27 april 1981, R. W., 1981-82, 1982.
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verplichting aan de Staat opgelegd, tot de relaties tussen individuen
onderling, hetgeen de derdenwerking van bepaalde grondrechten
inhoudt(82).
Zo in de regel deze horizontale werking slechts rechtskracht bezit na
incorporatie in het intern recht, kan deze werking toch ook zonder
uitdrukkelijke wettelijke voorschriften tot een zekere hoogte worden
bereikt. De schending van zulke rechten door private personen kan
worden tegengehouden door te weigeren uitvoering te geven aan
privaatrechtelijke handelingen of overeenkomsten die strijdig zijn
met het grondrecht, of door het sanctioneren van de private persoon
die de schending veroorzaakt. Zo kan een rechter de uitvoering
weigeren van een overeenkomst strijdig met het grondrecht ten
aanzien van rassendiscriminatie, de gelijke behandeling, het recht op
prive-leven of de zwangerschapsbescherming(83).
In meerdere van deze gevallen toetste de rechter de schendingen aan
de bepalingen van het E.V.R.M.
71. Dit preadvies kan slechts in beperkte mate ingaan op het onderzoek van enkele verdragsbepalingen waaraan directe werking wordt
toegekend.
- Het artikel 6, 1° E.V.R.M. handelt over de procesvoering met
betrekking tot burgerlijke rechten en verplichtingen. Zo werd het
Europees Hof van de Rechten van de Mens geconfronteerd met de
vraag of sociale-zekerheidsrechten, burgerlijke rechten zijn in de zin
van artikel 6, 1°.
In het arrest Feldbrugge (8/1984/80/127) van 29 mei 1986 stelt het
Hof dat voor de bepaling van het begrip , ,rechten en verplichtingen
met civielrechtelijk karakter" niet het intern recht doch de eigen
elementen van het recht in aanmerking moeten komen. De voorgelegde betwisting had betrekking op het ziekte- en invaliditeitsregime in
Nederland en in de eerste plaats op een complementair verzekeringsregime, facultatief doch volgens de opinie van het Hof een verlengstuk van de verplichte verzekering.
Het arrest wees op de inhoudelijke verschillen van het recht op ziekteen invaliditeitsprestaties binnen de Lid-Staten van de Raad van
Europa. Het Hof weerhield het gemengd karakter van het Nederlands systeem. Na de afweging van de argumenten voor en tegen het
(82) E.H.R.M., 26 maart 1985, Pub/. Cour, A, vol. 91.
(83) ScHERMERS, H.J. en VAN HouTTE, Internationaal en Europees Recht, Kluwer 1985, 191.
Concreet uitgewerkt bij Rauws, W. en ScHYVENS, H., o.c.
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publiekrechtelijk karakter van de prestatie, besloot het Hof ,que le
droit en question revetait un caractere personnel, patrimonial et
subjectif qui le rapprochait fort de la matiere civile'' (overweging 37).
Tevens legde het Hof een verband tussen de complementaire Z.I.V.verzekering en de arbeidsovereenkomst: de verzekering werd als een
modaliteit van de verhouding werkgever-werknemer aanzien. Relevant was eveneens de bijdrage welke de verzekerde op zich nam(84).
In het arrest Deumeland van zelfde datum opteerde het Hof eveneens
voor het civielrechtelijk karakter van het overlevingspensioen in de
B.R.D.(85).
Deze rechtspraak is belangrijk omdat het een kwestie aanraakt
waarover in Belgie geen eensgezindheid bestaat. Een arrest van het
Arbeidshof Brussel wijst op de verdeelde rechtspraak, doch komt tot
vergelijkbare conclusies als het Europees Hof. We citeren ondermeer
uit het arrest: , ,que les droits derivant de la legislation sur la securite
sociale des travailleurs salaries et independants sont de nature civile
( ... ) qui ne saurait en etre autrement que si la securite sociale avait
ete etablie par la loi dans un but politique, c'est-a-dire pour la
stabilite et la paix interieure du pays et non en faveur de la personne
du citoyen comme telle"(86).
In dit arrest wordt eveneens verwezen naar een door het Hof van
Cassatie vernietigd arrest van het Arbeidshof te Brussel waarbij het
Hofvan Cassatie het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandige
alseen politiek recht aanzag, dat steunt op de wettelijke en verordenende bepalingen die het recht deden ontstaan en het regelen(87).
Over de eigenlijke toepassing van artikel 6, 1° E. V .R.M. (billijke
procesvoering) in sociale-zekerheidsgeschillen meent het Arbeidshof
Brussel dat de verdragsbepaling hierover geen definitie geeft en dat
,qu'a moins de considerer les cours et tribunaux belges comme
arbitraires et antidemocratiques, on ne saurait contester que les
proces qui se decoulent en Belgique repondent sauf exceptions dues
ala faiblesse humaine, aux criteres d'un proces equitable tels qu'ils
sont decrits a !'article 6 ... "(88).

(84) Arrest Feldbrugge (8/1984/80/127).
(85) Arrest Deumeland (9/1984/81/128). Lees over deze twee arresten het het commentaar
van PIETERS, D., in: ,Sociaal en toch burgerlijkrecht twee arresten van het Europees Hofvoor
de Rechten van de Mens, R. W., 1986-87, 577.
(86) Arbh. Brussel, 11 mei 1984, J.T., 1985, 168.
(87) Cass., 3 december 1979, Pas., 1980, I, 1147 en vooral 1150.
(88) Arbh. Brussel, 11 mei 1984, gecit. in J. T., 1985, 169.
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72. Voor het artikel 8, 1° E.V.R.M. (eerbiediging van het priveleven) en zijn weerslag op het sociaal recht, wordt naar de bijdrage
van Ph. Gosseries in dezelfde postuniversitaire cyclus verwezen.
73. Het artike/9 E.V.R.M. (vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst) gaf aanleiding tot enkele principiele beslissingen op het niveau
van het Hof van Cassatie en van de Raad van State.
In een eerste reeks betwistingen met betrekking tot de huwelijksclausule opgenomen in de arbeidsovereenkomsten geldend in het katoliek
onderwijs, waarbij het aangaan van bepaalde huwelijken (na echtscheiding bijvoorbeeld) als een ontbindende voorwaarde werd bedongen, werden deze clausules door het Hot van Cassatiealsin stri]a_ _ _ __
met het intern recht beschouwd, waarbij niet op bepalingen van het
E. V .R.M. werd gesteund doch wel op een dwingende wetsbepaling
(oud artikel 21bis thans artikel 36 Arbeidsovereenkomstenwet(89).
Latere Cassatierechtspraak verwierp ook het aangaan van het huwelijk op zichzelf als een dringende reden, zonder hierbij expliciet op
de directe werking van het E.V.R.M. te steunen(90).
Het probleem is thans opnieuw actueel gelet op het arrest van de
Raad van State van 20 december 1985(91). Zowel het advies voorafgaandelijk het arrest als het arrest zelf verwezen uitdrukkelijk naar
de artikels 8, 2°, en 9 alsook naar het artikel 2 van het additioneel
protocol van het E.V.R.M.
Deze verdragsbepalingen werden in het arrest gebruikt als aanknopingspunten om het ontslag van een leerkracht uit het Rijksonderwijs
te aanvaarden zo deze zich niet gedraagt naar de voorschriften van
de godsdienst die hij onderwijst (tegenstrijdig advies van het auditoraat). In deze zaak gaat het niet om een arbeidsovereenkomst doch
wel om een overheidsstatuut hetgeen niet binnen het sociaal recht
valt. Het arrest is evenwel wegens het voorwerp van de betwisting
gebonden aan de voornoemde rechtspraak in verband met arbeidsovereenkomsten, en als dusdanig te weerhouden. De directe werking
van de artikels 8 en 9 van bet E.V.R.M. worden er als gewaarborgde
vrijheden aanvaard. Grondige analyse gaan de overweging en beslis-

(89) Cass., 12 januari 1974, R. W., 1976-77, 1937 met conclusie adv.-gen. DuMON. Lees
hierover eveneens VERSTEGEN, R., Het statuut van het personeel in het vrij onderwijs,
Antwerpen, Maarten Kluwer's Internationale uitgeversonderneming, 1980, 76 e.v.
(90) Cass., 10 maart 1980, Pas., I, 844. Lees hierover meer bij Rauws, W. en ScHIJVENS, H.,
o.c., 187.
(91) R.v.St., 20 december 1985, R. W., 1986-87, 246 met tegenstrijdig advies auditeur DE
WOLF en noot LAMBRECHTS, W.
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sing vooraf waarbij vooral het tegenstrijdig advies van het auditoriaat opvalt.
Het arrest wijst zeker op de bruikbaarheid van deze verdragsartikels
in het onderzoek van grondrechten in sociaalrechtelijke aangelegenheden die verband houden met feiten uit het prive-leven en de
persoonlijke gedachtenwereld, zowel tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst als tijdens de precontractuele fase(92).
74. Het artikel 11 E.V.R.M. verzekert het recht op vrijheid van
vreedzame vergaderingen en van de vrijheid van vereniging met
inbegrip van het recht om vakverenigingen op te richten en er zich
bij aan te sluiten. Lid 2 van het artikel bepaalt dat de uitoefening
van deze rechten aan geen andere beperkingen kan worden onderworpen dan aan die welke wettelijk zijn voorzien en die in een
democratische samenleving nodig zijn voor het belang van 'slands
veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare
orde, of de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen.
Het vakverenigingsrecht, zo blijkt uit de tekst van het artikel, is een
bijzondere vorm van de vrijheid van vereniging. Het artikel erkent
het individueel recht op aansluiting doch niet de collectieve rechten
van de vakorganisaties, noch het stakingsrecht.(93).
Het onderscheid tussen individuele en collectieve vakbondsrechten
komt duidelijk tot uiting in de rechtspraak van het Europees Hofvan
Justitie.
Over het recht van de vakvereniging op een speciale behandeling door
de Staat, zoals het recht door deze te worden geraadpleegd, sprak
het Hof zich negatief uit. De door het Hof behandelde zaak was
ingespannen door het Nationaal Syndicaat van de Belgische Politie.
Terzelfdertijd werden de door de overheid vastgestelde representativiteitssystemen betwist(94). Het Europees Hof was van oordeel dat
artikelll aan de vakbonden noch het recht tot raadpleging verzekert,
noch het recht tot afsluiten van een C.A.O., zelfs indien er tussen
partijen een akkoord tot stand komt: raadpleging en afsluiten van

(92) Zie o.m. CuYPERS, D., Orientatie, 8/9, september 1986, 166 (over de precontractuele
faze). Zie Lees Arb h. Bergen, 20 mei 1976, onuitgeg. A.R. 9136, het betreft de weigering door
een vrijzinnige onderwijzeres in een katholieke school te onderwijzen (passende arbeid).
(93) Raadpleeg: VAN EECKHOUTTE, W., ,Het stakingsrecht in de prive-sector in Belgie.
Preadvies ten behoeve van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie
ene Nederland", T.S.R., 1982, 4/5, 249.
(94) Zie R.v.Sr., 6 novembver 1969, Arr.R.v.St., 1969, nr. 13773.
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overeenkomsten zijn niet inherent verbonden aan de vrijheid van
vakvereniging zoats deze door het Verdrag wordt gewaarborgd(95).
De hierbij door het Hof gevotgde redenering is genuanceerd en houdt
rekening met de mogelijkheid waarover elke Staat beschikt om
wettelijk het vakverenigingsrecht in zijn modaliteiten te regelen. De
toetsing door het Europees Hof beperkt zich tot de controle op de
wettelijke regelingen en de behandeling van de vakorganisaties en tot
de controle of deze geen discriminaties inhouden in strijd met artikel
14 E.V.R.M. Dit taatste artikel verzekert het genot van de rechten
en vrijheden zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals
onder meer politieke en andere overtuigingen, het behoren tot een
maatschappelijke minderheid of andere status. De controle door het
Europees Hof op de nationale wetgeving en praktijk met betrekking
tot het vakverenigingsrecht geschiedt dan ook aan de hand van de
gecombineerde artikels 11 en 14 van het E.V.R.M.(96).
Een arrest van het Arbeidshof van Brussel besliste met betrekking
tot het recht op een vakbondsvertegenwoordiging dat de voornoemde
artikels van het E.V.R.M. dit recht niet waarborgen. Het beriep zich
eveneens op de I.A.O.-verdragen 87 en 98 om vast te stellen ,que
l'on peut fort bien concevoir une organisation syndicate ( ... ) sans
pour cela que ceux-ci soient representes par une delegation syndicate
au pres de leurs employeurs; que le droit ala liberte syndicale n'implique pas necessairement le droit des travailleurs a une delegation
syndicale"(97).
De vrijheid van vakvereniging is, zoals hoger gezegd, vooral verzekerd ten gunste van de individuele werknemer. Dit recht beschermt
zowel de werknemer die wel als de werknemer die niet wenst aan te
sluiten.
In de Belgische rechtspraak werd het probleem van de keuzevrijheid
slechts benaderd vanuit de vraag of de toekenning van bepaalde
voordelen aan gesyndiceerden een toetaatbaar drukkingsmiddel was.
Zowel de rechtspraak als de wetgever hebben hierop positief geantwoord, in zoverre de voorbehouden voordelen verantwoord zijn
door de werkelijke inbreng van die werknemers of hun organisaties
in de ontwikkeling van het sociaal-economisch Ieven van de onderneming. De voordelen moeten echter evenredig zijn met de bewezen

(95)
loco
(96)
(97)

Arresten E.H.R.M. 27 oktober 1975, (Nat. synd. Belg. Politie); 6 februari 1976, (Zweeds
synd.); 6 februari 1976 (Schmidt & Dahlstrom).
Raadpleeg over deze rechtspraak: BERAUD, J.M., I.e., o.c., 384.
Arbh. Brussel, 9 december 1980, J. T. T., 1981, 52.
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diensten en de gedragen lasten, zodanig dat de toekenning van die
voordelen de vrije keuze van andere werknemers niet aantast(98).
Deze redenering wordt eveneens teruggevonden in de besluiten die
de commissie syndicale vrijheid van de I.A.O. heeft aangenomen ter
gelegenheid van een recente klacht uitgebracht door een Belgische
vakorganisatie(99).
Over het individueel stakingsrecht zegt het Europees Hof te Straatsburg dat het een van de middelen is om de professionele belangen
van een vakorganisatie te verdedigen doch dat het als dusdanig niet
door artikel 11 E.V.R.M. wordt verzekerd(lOO).
Het gedwongen vakbondslidmaatschap (de zogenaamde ,Closedshop"), kenmerkend voor het Anglo-Amerikaans collectief arbeidsrecht, maakte het voorwerp uit van een belangrijk arrest van het
Europees Hof(lOl). Zonder een principiele stelling tegen het systeem
te hebben geformuleerd, werd in het voorgelegde geval van de Britse
spoorarbeiders de bedreiging tot ontslag ingeval van weigering tot
aansluiting bij een welbepaalde vakbond, als een aantasting van de
vakverenigingsvrijheid beschouwd.
De kwestie was onder de !eden van het Hof omstreden vermits een
minderheid van rechters de negatieve vakbondsvrijheid ofwel verwierp ofwel ondersteunde, terwijl de meerderheid een beslissing trof
die niet door een duidelijke stellingname uitblonk. Dat voor bepaalde
staten de materie gevoelig blijkt te zijn, werd kennelijk niet uit het
oog verloren. Feit is dat in deze aangelegenheid het Hof geen principiele beslissing heeft willen nemen; dit blijkt duidelijk uit de volgende
overwegingen: ,qu'a supposer que !'article 11 ne garantisse pas
!'element negatif de cette liberte a l'egal de !'element positif, contraindre quelqu'un a s'inscrire a un syndicat determine peut ne pas
heurter toujours ala convention"(102).
In deze materie blijkt dan ook het onderzoek van de feiten doorslaggevend te zijn.

(98) Deze motiviering komt uit Cass., 27 april 1981, R. W., 1981-82, 1982. Zle ook R.v.St.,
3 februari 1967, nr. 12.205. Wetgeving: wet van I september 1980 betreffende de vakbondspremie in de overheidssektor. Raadpleeg eveneens de tientallen C.A.O.'s waarin zulke premies
worden bedongen.
(99) Beslissing gepubliceerd in Bull. off. B.I. T., 1985, serie B/3, 270-296 (geval nr. 1250). De
beslissing werd hager besproken in de afdeling gewijd aan het impact van de I.A.O.-verdragen.
(100) Arrest 6 februari 1976, ScHMIDT & DAHLSTROM, o.c.
(101) E.H.R.M. 13 augustus 1981, YouNG, JAMES en WEBSTER. Voor commentaar raadpleeg: Cah. Dr. Eur., 1982, 186. BERAUD, J.M., I.e., 390, e.v.
(102) Par. 51 van het arrest.
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Uit het arrest blijkt eveneens dat de nationale wetgeving en praktijk
met betrekking tot het vakverenigingsrecht vooral aan de hand van
artikel14 van het verdrag worden getoetst (niet-discriminatiebeginsel). Het artikel 11 is aldus een doelgericht artikel waarvan de
middelen tot uitvoering aan de keuze van de verdragstaten wordt
overgelaten. De arresten van het Europees Hof met betrekking tot
syndicale aangelegenheden, getuigen in elk geval van een voorzichtige houding waarbij de interne reglementeringsbevoegdheid van de
verdragstaten in deze materie, inbegrepen het regelen van de staking,
ontegenzeglijk wordt erkend(103).
75. Het artikel 4, 2° E. V.R.M. bepaalt dat niemand mag worden
gedwongen tot dwangarbeid of verplichte arbeid. De vraag rijst in
welke mate de wetgeving met betrekking tot de passende arbeid of
tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, strijdig zou kunnen
zijn met deze verdragsbepaling. De Europese Commissie voor de
Rechten van de Mens stelt als beginsel dat er slechts van schending
sprake kan zijn indien bij weigering van een aangeboden arbeid, de
werkloze een penale sanctie oploopt of een vernederende behandeling
zou moeten ondergaan: het tijdelijk schorsen van de werkloosheidsuitkering valt niet onder zulke sancties(l04).
In het licht van de Belgische wetgeving en meer bepaald van hoofdstuk V ,voorschriften tot uitvoering van artikel 133 van het K.B.
betreffende de vaststelling van de criteria van de passende dienstbetrekking" van het M.B. van 4 juni 1964 inzake de werkloosheid, lijkt
het onwaarschijnlijk dat deze regelingen als strijdig met voornoemde
verdragsbepaling zouden moeten doorgaan.
Volgens de criteria van de Commissie voor de Rechten van de Mens
kenmerkt dwangarbeid zich door het werk of de dienst verricht tegen
de wil van de betrokkene of op onrechtvaardige wijze opgelegd of
vermijdbare lasten impliceert(105).
Een schending van het artikel6 E. V .R.M .zou in deze materie kunnen
oprijzen met betrekking tot de procedurele waarborgen voor de
betrokkene ingeval van weigering van het aangeboden werk. De
Belgische regeling kan echter ook in dit opzicht aan elke kritiek
weerstaan. Alvorens de werkloze een dienstbetrekking aan te bieden,
wordt niet aileen zijn beroeps- doch eveneens zijn lichamelijke ge(103) Zie besluiten: BERAUD, J.M., I.e., 394.
(104) Verzoek 7602/76, Decisions et Rapport, VII, 161. Het betrof een Nederlandse zaak.
(105) Verzoek 1468/62, Ann., VI, 279. Zle oak PIETERS, D., Passende Arbeid, in Reeks
Sociaal Recht, 19, Kluwer, 1983, 398 e.v.
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schiktheid onderzocht, waarbij de betrokkene over voldoende tijd en
betwistingsmogelijkheden beschikt om een niet passende dienstbetrekking afte wijzen(l06). De Belgische regeling maakt eveneens een
onderscheid tussen arbeiders en bedienden en andere categorieen van
werknemers om te bepalen wat als passende arbeid moet doorgaan.
Ten opzichte van de vrouwelijke werknemers worden zelf ruime
criteria voorzien als omstandigheden en uren , , waaraan hetzij in
sociaal opzicht hetzij in moreel opzicht ernstige bezwaren verbonden
zijn"(107). De betwistingen met betrekking tot de beroepsbekwaamheid behoren in laatste instantie tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, zodat in dit opzicht, behoudens behandeling binnen een
onredelijke termijn, ook geen schending van het artikel 6, 1°
E.V.R.M. kan opduiken(108). In Nederland schijnt daarentegen de
procedure met betrekking tot de beschikbaarheidsvereiste in de nieuwe werkloosheidswet, wei voor kritiek vatbaar.(109).
Het E.V.R.M. geeft geen definitie van wat onder passende arbeid
moet worden verstaan. Dit is wei het geval met het I.A.O.-verdrag
nummer 44(110). Alhoewel dit verdrag in Belgie geen rechtskracht
bezit, is het interessant te melden dat, volgens dit Verdrag, de
(106) Zie art. 34 en de periode tijdens de welke de aangeboden arbeid overeenstemmend moet
zijn met dat normaal beroep, of met de mogelijkheden om spoedig een nieuwe bekwaamheid
te verwerven; wat betreft de Iichamelijke geschiktheid, kan de betrokkene zijn persoonlijke
opvatting over deze geschiktheid naar voren brengen; een geneeskundige controle met beroepsmogelijkheden wordt door art. 37 voorzien.
(107) Art. 47, M.B. 4 juni 1964.
(108) Het reeds gecit. arrest Deumeland, (Europees Hof, 29 mei 1986), betrof een geval waarin
de procedure over de toekenning van een sociaal-zekerheidsrecht te lang had aangesleept.
(109) Lees hierover: PIETERS, D., Aan het werk beschouwingen over arbeidstekort in het
sociaal zekerheidsrecht van vandaag en morgen'', Rede uitgesproken te Tilburg, 1986, Kluwer,
Deventer, 61.
(110) Verdrag nr. 44 van 1934, niet goedgekeurd door Belgie. Art. 10 geeft volgende definitie:
,De aanvrager kan gedurende een gepast tijdvak van het recht op uitkering of bijstand worden
uitgesloten, indien hij weigert passende arbeid te aanvaarden. Arbeid mag niet als passend
worden beschouwd:
a. indien de aanneming ervan het verblijf in een streek waar geen behoorlijke woongelegenheid
is, zou meebrengen;
b. indien het aangeboden loon lager is of de andere arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn;
I. dan de aanvrager redelijkerwijze zou hebben kunnen verwachten, rekening houdende met
het loon en de voorwaarden, welke gewoonlijk in zijn gewone beroep door hem verkregen
werden in de streek waar hij over het algemeen werkzaam was of welke hij verkregen zou
hebben, indien hij daar werkzaam was gebleven (wanneer er sprake is van arbeid aangeboden in de tak van bedrijf en in de streek waar de aanvrager het laatst regelmatig heeft
gewerkt);
2. dat het niveau dat over het algemeen op dat ogenblik in de tak van bedrijf en in de streek
waarin de arbeid wordt aangeboden in acht wordt genomen (in alle andere gevallen);
c. indien het aangeboden werk beschikbaar is door een werkstaking ten gevolge van een
arbeidsconflict;
d. indien, om andere redenen dan die hierboven genoemd, en rekening houdende met aile
omstandigheden, daaronder begrepen de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker,
het weigeren van de arbeid niet onredelijk is".
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aangeboden arbeid niet als passend wordt beschouwd indien het
aangeboden loon lager is dan hetgeen de werknemer in zijn gewoon
beroep en in zijn streek redelijkerwijze zou mogen verwachten. Deze
definitie komt niet overeen met hetgeen in de Belgische regeling als
loonmaatstaf voor een passende betrekking wordt aanzien(lll).
In gevoelige materies zoals de werkloosheidsreglementering mag
worden verwacht dat de directe werking van verdragsbepalingen met
rechtskracht in Belgie, zoals het E.V.R.M., zorgvuldig zal worden
afgewogen. De implikaties van deze regelingen zowel op financieel
als politiek vlak zullen de rechter weliswaar niet tegenhouden om de
toetsing aan het verdragsrecht door te voeren, doch de beperkingen
--ingebouwdinliet verdrag en voorarin aeoesproken arttkels Z1]:=nc-.v=a=n-------aard om de impact van deze verdragsbepalingen te limiteren.
Zoals in de volgende afdeling wordt aangetoond, zal de impact van
het Europees Gemeenschapsrecht in dit opzicht belangrijker zijn dan
dit van om het even welke ander internationaal verdrag met een
sociaalrechtelijke inhoud.

H. HET EUROPEES GEMEENSCHAPSRECHT
76. Het eerste hoofdstuk van dit preadvies situeerde het Europese
sociaal recht als bran van het intern sociaal recht. Dit recht neemt
ten opzicht van de andere internationale rechtsbronnen een uitzonderlijke positie in omwille van zijn verdragsbepalingen met supranationaal karakter. Het Verdrag alsook, als afgeleid recht, de verordeningen zijn in principe direct werkend en kunnen tot staving van
de gegrondheid van de eis worden ingeroepen.
De rechter is dan oak gehouden tot het verzekeren van de valle
uitwerking van deze supra-nationale normen. Desnoods moet hij uit
eigen beweging elke nationale, tegenstrijdige wettelijke bepaling,
zelf, van een latere datum, over het hoofd zien en niet wachten op
de intrekking van de tegenstrijdige norm(ll2).
77. Richtlijnen zijn niet rechtstreeks toepasbaar wegens hun afhankelijkheid van de door de Lid-Staten te nemen uitvoeringsmaatrege-

(111) Zie art. 41, M.B. 4 juni 1964, waarin als maatstaf het bedrijfsinkomen dat de nieuwe
betrekking oplevert wordt genomen en vergeleken wordt met het bedrag van de werkloosheidsuitkering met inbegrip van de kinderbijslag die de werknemer geniet voor dat hij die betrekking
uitoefent. De werkloosheidsuitkering is nooit gelijk aan het laatste inkomen uit arbeid.
(112) E.H.V.J., 9 maart 1978, R. W., 1978-79, 742. Dit arrest is genomen in toepassing van
art. 189 Verdrag.
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len(113). Het Europees Hof van Justitie oordeelt niettemin dat een
richtlijn samen met een ander direct werkende regel, op zichzelf
directe werking kan bezitten. In ieder afzonderlijk geval moet worden onderzocht of de aard, het opzet, de bewoordingen van het
betrokken voorschrift kan leiden tot directe werking in de rechtsbetrekkingen tussen de Lid-Staat en de particulier(114).
Dit punt is belangrijk omwille van de vaststelling dat meerdere
doelstellingen van het Europees actieprogramma door richtlijnen
worden verwezenlijkt(115). In het bronnen-hoofdstuk werd gewezen
op de wijze waarop deze richtlijnen in de nationale wetgeving of in
het conventioneel recht werden uitgewerkt.
78. De lezer zal wei begrip willen opbrengen voor het niet systematisch analyseren van de impact van het Gemeenschapsrecht op het
nationaal sociaal recht. We wezen hoger op de directe werking van
de Verdragsbepalingen alsook in beginsel, van de Verordeningen. De
inventaris van de richtlijnen met sociale inhoud dewelke in het
Belgisch sociaal recht zijn opgenomen, werd eveneens opgemaakt.
Buiten deze rechtstreekse invloed, manifesteert de impact van. het
Gemeenschapsrecht zich hoofdzakelijk op twee vlakken. Enerzijds
op het wetgevend werk alsook op de controle a posteriori, anderzijds
op de rechtspraak van de nationale rechter dewelke de eerste lijnsrechter is voor de toepassing van het Gemeenschapsrecht. Het Europees Hof van Justitie heeft daarbij als taak de nationale rechter bij
te staan door hem de interpretatie van de toe te passen
communautaire regel door te spelen aan de hand van een originele
verwijzingsprocedure(116).
Wetgeving en conformiteit met het Gemeenschapsrecht
79. Verdragsbepalingen en direct werkende verordeningen primeren
zoals hoger gezegd, op het nationaal recht zodat de primauteit van
deze bepalingen de nationale tegenstrijdige regelingen buiten spel
zet(l17). Richtlijnen integendeel moeten in de nationale wetgevingen
(113) Cass., 25 juni 1974, pas, 1974, I, 1114.
(114) E.H.V.J., 4 december 1974, zaak 41/74, VanDuyn t. Home Office, Jur.H.v.J., 1984,
1348-1349, gecit. door MARESCEAU, M., ,De directe werking in het Europees Gemeenschapsrecht", o.c., 282 e.v.
(115) Zie hoger nrs. 36 e.v.
(116) De procedure van het prejudicieel geschil, art. 177 E.E.G. Verdrag. Zie hoger nr. 53.
(117) Zoals hoger aangetoond zijn de verdragsregels met betrekking tot het vrij verkeer van
werknemers en het beginsel van het gelijk loon voor gelijkwaardig werk, de enige direct
werkende verdragsbepalingen met een sociaalrechtelijke inhoud.
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van de Lid-Staten worden gei:ncorporeerd zodat zich de vraag stelt
of bet te bereiken resultaat wei degelijk en conform met de richtlijn
is verwezenlijkt. Deze verwezenlijking kan enige tijd in beslag nemen. Een voorbeeld hiervan wordt geleverd door de uitvoering van
de richtlijn van 19 december 1978 met betrekking tot de gelijke
behandeling op bet vlak van de sociale zekerheid. lngevolge deze
richtlijn die eveneens op de pensioenregelingen toepasselijk is, werd
in de ,Beginselwet sociale zekerheid" van 29 juni 1981, in ons sociaal
recht bet begrip van bet overlevingspensioen ten gunste van de
overlevende echtgenoot ingevoerd. Krachtens artikel 41 van de wet
kwam bet de Koning toe de datum van inwerkingtreding te bepalen.
---Bit-was-sleehts-mogelijk-zo-de-J:lensieenstatuten-0}}-hun-beurt-weJ"den~---

aangepast, wat door de z.g. wet Mainil in 1984 werd verwezenlijkt(l18). De richtlijn had eind 1984 als tijdlimiet gesteld.
De tijdslimiet van uitvoering van de richtlijn van 9 februari 1976 op
de gelijke behandeling bij de toegang tot bet arbeidsproces,
beroepsopleiding en promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden was integendeel zeer kort (2 jaar), wat de wetgeveronder druk - verplichtte deze richtlijn op de valreep uit te voeren
onder de vorm van een speciaal hoofdstuk in de wet op de economische herorientatie van 1978(119).
Algemeen kan worden vastgesteld dat de richtlijnen met sociaal
karakter binnen de opgelegde termijnen worden uitgevoerd hetzij
door de wetgever hetzij bij middel van C.A.O.'s(120).
80. Indien een Lid-Staat, na afloop van de overgangsperiode, zijn
wetgeving niet heeft aangepast om aan de richtlijn te voldoen, begaat
hij een inbreuk.
De vaststelling van deze inbreuk kan zowel op nationaal als op
Gemeenschapsniveau worden vastgelegd. Op nationaal niveau ach(118) Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisatie van de pensioenregelingen,
B.S., 22 mei 1984.

Krachtens artikel 4 van de Richtlijn, behelst het principe van gelijke behandeling, dat er geen
discriminatie bestaat op grond van het geslacht, d.w.z. noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
met het oog op de huwelijkse of farniliale staat, en meer in het bijzonder wat betreft:
- de werkingssfeer van de regelingen en de voorwaarden van toelaatbaarheid daartoe;
- de bijdrageplicht en de berekening daarvan;
- de berekening van de prestaties, met inbegrip van aanvullingen voor de echtgenoot of voor
de persoon ten laste, en de duur en het behoud van recht op prestaties.
Daarentegen (zie art. 3) was de Richtlijn niet toepasselijk op de bepalingen die verb and houden
met uitkeringen aan nagelaten betrekkingen. De mogelijkheid die de Lid-Staten bezitten om
zelf de pensioengerechtigde leeftijd te bepalen wordt door de Richtlijn niet verhinderd.
(119) Hoofdstuk V, Wet van 4 augustus 1978, B.S., 17 augustus 1978.
(120) Zie hoger nr. 36.

559

ten bepaalde overlegorganen zicb statutair bevoegd om zulke overtredingen vast te stellen en te rapporteren docb verder dan een bei:nvloeding van bet overbeidsbeleid gaan deze tussenkomsten niet(121).
Het is evenmin de recbter toegelaten de afwezigbeid van uitvoering
als recbtsgrond voor de niet-toepassing van de strijdige wet in te
roepen. Hij kan zicb wei beroepen op de prejudiciele procedure
voorzien door artikel 177 E.E.G.-verdrag teneinde bet Hof van
Justitie te vatten met een verzoek tot uitleg van de ingeroepen
ricbtlijn, bijvoorbeeld met betrekking tot baar eventuele directe
werking.
Op Gemeenscbapsniveau komt bet toezicbt op de toepassing van de
ricbtlijn toe aan de Europese Commissie krachtens artike1155 van
bet verdrag met de mogelijkbeid om een inbreukprocedure tegen de
falende Lid-Staat bij bet Europees Hof in te spannen (artikel 169
Verdrag).
81. Het Europees Hof van Justitie kan, na vaststelling van de
inbreuk op de verdragsverplichting, de Lid-Staat veroordelen tot bet
nemen van maatregelen welke nodig zijn voor de uitvoering van bet
arrest (art. 171 Verdrag). De Lid-Staat wordt dan verzocht binnen
de kortste termijn de wetgeving aan te passen in de zin die het Hof
voorstelt. Mocbt de staat dan nog in gebreke blijven, kan bet Hof,
op verzoek van de Commissie de staat opnieuw veroordelen tot
uitvoering van bet arrest.
Het valt niet te ontkennen dat bepaalde sociale ricbtlijnen een
diepgaande impact op de nationale wetgeving uitoefenen en dat de
staat bijgevolg met bepaalde aanpassingsproblemen kan worden
geconfronteerd. Dit is bet geval met de ricbtlijn 79/7 op de gelijke
behandeling inzake sociale zekerheid, die in ons land aanleiding gaf
tot aanpassing van meerdere wetten en reglementen. Tocb beeft de
Europese Commissie gemeend tegen Belgie de inbreukprocedure te
moeten instellen op grond van de niet-conformiteit van de wijzigingen aangebracbt aan de werkloosbeidsreglementering met de richtlijn
en bet daarin gebuldigd beginsel van niet-discriminatie op grond van
bet geslacbt(122).
Losstaand van deze inbreukprocedure onderzocbt de juridiscbe commissie van bet Europees Parlement eveneens de Belgiscbe werkloosbeidsreglementering in baar voorlaatste versie, dus voor oktober
(121) Bijv. de N.A.R., de Commissie vrouwenarbeid.
(122) Commissie Juridische zaken en rechten van de burger, Europees Parlement, ontwerpadvies toep. derde richtlijn 18.10.85/ch. (doc. 2-1364/84), 7. verslaggever: Karel De Gucht.
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1986(1231. De toen doorgevoerde wijzigingen aan het artikel160 van
de werkloosheidsreglementering van 20 december 1963 kwamen neer
op een korting genomen op de werkloosheidsuitkering voor werklozen die geen gezinshoofden zijn.
Volgens de juridische commissie is zulk een regeling onrechtstreeks
discriminerend op grond van het geslacht vermits de overgrote meerderheid van de gezinshoofden mannen zijn en bijgevolg de vrouwen
gediscrimineerd worden.
De commissie onderzocht op grondige wijze de verschillende vormen
en voorwaarden van indirecte discriminatie, en relateerde dit eveneens aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie(124).
Volgens het Hof kan een ongelijke behandeling eventueel worden
aanvaard mits te kunnen steunen op objectieve economische gronden
en niet op grond van het geslacht: in casu ging het om gevallen
waarbij het ongelijk loon tussen mannen en vrouwen werd aangeklaagd(125).
De juridische commissie erkent dat met betrekking tot de sector
sociale zekerheid, de Lid-Staten een belangrijk deel van hun soevereiniteit hebben behouden omwille van de verknochtheid met het sociaal, economisch en budgettair beleid.
Deze commissie erkende eveneens dat aileen het verbod van discriminatie directe werking kan hebben en niet de verschillende manieren
waarop de bestaande discriminatie in de wetgeving weggenomen kan
worden. De particulier kan bijgevolg geen specifieke wijze van
wetswijziging afdwingen. De positie van de Commissie steunde hierbij op de - reeds aangehaalde - rechtspraak van het Hof van

(123) Ret betreft het K.B. van 30 maart 1982 waarbij een verlaging voor niet-gezinshoofden
werd doorgevoerd, evenals de talrijke daaropvolgende K.B. 's. Ret bekritiseerde artikel is het
artikel 160 van de gewijzigde werkloosheidsreglementering van 20 december 1963 thans
gewijzigd door het K.B. van 8 augustus 1986 (B.S., 28 augustus 1986).
(124) Juridische Commissie, Bur. Pari. o.c., 9 e.v.
Artikel 4 van de richtlijn 79/7 luidt als volgt:
1) Het beginsel van gelijke behandeling houdt in dat iedere vorm van discriminatie op grond
van geslilcht, hetzij direct, hetzij indirect, door verwijzing naar met name de echtelijke staat
of gezinssituatie, is uitgesloten, in het bijzonder met betrekking tot:
- de werkingssfeer van de regelingen alsmede de voorwaarden inzake de toelating tot de
regelingen;
- de verplichting tot premiebetaling en de premieberekening,
- de berekening van de prestaties, waaronder begrepen de verhogingen verschuldigd uit
hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende personen, alsmede de voorwaarden
inzake duur en behoud van het recht op de prestaties.
Lees ook R.v.J., 31 maart 1981, zaak 96/80, Jenkins t. Kingsgate, Jur. H.v.J., 1981, 911;
R.v.J., 27 maart 1980, Macarthys Ltd tegen Wendy Smith, zaak 129/79, Jur.H.v.J., 1980,
1275.
(125) Juridische Commissie, Bur. Pari., o.c., 13.
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Justitie(126). Ook in het arrest over de toepassing van de richtlijn
76/207 over de gelijke behandeling ten aanzien van de toegang tot
het arbeidsproces, stelde het Hof dat de richtlijn geen bepaalde
verplichting oplegt om te voorzien in de specifieke juridische gevolgen of sancties in geval van inbreuk op het beginsel(127).
De juridische commissie voelde zich in haar argumentatie tegen de
Belgische werkloosheidsregeling gesterkt door de houding van de
Nederlandse regering, genomen in een vergelijkbare situatie. Deze
regering werd ter gelegenheid van de afschaffing van deW. W. V .-uitkering (Wet Werkloosheidsvoorziening) voor niet-kostwinners, geconfronteerd met de afkeuring van de Europese Commissie. Vol gens
de Commissie was dit een indirecte discriminatie, gegeven het feit dat
veel meer vrouwen niet-kostwinners zijn dan mannen.
Ter gelegenheid van deze zaak onderlijnde de Europese Commissie
opnieuw dat artikel 4 van de richtlijn 79/7 aldus dient te worden
gei:nterpreteerd: onder het begrip ,indirecte discriminatie" valt elke
maatregel die door het gebruik van een op het eerste gezicht neutraal
onderscheidscriterium de vrouwen hetzij hoofdzakelijk, hetzij aanzienlijk meer benadeelt dan de mannen, tenzij deze maatregel wordt
verantwoord door objectieve rechtvaardigingsgronden(l28).
De Nederlandse wetgeving (W.W.V. en W.A.O.) werd intussen aan
de richtlijn aangepast, zodat de inbreukprocedure tegen deze staat
wegviel.
82. In het geval van de Belgische werkloosheidsregeling had de
juridische commissie van het Europees Parlement vooral bezwaar
tegen het begrip ,gezinshoofd" en de daaraan verbonden hogere
uitkering. Er werd wei aangenomen dat de gezinshoofden grotere
kosten hebben wat een rechtvaardigingsgrond kan uitmaken, vooropgesteld dat er geen indirecte discriminatie uitgaat van de bantering
van dit criterium.
(126) H.v.J., 18 maart 1976, zaak 43/75, Defrenne II t. Belgische Luchtvaartmaatschappij
N.V. Sabena, Jur.H. v.J., 1976,455, rechtsoverweging 15. Ten aanzien van artikel119 Verdrag
stelde het hof dat dit artikel gezien moest worden in het Iicht van de gelijkschakeling van
arbeidsvoorwaarden in de zin van vooruitgang, zodat bijgevolg dit niet anders zou kunnen
geschieden dan door middel van optrekking van lagere lonen. In de rechtsoverwegingen 18
en 40 van hetzelfde arrest stelt het Hof vervolgens dat artikel 119 wei rechtstreeks werkt voor
wat betreft rechtstreekse en openlijke discriminatie, doch niet geldt voor zijdelingse en verkapte
discriminaties.
(127) H. v.J., 10 maart 1984, zaak 14/83, Sabine von Colson en Elisabeth Kamann tegen Land
Nordrheinfalen, Jur.H. v.J., 1984, 1891. In deze zaak verdedigde de Commissie het standpunt,
dat het aan de nationale rechter toebehoort, de nationale wet, genomen ter toepassing van de
richtlijn te interpreteren en toe te passen, conform het communautaire recht in de mate waarin
het nationale recht hem die beoordelingsruimte toelaat.
(128) Juridische Commissie, Eur. Pari., o.c., 19.
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Hierbij moet dan wel worden voldaan aan een tweede voorwaarde,
namelijk die van proportionaliteit. De voor gezinshoofden hogere
werkloosheidsuitkering moet daadwerkelijk gerelateerd zijn aan de
voor hen hogere uitgaven. Zolang dit niet is aangetoond, bestaat er
volgens de commissie een vermoeden van indirecte discriminatie,
gebonden aan de bantering van bet criterium gezinshoofd/kostwinner(129).
De commissie van bet Europees Parlement kwam tot bet besluit dat
de nationale wetgever zich moet onthouden van discriminaties op
grond van bet geslacht; dat hij echter over een beleidsvrijheid blijft
beschikken om inhoudelijk de regelingen vast te stellen of om de
uitkeringen vast te stellen.
Het komt echter bet Europees Hof van Justitie toe deze nationale
beoordelingsvrijheid af te wegen met bet Gemeenschapsbeginsel
gehuldigd in de richtlijn.
83. Intussen werd de Belgische werkloosheidsreglementering - eens
te meer - aangepast(130). Hierbij wordt het dagelijks basisbedrag
van de werkloosheidsuitkering op 35o/o van bet gemiddeld dagloon
gebracht. Hetgeen daarbij komt wordt bepaald door de categorie
waarin de werkloze is ondergebracht. Sedert 1 oktober 1986 zijn deze
categorieen de volgende:
- de trekkers van een enig inkomen met gezinslast (de vroegere
gezinshoofden);
- de trekkers van een enig inkomen zonder gezinslast (de vroegere
alleenstaanden);
- de anderen (de vroegere samenwonenden).
De gehuwde werknemers die samenwonen met een echtgenoot of
echtgenote die noch over beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt, ongeacht of zij tevens samenwonen met andere
personen die al dan niet over inkomens beschikken, behoren tot de
categorie van de trekkers van een enig inkomen met gezinslast.
Voor de vaststelling van bet bedrag van de werkloosheidsuitkering
worden de personen van verschillend geslacht die een feitelijk gezin
vormen, met echtgenoten gelijkgesteld. Wanneer deze persoon met
wie de werkloze samenwoont, geen beroepsinkomen, noch vervan-

(129) Idem, o.c., 19.
(130) K.B. 8 augustus 1986 tot wijz. van de artt. 124, 156, 160 en 160bis van het K.B. van
20 december 1963, B.S., 27 augustus 1986, van toepassing sedert 1 oktober 1986.
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gingsinkomen geniet, hoort de werkloze dus thuis in de categorie van
trekkers van een enig inkomen met gezinslast(131).
Wat onmiddellijk opvalt is het vervangen van het bekritikeerd begrip
gezinshoofd door neutrale omschrijvingen van categorieen van werklozen op wiens situatie het criterium van al dan niet , ,hogere lasten
en uitgaven" kan worden toegepast. Inderdaad, in de nieuwe regeling wordt thans de basisvergoeding uitdrukkelijk gekoppeld aan
,een verhoging met een toeslag voor gezinslasten die vastgesteld
wordt op 200fo van het gemiddelde dagloon en toegekend aan de
werknemers bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°"(132). In welke mate
de herziening van deze regeling iets te maken heeft met de kritiek
uitgebracht door de Europese overheden, kan enkel worden vermoed. Het is een feit dat ook op binnenlands terrein de regering
kritiek moest ondergaan waarbij regelmatig naar de verplichting tot
naleving van de Europese richtlijn 79/7 werd gewezen(133).
Of de actuele regeling thans aan de richtlijn 79/7 beantwoordt, zal
afhangen van de feitelijke aanduiding van de indirecte discriminaties
die nog verder uit de regeling zouden kunnen voortspruiten.
Dit kan ondermeer blijken uit cijfermateriaal waarbij wordt aangetoond dat werkloze vrouwen inderdaad zwaarder worden getroffen
door kortingen op de werkloosheidsuitkeringen voor de andere categorieen dan de best beschermde categorie, nl. de trekkers met een
enig inkomen met gezinslast.
84. Een voorbeeld van concrete impact op Belgische wetgeving die
in strijd was met het Europees Gemeenschapsrecht, werd geleverd
door de afschaffing van de ,bevoorrechte" sociale-zekerheidssituatie van buitenlandse kaderleden in de zg. T. -zones en de Coordinatiecentra, respectievelijk ingevoerd door de volmachtsbesluiten nr. 118
van 23 december 1982 en nr. 187 van 30 december 1982(134).
De voorziene vrijstelling in beide volmachtsbesluiten van socialezekerheidsbijdragen voor deze personen was duidelijk in strijd met
(131) Artt. 160, § 1; 160, §2; 160, § 8, van het werkloosheidsbesluit. Lees hierover meer bij:
VAN EECKHOUTTE, W., Postuniversitaire cyclus W. DELVA, 1986.
(132) Art. 160, § 2, laatste lid. Hier worden bedoeld de werkloze werknemers die samenwonen
met een echtgeno(o)t(e) of een persoon van het ander geslacht, zonder enig inkomen en de
z.g. samenwonenden met kinderlast.
(133) Zie ondermeer:
- Commissie vrouwenarbeid, advies nr. 38 id. Verslag nr. 3 voor het Europees net voor de
toepassing van de richtlijnen betreffende de gelijke behandeling 1984-85, p. 62 e.v.
- verslag uitgebracht voor het ,advies comite voor Europese Aangelegenheden", Kamer, 29
oktober 1986.
(134) Zie hoger nr. 67.
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artikel 3 van de E.E.G.-verordening 1408171 waarbij discriminatie
op. grond van nationaliteit verboden wordt voor onderdanen van een
Lid-Staat.
In dezelfde geest werd het I.A.O.-verdrag nr. 102 geschonden.
85. Een duidelijke impact van het Gemeenschapsrecht blijkt uit het
K.B. nr. 417 van 16 juli 1986 tot wijziging van de wet van 1 april
1969 op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
De vroegere toekenningsvoorwaarden maakten een onderscheid tussen gerechtigden met de Belgische nationaliteit en de anderen. Dit
werd door het K.B. 417 gewijzigd ten voordele van onderdanen van
de E.E.G. Lid-Staten. Elke gerechtigae moet thans gedurend=e4't=en=----minste de laatste vijf jaar voor de datum waarop het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden geopend wordt of in de loop van zijn Ieven
gedurende tien jaar werkelijk in Belgie verbleven hebben.
In het verslag aan de Koning (B.S. 30 juli 1986) wordt gesteld dat
het antwerp er toe strekt aan de onderdanen van een lidstaat van de
E.E.G. het gewaarborgd inkomen toe te kennen onder dezelfde
voorwaarden als aan de Belgen.
Het verslag vermeldt expliciet dat een dergelijke wijziging onvermijdelijk is:
,ingevolge van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen in het kader van de verordeningen
1612/68 en 1408/71 en meer in het bijzonder door het arrest van
12 juli 1984 in de zaak 261/83 (Castelli tegen de Rijksdienst voor
werknemerspensioenen)''(135).
,evenals door de aanhoudende druk terzake van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen''.
Voortaan zal het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden
zowel aan de Belgen als aan de vreemdelingen slechts worden toegekend wanneer zij gedurende ten minste vijf jaar voor de datum
waarop het recht op gewaarborgd inkomen geopend wordt, of gedurende tien jaar gedurende het gehele Ieven werkelijk in Belgie verbleven hebben.
(135) In het arrest Castelli stelt het Hof van Justietie dat art. 7, lid 2, van verordening 1612/68
aldus moet worden uitgelegd, dat de toekenning van een sociaal voordeel zoals het door de
wetgeving van een Lid-Staat gewaarborgd inkomen voor bejaarden aan bloedverwanten in
opgaande lijn die ten laste zijn van de werknemer, niet mag afhangen van een wederkeigheidsovereenkomst tussen de betrokken lid-staat en de staat waarvan de bloedverwant in opgaande
lijn onderdaan is. Jur.H.v.J., 1984, 3199 e.v. Zie ook H.v.J., 22 juni 1972, zaak 1172, R.
Frilli t. Belgische Staat, Jur.H. v.H., 1973,457 enJ.T. T., 1972, 200; H.v.J., 16 december 1976,
zaak 63/76, Inzirillo t. Caisse d'allocations familiales de !'arrondissement de Lyon,
Jur.H.v.J., 1976, 2057.
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Tot voor de wijziging aangebracht door K.B. nr. 417 werd de
voorwaarde van verblijf gedurende 5 jaar enkel gesteld voor de
niet-Belgen.
Ten gevolge van de noodzakelijke gelijkberechtiging van de onderdanen van een E.E.G.-lidstaat met de Belgen kon deze bepaling niet
ongewijzigd gehandhaafd worden.
De gemachtigde van de Regering bevestigde trouwens voor de Raad
van State, naar aanleiding van het advies over K.B. nr. 417, dat
ingevolge de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen de voorwaarde van verblijf van 5 jaar in BelgH~ in
feite niet meer wordt toegepast ten aanzien van onderdanen van de
Lid-Staten van de E.E.G. omdat die voorwaarde strijdig geacht
wordt met het door artikel 7 van het E.E.G.-verdrag opgelegde
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit.
De Regering was evenwel de mening toegedaan dat het gewettigd is
te vermijden dat onderdanen van een lidstaat van de E.E.G. die
vroeger geen enkele band met Belgie hebben gehad zich in Belgie
zouden komen vestigen om hier het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden te genieten.
Omwille van de gelijkheid van behandeling tussen Belgische onderdanen en onderdanen van andere listaten moesten de Belgen aan
dezelfde voorwaarde inzake voorafgaand verblijf wordt onderworpen.
Met de bedoeling te vermijden dat deze maatregel de Belgische
onderdanen zouden schaden werd bepaald dat aan de voorwaarde
inzake voorafgaand verblijf ook zal voldaan zijn indien men bewijst
gedurende zijn Ieven 10 jaar in Belgie te hebben verbleven.
Het K.B. nr. 417 illustreert zeer duidelijk de invloed van het Europees
recht - in het bijzonder onder de druk van de Commissie en de
rechtspraak van het Europees Hof van J ustitie - op de Belgische
wetgeving(136).
86. Soortgelijke wijziging onderging de wet gewaarborgde kinderbijslag waar de nationaliteitsvoorwaarde werd vervangen door een
verblijfsvoorwaarde van 5 jaar te vervullen door de aanvrager of het

(136) De wet gewaarborgd inkomen voor bejaarden was tot voor het K.B. nr. 417 niet aileen
in strijd met het Europees recht doch eveneens met het Internationaal Verdrag betreffende de
status van de vluchtelingen. Zie hoger nr. 61.
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rechthebbend kind. De verblijfsvoorwaarde geldt dus zowel voor
Belgen als voor vreemdelingen(137).
87. De toepassing van de Bestaansminimumwet onderging eveneens
de invloed van het Gemeenschapsrecht. Steunend op de rechtspraak
van het Europees Hof van Justitie had de Raad van State bij het
ontwerp van de Bestaansminimumwet opgemerkt dat de nationaliteitsvoorwaarde niet tegen E.E.G.-onderdanen kon worden ingeroepen. Alhoewel de oorspronkelijke wet toch de Belgische nationaliteit
als voorwaarde stelde, werd bij K.B. later de toepassing uitgebreid
__._toLdeE-E~G~~onderdanen,_de_staatslozen_en_de_yluchtelingen(l3_R)~---
De verblijfsvoorwaarde van 5 jaar bleef echter behouden: de gelijke
behandeling van Belgen en de E.E.G. onderdanen was bijgevolg niet
absoluut. Aan het Europees Hof van J ustitie werd bij middel van een
prejudiciele vraag, gesteld door de rechtbank van Nijvel, om de uitleg
verzocht van artikel 7 van de verordening 1612/68 en haar verenigbaarheid met de verblijfsvoorwaarde opgenomen in de Bestaansminimumwet.
In het daaropvolgend arrest Scrivner van 27 maart 1985 stelde het
Hof dat krachtens de verordening 1612/68 de E.E.G.-onderdanen
dezelfde sociale en fiscale voordelen genieten als de nationale werknemers. Onder sociale voordelen vallen de sociale uitkeringen die op
algemene, zij het op een niet-contributieve wijze, een zekere vorm
van bestaansminimum garanderen. De verordening 1612/68, meer
bepaald artikel7 kan door elke E.E.G.-werknemer, werkzaam op het
grondgebied van een andere Lid-Staat, worden ingeroepen en dient
te worden uitgelegd dat de toekenning van een sociaal voordeel niet
afhankelijk mag worden gesteld van een verblijfsvoorwaarde, zo
deze voorwaarde niet geldt voor de eigen onderdanen van die LidStaat(139).
Deze rechtspraak ligt in de lijn van het arrest Frilli waarin het Hof
stelde dat het wenselijk is de wetgevingen die respectievelijk behoren
tot de sociale zekerheid en de sociale bijstand te onderscheiden; doch
,on ne saurait exclure la possibilite qu' en raison de leur champ
d'application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalites

(137) Art. 1 Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag gewijzo door
KoBo nr o 2420
(138) KoBo 8 januari 19760
(139) Hovolo, 27 maart 1985, zaak 122/84, Ko Scrivner to OoCoMoWo te Chastre, RoWo,
1985-86, 402 en loToTo, 1985, 3230 Lees eveneens Hovolo, 27 maart 1985, zaak 249/83, Vo
Hoeckx to OoCoMoW o te Kalmthout, Ro Wo, 1985-86, 400 en To VoRo, 1985, 77 0
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d'application, certaines h!gislations s'apparentent simultanement a
l'une et a l'autre des deux categories enoncees"(140).
Voor het Hof leunen bijstandsvoorzieningen sterk aan bij de sociale
zekerheid omwille van een breed toepassingsgebied, alsook door het
verzekeren van een minimum bestaansinkomen aan personen die
hetzij volledig buiten de sociale zekerheid staan hetzij slechts een
minimale prestatie ontvangen.
lntussen werd bij K.B. van 27 maart 1987 de verblijfsvoorwaarde in
de Bestaansminimumwet gelijkgeschakeld zowel voor de Belgen, de
E.E.G.-onderdanen, de erkende vluchtelingen en de staatslozen: een
ononderbroken verblijf van 5 jaar wordt bijgevolg voor elk van deze
categorieen van beneficianten vereist, ten ware een verblijf in Belgie
gedurende 10 jaren over het gehele Ieven kan worden bewezen(141).
88. De tegemoetkomingen aan mindervaliden werden door het Europese Hofvan Justitie, eveneens begrepen als prestaties bij invaliditeit bedoeld in artikel4.1. b. van de verordening 1408/71. De verschillende arresten van het Europese Hof erkennen de verwantschap van
deze regelingen met de sociale bijstandsregelingen ondermeer omwille van het onderzoek naar de bestaansmiddelen. Niettemin leunen
deze regelingen dichter aan bij de sociale zekerheid vermits er bij de
toekenning van het recht geen individuele beoordeling te pas komt
en de wet een duidelijk omschreven recht aan de begunstigde toekent.
De arresten besluiten dan ook dat de onderdanen van de E.E.G.doch enkel de werknemers, de zelfstandigen en hun gezin- onder
dezelfde rechten en verplichtingen vallen als de Belgen in de toepassing van deze wetgeving(142).
De nationaliteitsvoorwaarde die nog steeds in de Belgische Mindervalidenwet voorkomt, is bijgevolg in strijd met de verordening
1408171, welke laatste regeling dan ook door een bepaalde Belgische

(140) H.v.J., 22 juni 1972, zaak 1172, R. Frilli t. Belgische Staat, Jur.H.v.J., 1973,457 en
R. W., 1972-73, 502.
(141) K.B. houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 7 augustus 1974
(bestaansminimurnwet); K.B. 27 maart 1987 tot wijziging K.B. 30 oktober 1974 (algemeen
reglement).
(142) H.v.J., 28 mei 1974, zaak 187173, 0. Callemeyn t. Belgische Staat, Jur.H.v.J., 1974,
553 en J.T.T., 1974, 299; H.v.J., 13 november 1974, zaak 39174, L. Costa t. Belgische
Regering, Jur.H. v.J., 1974, 1251; H.v.J., 17 juni 1975, zaak 7175, Echtelieden F. t. Belgische
Staat, Jur.H.v.J., 1975, 679.
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rechtspraak krachtens de primauteitsregel en de directe werking
wordt toegepast(l43).
Impact van de rechtspraak van het Europees Hof van
Justitie
89. De impact van het Gemeenschapsrecht is vooral mer kbaar op het
terrein van het intern sociale-zekerheidsrecht. Zoals gezegd bestaat
het Europees sociaal-zekerheidsrecht niet uit uniforme, gemeenschappelijke sociale-zekerheidsregimes doch uit een coordinatie van
de nationale regels die, elk volgens hun eigen regelingen de rechten
_ _en_yerplichtingen_yan_d_e_y_erzekeLd_en_bJijYell_definieren(l44)~.~D~i~t_ _ _ __
Gemeenschapsrecht primeert op de nationale rechtsorde zodat de
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie een bijzondere impact
uitoefent op de toepassing van nationale sociale-zekerheidsregelingen op de migrerende E.E.G.-werknemers.
Het onderzoek van de sociale-zekerheidssituatie van de Belgische
migrerende werknemer en zijn gezin tewerkgesteld in een ander
E.E.G.-Lid-Staat of deze van een E.E.G.-werknemer tewerkgesteld
in ons land, dient dan ook te gebeuren aan de hand van deze
Gemeenschapsregelingen getoetst aan de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.
Wanneer de migrerende wer knemer, door toepassing van de nationale wetgeving zijn sociale-zekerheidsaanspraken ziet beperken, zal hij
de primauteit van de Europese regelingen vorderen. In dit opzicht
zijn de migrerende E.E.G.-onderdanen, als werknemers of zelfstandigen niet te vergelijken met de nationale of de niet-E.E.G.-onderdanen. Eerstgenoemden kunnen de nationale rechter, als eerste Gemeenschapsrechter, verzoeken de direct werkende sociale-zekerheidsverordeningen toe te passen, met inachtname van de rechtspraak van
het Europese Hof van Justitie(l45).
90. Een recente studie van Ph. Gosseries geeft een duidelij.k beeld
van de domeinen van het sociale-zekerheidsrecht waarin er vragen
(143) Arbh. Bergen, 25 november 1975, Inf. R.I.Z.I. V., 1984, 158. Arbh. Luik, 10 januari
1984, J.T. T., 1985, 90. Arbh. Brussel, 17 december 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 259. Lees
over het begtip ,lid van het gezin" en de nationaliteitsvoorwaarde: VAN EECKHOUTTE, W.,
o.c., nr. 86.
(144) MERTENS DE WILMARS, JT.T., 1979,299. LECOURT, R., l'EuropedesJuges, Bruylant,
1976, 173.
(145) De communautaire rechtspraak schept geen bindende precedenten, doch de rechter kan
er wei rekening mee houden: zie H.v.J., 13 november 1974, zaak 39174, L. Costa t. Belgische
Regering, Jur.H. v.J., 1974, 1251.

569

en/ of betwistingen rezen bij de toepassing van het nationaal recht,
respectievelijk van het Gemeenschapsrecht(146).
Samengevat hebben het Gemeenschapsrecht en de rechtspraak van
het Hof met betrekking tot de sociale zekerheid van de migrerende
E.E.G.-werknemers en van de zelfstandigen, een impact:
op het toepassingsgebied van de verordening 1408171(147);
op de gevolgen van de verandering van domicilie van de migrerende E.E.G.-werknemer(148);
op de regels met betrekking tot de aanvraag en het onderzoek van
de sociale-zekerheidsprestaties, tot de provisionele betaling van

(146) GoSSERIES, Ph., ,L'influence de Ia jurisprudence de Ia cour de justice des Communautes Europeennes en matiere de securite sociale des migrants sur Ie droit interne de la securite
sociale au sens large: Ie cas de Ia Belgique", in Honderd jaar Belgisch Sociaal Recht, VAN
DER VoRST, P., (ed.), Bruylant, 1986, 767-811.
(147) Cfr. de hoger behandelde impact op het gewaarborgd inkomen bejaarden; het bestaansminimum; de toekenning van tegemoetkomingen aan minder-validen.
De toepassing van de verordening op de wetgeving inzake de overzeese sociale zekerheid:
H.v.J., 31 maart 1977, zaak 87/76, W. Bozzonet. D.O.S.Z., Jur.H.v.J., 1977, 687; H.v.J.,
11 juli 1980, zaak 150-79, Commissie van de Europese Gemeenschappen t. Koninkrijk Belgie,
Jur.H. v.J., 1980, 2621.
Het R.V.A.-Besluit: H.v.J., 28 juni 1985, zaak, 94/85, R.v.A. t. J. Deak, J.T.T., 1986,25.
Pensioenwet: H.v.J., 31 mei 1979, zaak 207/78, O.M. t. G. Even en R.W. P., Jur.H.v.J.,
1979, 2019.
Het K.B. van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd.
H. v .J., 27 oktober 1971, zaak 23/71, M. Janssens t. Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,
Jur.H.v.J., 1971, 859 en J.T.T., 1971, 234.
De Wet van 16 apri11963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen en het K.B.
28 mei 1958: H.v.J., 11 pari! 1973, zaak 76/72, MichelS. t. Fonds national dereclassement
social des handicapes, Jur.H.v.J., 1973, 457.
Zoals in de tekst besproken blijkt uit deze rechtspraak de onverenigbaarheid van de nationaliteitsclausule met de toepassing van gemeenschapsrecht.
(148) De prejudiciele vragen hadden betrekking op de gevolgen van de overbrenging van de
woonplaats van een migrerende werknemer die volgens de Belgische wetgeving Z.I. V. uitkeringen genoot. Zie ondermeer de volgende arresten van het Europese Hof van Justitie: H.v.J.,
25 juni 1975, zaak 17/75, A. Anselmetti t. Caisse de compensation des allocations familiales
de I'industrie charbonniere, Jur.H. v.J., 1975, 781. H.v.J., 10 juni 1982, zaak 92/81, A.
Camera t. R.I.Z.I.V. en Union nationale des mutualites socialistes, Jur.H. v.J., 1982, 2213
en J. T. T., 1982, 371 met noot GossERIES, Ph. H.v.J., 11 juli 1985, zaak 261/84, C. Scaletta
t. U.N.F.M.N.B., J.T.T., 1986, 85.
Uit deze rechtspraak blijkt dat de migrerende werknemer die de Lid-Staat verlaat waar hij recht
had op sociale-zekerheidsprestaties en zich in een ander Lid-Staat vestigt, daar recht heeft op
deze prestaties alsof hij de Lid-Staat schuldenaar niet zou hebben verlaten.
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prestaties en de gevolgen bij de niet-naleving van deze plicht
alsook tot het taalgebruik bij de vordering in rechte(l49).
Europees bevoegdheidsverdrag en het Conflictenverdrag

91. Binnen de bevoegdheidssfeer van de E.E.G. kwamen, zoals
hager uiteengezet, specifieke verdragen tot stand waarvan enkele
bepalingen een zekere impact uitoefenen of zullen uitoefenen op
sociaalrechtelijke materies(150).
Zo kan de toepassing van het Europese Bevoegdheidsverdrag 1968
--een-impaGt-uit-O€fenen-op-de-b€VO€gdheid-van-het-ai"beidsgei"eGht-ten.----aanzien van een dagvaarding omtrent de toepassing van een internationale arbeidsovereenkomst. Het probleem kwam ter sprake, ondermeer voor het arbeidshof van Brussel waar de exceptie van bevoegdheid werd opgeworpen krachtens artikel 15 van het Europees Bevoegdheidsverdrag.
Artikel 17 van het verdrag laat de wilsautonomie inzake territoriale
bevoegdheid toe, ook ten aanzien van arbeidsovereenkomsten.
Het arbeidshof aanvaardde deze exceptie in een geval waar de
overeenkomst bepaalde dat de arbeidsovereenkomst in Duitsland
zou worden uitgevoerd en dat enkel de rechtbanken in Stuttgart
bevoegd zouden zijn om kennis te nemen van de betwistingen over
de uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst was gesloten
tussen een vennootschap van Duits recht en een in Belgie wonende
Belg aan wie de Ieiding van een in Belgie op te richten Duits filiaal
werd aangeboden(151).
In een andere zaak waarin de arbeidsovereenkomst geen bevoegde
rechter had aangeduid, heeft het arbeidshof van Brussel krachtens
artikel 5, 1° van hetzelfde bevoegdheidsverdrag de rechter van de
plaats van tewerkstelling bevoegd verklaard. Volgens dit artikel kan
de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een
(149) Cfr. arresten van het Europese Hof: H.v.J., 9 maart 1976, zaak 108/75, G. Balsame
t. R.I.Z.I.V., Jur.H. v.J., 1976, 375 en J. T.T., 1976, 340 met noot GossERIES, Ph.; H.v.J.,
11 maart 1982, zaak 93/81, R.I.Z.I.V. t. P. Knoeller, Jur.H.v.J., 1982,951 en J.T.T., 1982,
195; H.v.J., 14 februari 1980, zaak 53/79, R.W.P. t. F. Daminani, Jur.H.v.J., 1980, 267.
Taalgebruik: H.v.J., 5 juli 1967, zaak 6/67, T. Guerra t. R.I.Z.I.V., Jur.H.v.J., 1967, 272;
H.v.J., 6 december 1977, zaak 55/77, M. Maris t. R.W.P., Jur.H.v.J., 1977, 2327.
Deze arresten beklemtonen dat aan de migrerenden een schuldvordering wordt gegeven op
sociaal-zekerheidsprestaties in de verschillende nationale wetgevingen met als gevolg dat deze
vordering moet worden erkend door de administratieve of gerechtelijke procedure.
(150) Zie hoger nr. 36.
(151) Arbh. Brussel, 23 december 1980, R. W., 1980-81, 2706, gecit. door VAN HoNSTE, V.,
o.c., 483.
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verdragsluitende staat, voor het gerecht van een andere staat worden
opgeroepen met betrekking tot verbintenissen uit overeenkomst, op
voorwaarde dat dit geschiedt voor de rechter van de plaats van
uitvoering van de overeenkomst. Het geschil ging om de uitbetaling
van een opzeggingsvergoeding aan een in Belgie wonende Belgische
werknemer die in Nederland zijn arbeidsovereenkomst had uitgevoerd. Het arbeidshof van Brussel ging ervan uit dat de betwiste
verbintenis (nl. uitbetaling van een opzeggingsvergoeding) een andere verving, nl. de arbeidsovereenkomst, met als gevolg de bevoegdheid van de rechter van de plaats van de uitvoering(152).
92. Kan artikel17 van het bevoegdheidsverdrag een impact hebben
op de toepassing van de imperatieve taaldecreten ten aanzien van de
taal van de arbeidsovereenkomsten gesloten in een van de Belgische
regio's?
De vraag werd gesteld naar aanleiding van een cassatieverzoek op een
arrest van het Arbeidshof te Antwerpen waarbij twee vennootschappen, een opgericht naar Duits recht en een opgericht naar Belgisch
recht, tot een belangrijke som werden veroordeeld wegens ontslag
van een bediende op staande voet. Het Arbeidshof van Antwerpen
had wel aangenomen dat de partijen bij een arbeidsovereenkomst,
krachtens artikel 17 van het verdrag bij schriftelijke overeenkomst
konden afwijken van de territoriale bevoegdheidsregeling van het
Gerechtelijk Wetboek en deze bevoegdheid konden toekennen aan
een Duitse rechtbank; doch het Hof oordeelde evenwei dat de Duitse
vennootschap zich niet op het bevoegdheidsbeding kon beroepen op
grond dat de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 10 van het
Nederlands Taaldecreet, in het Nederlands had moeten opgesteld
zijn. Het Hof overwoog dat het artikel 10, dat de nietigheid voorschrijft, eveneens van toepassing was op v66r de inwerkingtreding
van het decreet opgestelde stukken. Gelet hierop was de in het Duits
opgestelde arbeidsovereenkomst nietig en het daarin vervatte bevoegdheidsbeding ongeldig. Het door de Duitse vennootschap ingesteld cassatieberoep werd ontvankelijk verklaard omdat het betrekking had op de geldigheid van het bevoegdheidsbeding in het Iicht
van artikel17 van het verdrag van 1968. Het Hof van Cassatie besloot
aan het Europese Hof van J ustitie drie vragen voor te leggen,
ondermeer een met betrekking tot de toepassing van het Nederlands
Taaldecreet op bevoegdheidsbedingen.
(152) Arbh. Brussel, 20 januari 1981, onuitgeg. A.R., 10275, gecit. door VAN
o.c., 483.
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Vooreerst moet worden herinnerd aan de bevoegdheid van het Europese Hof van Justitie om bij middel van de prejudiciele procedure,
kennis te nemen van interpretatievragen omtrent de toepassing van
het bevoegdheidsverdrag(153). Op de gestelde vraag antwoordde het
Europese Hof dat artikel 17 van het verdrag aldus moet worden
uitgelegd dat de wetgeving van een verdragsluitende staat niet in de
weg kan staan aan de geldigheid van een bevoegdheidsbeding, op de
enkele grond dat de gebruikte taal van de overeenkomst een andere
taal is dan deze welke door de wetgeving is opgelegd(154).
Dit arrest bevestigt de autonomie van de bevoegdheidsclausule; het
heeft als gevolg dat zulk een clausule rechtsgeldig is, alhoewel opgenomen in een internationale arbeidsovereenkomst die nietig is ingevolge de toepassing van een taaldecreet(155). Het Hof stelt dat artikel ·
17 van het verdrag zelf de vormvereisten vaststelt waaraan de bevoegdheidsbedingen moeten voldoen, zulks in het belang van de
rechtszekerheid en om de toestemming van de partijen te verzekeren.
Een bevoegdheidsclausule die voldoet aan de voorwaarden van artikel17 van het verdrag, is geldig, ongeacht of de nationale rechtsorde
deze al dan niet goedkeurt: het komt de staat niet toe andere
vormvoorschriften voor te schrijven dat deze voorzien in het verdrag.
Toegepast op voorschriften inzake het taalgebruik in een bevoegdheidsbeding, houdt deze regeling in dat de wetgeving van een verdragsluitende staat dit niet kan tegenhouden zonder de doelstellingen
van het verdrag te beletten, nl. de keuze bij overeenkomst van het
gerecht van een verdragsluitende staat dat, zonder die keuze normaal
niet zou bevoegd zijn. De keuze mogelijk gemaakt door artikel 17
van het Verdrag moet derhalve, zegt het arrest, door de rechterlijke
instanties van aile verdragsluitende staten worden geeerbiedigd.
In zijn commentaar doet Jean Laenens opmerken dat aan het arrest
geen algemene draagwijdte inzake het taalgebruik in een bevoegdheidsovereenkomst toegekend mag worden: de door het Hof van
Cassatie gestelde vraag was in dat opzicht te beperkt(156).
(153) Protocol bij het bevoegdheidsverdrag, 3 juni 1971.
(154) H.v.J., 24 juni 1981, zaak 150/80, Eleganter Schuh GmbH t. P. Jacqmain, Jur.H. v.J.,
1981, 1671, J.T.T., 1982, 29 en R. W., 1982-83, 491 met noot LAENENS.
(155) Lees noot LAENENS onder het arrest en de daar opgenomen verwijzingen naar andere
literatuur.
(156) De vraag luidde als volgt: ,Is het strijdig met artikel17 van het verdrag te beslissen dat
een overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter nietig is, wanneer het geschrift
waarin de overeenkomst is opgenomen, niet gesteld is in de taal die op straffe van nietigheid
is voorgeschreven door de wetgeving van een verdragsluitende staat, en wanneer het gerecht
van die staat waarvoor de overeenkomst werd ingeroepen, krachtens die wetgeving ertoe
gehouden is de nietigheid van het geschrift ambtshalve vast te stellen?".
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Laenens besluit dat een bevoegdheidsbeding in een internationale
arbeidsovereenkomst dat- in strijd met het Taaldecreet- niet in
het Nederlands is opgesteld, ingevolge het voornoemd artikel17 van
het verdrag, toch uitwerking moet krijgen, tenzij de rechter krachtens zijn I.P .R.-regels de rechtsgeldigheid van de wilstoestemming in
twijfel trekt omdat de werknemer de in de overeenkomst gebruikte
taal niet verstaat.
91. We wezen hoger op het belang van het Europees Bevoegdheidsverdrag vermits het krachtens de aanpassingsverdragen met de nieuw
toegetreden E.E.G. Lid-Staten een uitgestrekt Europees territorium
zal beslaan(l57).
Dit verdrag moet samen met het Conflictenverdrag 1980 worden
bekeken. Zoals gezegd zal het Conflictenverdrag naar aile waarschijnlijkheid rechtstreeks in de Belgische positieve wetgeving worden opgenomen (zie hoger nr. 36, 2°). Beide verdragen zullen aldus
een toenemende impact op ondermeer het Belgisch sociaal recht
uitoefenen. Het Conflictenverdrag huldigt, zoals gezegd, als verwijzingsregel van het toepasselijk recht, het forum van de plaats waar
de arbeid gewoonlijk wordt verricht. De principiele rechtskeuze van
partijen bij een arbeidsovereenkomst wordt hierdoor beperkt.
Op zichzelf zal deze regel onherroepelijk een weerslag hebben op de
rechtspraak met betrekking tot internationale arbeidsovereenkomsten.
OM TE BESLUITEN

Rechtsregels zijn slechts interessant zo ze een nuttig effect hebben.
Rechtsregels afkomstig uit het volkenrecht missen dit nog te dikwijls.
Meestal bindt dit recht de staten en halen de burgers er voor hun
persoonlijke situatie weinig nut uit, tenminste zolang de staat passief
of onverschillig tegenover hun concretisatie reageert. Staten wensen
hun soevereiniteit niet los te Iaten alhoewel we de laatste decennia
wei aan enkele veranderingen toe zijn. Zo is de Europese
gemeenschap moeizaam een realiteit geworden. Het Europees regionaal sociaal recht komt langzaam tot stand, echter wel in die mate
dat de Europese burger er iets aan heeft.
Op het sociaalrechtelijk terrein wenst de soevereine staat niet gauw
iets los te laten om het aan supra-nationale instellingen over te
(157) Zie hoger nr. 36, 1°.
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dragen. Hiervoor kan de staat geldige argumenten aanwenden ondermeer op het vlak van de noodzakelijke begrotingsbeheersing. De wil
is echter aanwezig om tot een betere harmonisatie op het gebied van
het sociaal recht te komen zoals ook de behoefte om enkele fundamentele sociale vrijheden en grondrechten veilig te stellen onder de
hoede en de waarborgen van supra-nationale instellingen. Ook in de
traditioneel nationaal begrensde wereld van het sociaal recht zijn de
tekens van regionale, zoniet universele verruiming meer en duidelijker waarneembaar.
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