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DE GOEDE TROUW IN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT: EEN AANZET TOT HERBRONNING EN REINTEGRATIE
door
W.

VAN EECKHOUTTE

Docent R.U.G. - Advocaat

INLEIDING

I. Het gemeen recht en het arbeidsovereenkomstenrecht

1. Het sociaal recht, in zijn dubbele geleding van arbeidsrecht en
sociale-zekerheidsrecht, wordt, niet geheel ten onrechte, aangeduid
als een bijzondere rechtstak. Men bedoelt daarmee onder andere dat
het, zoals b.v. ook het economisch recht, moeilijk onder te brengen
valt in de klassieke summa divisio rerum van privaatrecht en publiekrecht. Is het sociale-zekerheidsrecht nagenoeg volledig publiekrecht,
het arbeidsrecht vertoont zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aspecten.
Het bij uitstek privaatrechtelijke onderdeel van het arbeidsrecht is
natuurlijk het arbeidsovereenkomstenrecht.
2. De arbeidsovereenkomst werd oorspronkelijk uitsluitend geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In boek III (Op welke wijze eigendom verkregen wordt) van het Burgerlijk Wetboek handelt titel VIII
over de huur. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen huur
van goederen (hoofdstuk II) en huur van werk en diensten (hoofdstuk III). Artikel1779 B.W. noemt drie hoofdsoorten van huur van
werk en van diensten (art. 1779 B.W.):
- de huur van werklieden die in iemands dienst treden;
- de huur van vervoerders te land en te water, die zich belasten met
het vervoer van personen of van koopwaren;
- de huur van aannemers van werken die handelen ingevolge bestekken of aannemingen.
De eerste overeenkomst is de arbeidsovereenkomst. De laatste twee
soorten overeenkomsten zijn aannemingsovereenkomsten.
Uit deze situering blijkt duidelijk dat van meetaf aan het gemeen
verbintenissenrecht ook gold voor de arbeidsovereenkomst.
971

Bij het ontstaan van een specifiek arbeidsovereenkomstenrecht buiten het Burgerlijk Wetboek kwam in die situatie aanvankelijk weinig
verandering. De eerste echte arbeidsovereenkomstenwetgeving, de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, werd niet beschouwd als een op zichzelf staand normengeheel, maar als een
aanvulling van het contractenrecht geregeld in het Burgerlijk Wethoek. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat
de wet een civielrechtelijk karakter had, in beginsel suppletief van
aard en geenszins een eigenlijke ,sociale wet" was, die als politiewet
de uitvoering van de arbeid regelde. Ook de eerste arbeidsovereenkomstenwet voor bedienden, de wet van 7 augustus 1922 op de
bediendenarbeidsovereenkomst, werd beschouwd als een loutere
aanvulling van leemten in het gemeen recht, waarvan voor het
overige de beginselen van de arbeidsverhuring bleven gelden. Berst
via wetswijzigingen en nieuwe regelingen vanaf 1954 kwam tot
uitdrukking dat het arbeidsovereenkomstenrecht was gaan afwijken
van de beginselen van het gemeen recht, meer bepaald van de
contractvrijheid en de gelijkheid van de partijen, doordat zijn voorschriften dwingend of imperatief werden gemaakt(1).
Thans vormt de dwingende aard van het arbeidsovereenkomstenrecht(2), samen met de door strafsancties gehandhaafde binding van
het arsenaal aan , ,politiewetten'' dat de arbeidsbescherming uitmaakt en de specifieke bronvorming van het collectief arbeidsrecht,
de basis van de autonomie van het arbeidsrecht.
Autonome rechtstakken vallen terug op eigen wetmatigheden, eigen
mechanismen, eigen denkpatronen. Aldus heeft ook het arbeidsrecht
een eigen dynamiek, die steunt op een specifieke finaliteit. Wanneer
een moeilijkheid niet zomaar kan worden opgelost aan de hand van
de wettelijke of reglementaire bepalingen of wanneer verbanden
moeten worden gelegd tussen verschillende bepalingen of beginselen,
moet in arbeidsrechtelijke aangelegenheden eerst een beroep worden
gedaan op de wetmatigheden die aan deze rechtstak eigen zijn. Er
moet m.a.w. worden gestreefd naar een oplossing die verantwoord
is vanuit het arbeidsrecht zelf.
3. Hoewel de werking van de goede trouw in bet arbeidsovereenkomstenrecht geen recent verschijnsel en al bij de Romeinen gekend
(1) Zie over dit alles LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, 45-48,
nrs. 41-43.
(2) Dan nog in beginsel dwingend ten voordele van een enkele partij, de werknemer: artikel
6 Arbeidsovereenkomstenwet.
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was, beleven we de laatste decennia een berleving van dit begrip in
bet contractenrecbt(3). Zonder al te veel overdrijving mag worden
gesteld dat de goede trouw een van de belangrijkste aandacbtspunten
vormt van de bedendaagse recbtscultuur(4). Het beginsel van de
uitvoering te goeder trouw werd onlangs zelfs verbeven tot een
algemeen recbtsbeginsel, dat bet kader van de uitvoering van de
overeenkomst ruim te buiten gaat en betrekking beeft op alle verbintenissen(5).
Zoals uit bet navolgend overzicbt moge blijken, wordt in bet arbeidsovereenkomstenrecbt in de regel niet veel aandacbt besteed aan dit
beginsel, altbans niet met name. De goede trouw is zeker niet gekend
als een van de , ,brandende kwesties'' van dit onderdeel van bet
arbeidsrecbt. In de meeste bandboeken wordt er zelfs gewoon geen
gewag van gemaakt(6). Ook de uitspraken van de arbeidsgerecbten
die refereren aan bet derde lid van artikel1134 B.W. of aan artikel
1135 B.W., zijn, in acbt genomen de veelbeid aan uitspraken waarvoor die recbtscolleges zorgen, zonder meer scbaars te noemen. Dit
alles is grotendeels te wijten aan bet feit dat in bet arbeidsrecbt
meestal andere instrumenten ter bescbikking zijn om betzelfde of een
vergelijkbaar resultaat te bereiken als met een beroep op de goede
trouw(7).
Het doel van dit opstel is te onderzoeken in welke mate de figuur van
de goede trouw, onder die benaming of in andere verscbijningsvormen, een rol speelt in bet arbeidsovereenkomstenrecbt en nate gaan
of daarbij gewoon toepassing wordt gemaakt van ,de gemeenrecbtelijke functies" van de goede trouw, dan wel eigen begrippen voorzitten. Aldus gaat bet eigenlijk om een gevalstudie die van belang is voor
de vraag naar bet bestaan en de wenselijkbeid van autonomie van
bet arbeidsovereenkomstenrecbt.

(3) VANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar ontstaan, haar uitvoering, haar verdwijning,
haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 36.
(4) Zie b.v. ScHOORDIJK, H., De Nederlandse rechtscultuur vergeleken met de Anglo-Amerikaanse, Antwerpen, Kluwer, 1989, 38 p ..
(5) VAN OMMESLAGHE, P., ,L'execution de bonne foi, principe general de droit?",
T.B.B.R., 1987, 101-110.
(6) Ben gelukkige uitzondering daarop is JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik,
Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, 125-129, die een heel
hoofdstuk besteedt aan het beginsel van de uitvoering te goeder trouw.
(7) Wanneer een wettelijke, reglementaire of C.A.O.-bepaling een gedraging verbiedt die
strijdig is met de goede trouw, kan b.v. geen beroep meer worden gedaan op de figuur van
het rechtsmisbruik, aangezien daarvoor is vereist dat in de schijn van wettelijkheid wordt
opgetreden.
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II. Aspecten van de goede trouw
4. Goede trouw is een zeer veelzijdig begrip, dat vanuit verschillende
invalshoeken kan worden benaderd. Hierna wordt een kort overzicht
gegeven van die aspecten van de goede trouw die met betrekking tot
verbintenissen uit overeenkomst van belang zijn en die dus in het
arbeidsovereenkomstenrecht aan bod kunnen komen. In de civielrechtelijke literatuur is uitgebreid en diepgaand onderzoek naar de grondslagen van de verschillende functies van de goede trouw gebeurd in
diverse studies, waarnaar slechts kan worden verwezen(8).

A. Goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomst
1) Grondslag
5. Het begrip goede trouw is in de eerste plaats gekend uit het
Burgerlijk Wetboek. Luidens artikel 1134, derde lid B.W. moeten
aile overeenkomsten die wettig zijn aangegaan te goeder trouw
worden ten uitvoer gebracht.
Met het beginsel van de wilsautonomie, dat van het consensualisme
en de regel dat een overeenkomst de partijen tot wet strekt, is het
principe van de uitvoering te goeder trouw een van de grondslagen
van het Belgische contractenrecht.
6. Het arbeidsovereenkomstenrecht kent geen algemene bepaling die
vergelijkbaar is met die van de artikel1134 B. W. en verwijst ook niet
expliciet naar dit artikel.
Toch lijdt het geen twijfel dat het gemeen recht van toepassing is op
de arbeidsovereenkomsten wanneer er geen specifieke wetgeving
bestaat en de oplossingen van het burgerlijk recht niet onverenigbaar
zijn met de wil van de wetgever(9). Dit blijkt niet aileen uit sommige
bepalingen van het arbeidsovereenkomstenrecht zelf(lO), maar is
ook steeds de zienswijze geweest van het Hof van Cassatie(ll). Men

(8) Zie voor een exhaustief overzicht, het rijk gedocumenteerde artikel van STUNS, S., , ,Abus,
mais de quel(s) droit(s)? Reflexions sur I' execution de bonne foi des contrats et l'abus de droits
contractuels", J. T., 1990, 33-44.
(9) Arb h. Bergen, 1 oktober 1979, J. T. T., 1980, 33.
(10) Zo bepaalt artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukkelijk dat naast de
arbeidsrechtelijke wijzen van bei:Hndiging ook de civielrechtelijke wijzen van beeindiging van
toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten.
(11) Zie de bespreking van de cassatierechtspraak door JAMOULLE, M., Le contrat de travail,
I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1982, 114-116.
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moet er dus vanuit gaan dat ook een arbeidsovereenkomst te goeder
trouw moet worden uitgevoerd(l2).

2) Inhoud
7. Handelen te goeder trouw betekent optreden ,volgens de eisen
van redelijkheid en billijkheid"(l3) en dit niet aileen volgens de eigen
inzichten (subjectieve goede trouw), maar ook volgens objectieve
criteria (objectieve goede trouw)(14). In het overeenkomstenrecht
impliceert de goede trouw ,een geest van samenwerking en loyaliteit
tussen de contractspartijen. (De partijen) mogen er m.a. w. op vertrouwen dat de medecontractant bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst mede oog heeft voor hun belangen, en,
meer bepaald, dat de medecontractant de nodige zorgvuldigheid aan
de dag legt in het streven om het contractsdoel te verwezenlijken"(15).
Aan het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten pleegt men drie functies toe te kennen: een interpretatieve, een
aanvullende en een beperkende(16).
a. Interpretatieve werking van de goede trouw
8. Ben overeenkomst te goeder trouw uitvoeren, betekent vooreerst
die overeenkomst interpreteren op een redelijke, billijke wijze. Het
gaat in dit verband meestal over de subjectieve goede trouw, in die
zin dat vooral aandacht dient te worden besteed aan de bedoeling en
de gerechtvaardigde verwachtingen van de partijen bij het sluiten van
een overeenkomst.
9. De regelen die gelden voor de interpretatie van een arbeidsovereenkomst, zijn grosso modo die van het algemeen overeenkomsten-

(12) Zie b.v. Arbh. Luik, 23 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 251.
(13) VANGERVEN, W. en DEWAELE, A., ,Goedetrouwengetrouwbeeld" inLiberamicorum
Jan Ronse, Brussel, Story, 1986, 123.
(14) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
491 en 496, voetnoot 44.
(15) WILMS, W., ,De botsing der systemen in het Belgische verbintenissenrecht. Naar een
structurele analyse voor de goede trouw", Jura Fate. 1980-81, 15-16.
(16) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 34-35; DEFRENE, S., noot
onder Cass., 19 september 1983, J. T., 1985, 56-59; de interpretatieve werking van de goede
trouw wordt door sommigen ontkend, terwijl in de plaats van over beperkende werking soms
over wijzigende werking wordt gesproken: DE BoNDT, W., ,Redelijkheid en billijkheid van
het contractenrecht", T.P.R., 1984, 111-112, voetnoot 52.
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recht(l7). Alleen kan misschien worden gesteld dat de billijkheid, de
goede trouw vereist dat bij toepassing van de interpretatieregel van
artikel 1162 B.W.(l8) in een arbeidsovereenkomst steeds wordt
aangenomen dat de werknemer degene is die zich verbindt en de
werkgever degene die bedongen heeft, hoewel een arbeidsovereenkomst principieel een wederkerige overeenkomst is, waarbij beide
partijen hun vrijheid beperken. In de Franse rechtsleer wordt in ieder
geval een dergelijke opvatting voorgestaan, op grond van de altijd
dominerende positie van de werkgever en het feit dat de arbeidsovereenkomst in veel gevallen een toetredingscontract is. In deze optiek
draagt de werkgever de aansprakelijkheid voor leemten en dubbelzinnigheden in de arbeidsovereenkomst, tenzij er bij de werknemer
sprake is van kwade trouw(19). Voor deze zienswijze pleit de finaliteit van het arbeidsovereenkomstenrecht. Deze rechtstak is precies
ontstaan omdat de partijen bij een arbeidsovereenkomst economisch
in een ongelijke positie staan. In tegenstelling met een collectieve
arbeidsovereenkomst kan een individuele arbeidsovereenkomst bezwaarlijk worden beschouwd als een tussen gelijkwaardige partners
uitgewerkt evenwichtig normengeheel(20). In ieder geval lijkt een
arbeidsovereenkomst te moeten worden uitgelegd in het voordeel van
de werknemer wanneer de werkgever eenzijdig de voorwaarden van
een gedrukt arbeidscontract heeft opgesteld(21). Wanneer men dit
alles beschouwt als ingegeven door de redelijkheid of de billijkheid,
in die zin dat het niet meer dan een gerechtvaardigde verwachting van
de werknemer is dat niet hij het slachtoffer wordt van twijfelachtige
bedingen in de arbeidsovereenkomst die hem (doorgaans) als te
nemen of te laten werd voorgelegd, gaat het om niets anders dan om
de toepassing van de goede trouw bij de interpretatie van overeenkomsten, zij het niet door de partijen, dan toch door de rechter die
geroepen wordt een geschil te beslechten(22).
(17) Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,De interne werking van het arbeidsrecht: aard,
interpretatie en hierarchie van de rechtsbronnen" in Aanwerven, tewerkstellen en ontstaan,
I, Antwerpen, Kluwer, nr. I 502, losbl., 140-150.
(18) Luidens welke in geval van twijfel een overeenkomst moet worden uitgelegd ten voordele
van wie zich verbonden heeft en ten nadele van wie bedongen heeft.
(19) CAMERLYNCK, C., , ,Le contrat de travail", in Droit du travail, Parijs, Dalloz, 1982, 216,
nr. 195.
(20) PATTE, M., ,Caracteristiques, exigences et tendances du droit du travail", J. T. T., 1975,
18.
(21) Arbh. Brussel, 14 april1987, J.T.T., 1987, 301.
(22) Arbeidsovereenkomsten kunnen in vee! gevallen worden beschouwd als standaardvoorwaarden, en die worden beschouwd als partijbeslissingen en zijn als zodanig aan dezelfde eisen
van goede trouw en rechterlijke toetsing onderworpen als andere partijbeslissingen: STORME,
M.E., ,De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing", T.P.R., 1989,
1276-1277. Zie over de partijbeslissing nr. 17.
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b. Aanvullende werking van de goede trouw
10. De regel van artikel 1135 B.W. dat overeenkomsten niet aileen
verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot
aile gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de
verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend, is niets anders.
dan een toepassing van het beginsel van de uitvoering te goeder '
trouw: billijkheid staat hier voor goede trouw(23). Een overeenkomst
te goeder trouw uitvoeren betekent dus ook dat de partijen zich niet
enkel gebonden achten door wat uitdrukkelijk of impliciet overeengekomen is, maar ook aile verbintenissen nakomen die redelijkerwijze worden geacht inherent te zijn aan de overeenkomst.
Hoewel hij het begrip aanvuilende werking van de goede trouw
verwerpt, noemt FAGNART de volgende verplichtingen inherent aan
artikel1134 B. W., die niets anders zijn dan aanvullende verplichtingen overeenkomstig de goede trouw, zoals die door artikel 1135
worden bevestigd:
- de loyauteitsplicht, die het verbod inhoudt de medecontractant
te misleiden over de omvang van zijn verbintenissen en ook iedere
gedraging verbiedt die de medecontractant zou beletten zijn
normale voordeel te halen uit de overeenkomst;
de verplichting tot gematigdheid;
de plicht tot samenwerking(24).
Men kan daaraan toevoegen, de verplichting voor de benadeelde
partij de schade te beperken, de verplichting de uitvoering van de
overeenkomst te vergemakkelijken of alleszins niet te verzwaren voor
de medecontractant, het verbod handelingen te stellen die de andere
partij zouden beletten normaal voordeel te halen uit de overeenkomst. .. (25).
Misschien kan men al deze verplichtingen best vatten onder de
gemeenschappelijke noemer ,,verplichting tot samenwerking''(26).
11. Amper tien jaar geleden kon een arbeidshof nog schaamteloos
voorhouden dat voor billijkheid geen plaats is in het arbeidsrecht,
aangezien artikel 51 van de C.A.O.-Wet, dat de bronnen van de
(23) BAERT, F., ,De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R. W., 1956-57,
500 en 494, voetnoot 34.
(24) FAGNART, J.L., ,L'execution de bonne foi des conventions: un principe en expansion",
noot onder Cass., 19 september 1983, R.C.J.B., 1986, 290-308.
(25) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 35.
(26) DE BaNDT, W ., ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984, 113.
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verbintenissen in arbeidsrechtelijke aangelegenheden opsomt, daarvan geen gewag maakt en die opsomming als exhaustief moet worden
beschouwd. Het hof zegde er zelfs bij dat zulks de specificiteit van
het arbeidsrecht zou bevestigen tegenover het burgerlijk recht, dat
in artikel1135 B.W. wei de billijkheid opneemt(27)! Om de onjuistheid van dit standpunt aan te tonen is het zelfs niet nodig erop te
wijzen dat artikel51 van de C.A.O.-Wet weliswaar de meest volledige wettelijke opsomming is van rechtsbronnen in het arbeidsrecht,
doch niet aile formele bronnen van deze rechtstak vermeldt(28). Het
is evident dat de billijkheid in het arbeidsrecht een rol speelt als bron
van recht(29). Bepaalde rechtspraak heeft de aanvullende werking
van de goede trouw, vastgelegd in artikel 1135 B.W., zelfs in het
sociaal recht des te belangrijker genoemd, nu het gebruik in artikel
51 van de C.A.O.-Wet expliciet als rechtsbron wordt vernoemd(30),
aldus het gebruik onder meer gelijkstellend met de goede trouw.
Wat meer specifiek de aanvullende binding van het gebruik betreft,
moet men in zaken van arbeidsovereenkomstenrecht rekening houden met de hierarchie van de bronnen van de verbintenissen in de
arbeidsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer(31). Het is
duidelijk dat een arbeidsovereenkomst niet verbindt tot de gevolgen
die het gebruik daaraan toekent, wanneer het gebruik door de
overeenkomst zelf of door een in de hierarchie van de arbeidsrechtelijke rechtsbronnen hoger geplaatste bron, is uitgeschakeld(32).
Maar eigenlijk geldt het beginsel dat het gebruik door de overeenkomst zelf kan worden uitgeschakeld, ook in het burgerlijk recht(33).
In een zaak die betrekking had op een arbeidsovereenkomst, kon het
Hof van Cassatie dan ook stellen dat wanneer de overeenkomst
uitdrukkelijk of impliciet, maar duidelijk, het gebruik als bron van
(27) Arbh. Bergen, 10 januari 1980, J. T. T., 1980, 155.
(28) Niet vermelde formele rechtsbronnen zijn: de beslissingen van de paritaire comites,
onregelmatige collectieve arbeidsovereenkomsten, collectieve overeenkomsten die geen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn, individuele overeenkomsten die geen arbeidsovereenkomsten zijn, eenzijdig aangegane verbintenissen ... Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,De
hierarchie van de arbeidsrechtelijke normen" in Actuele problemen van het arbeidsrecht IL
Antwerpen, Kluwer, RroAux, M. (ed.), 1987, 240-247, nrs. 343-350.
(29) DELHUVENNE, M., ,Bronnen van het arbeidsrecht" in Arbeidsrecht C.A.D., z.d.n.p.,
55, nrs. 83-84.
(30) Arbrb. Charleroi, 25 juni 1973, J. T. T., 1974, 138.
(31) Art. 51 C.A.O.-Wet.
(32) Cass., 3 april1978, R. W., 1977-78,2441, noot LENAERTS, H. en Cass., 13 februari 1984,
R. W., 1984-85, 1299; zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,De hierarchie van de arbeidsrechtelijke normen" in Actuele problemen van het arbeidsrecht II, Antwerpen, Kluwer, RIGAUX,
M. (ed.), 1987, 234, nr. 333.
(33) Cass., 29 mei 1947, Arr. Cass., 1947, 17l;DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil
beige, II, nr. 469.
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verbintenissen weert, en er toch een beroep wordt gedaan op het
gebruik, niet aileen artikel51 van de C.A.O.-Wet wordt geschonden,
maar ook, overeenkomstig het algemene verbintenissenrecht, artikel
1135 B.W.(34).
Tenslotte kan de toepasselijkheid van het gehele arbeidsrecht (en, in
zekere zin, zelfs die van het sociale-zekerheidsrecht voor werknemers) worden beschouwd als een uitvloeisel van de arbeidsovereenkomst, aangezien die wettelijke en reglementaire normen gelden voor
werknemers en werkgevers, zijnde de personen verbonden door een
arbeidsovereenkomst(35). In de verdere tekst wordt erop gewezen dat
talrijke arbeidsrechtelijke bepalingen niets anders zijn dan de
concretisering van de goede-trouwverplichting die op de partijen
rust. Men kan zich dan ook afvragen of er, gelet op de gedetailleerdheid van sommige voorschriften, in het arbeids(overeenkomsten)recht nog veel ruimte is voor aanvulling door middel van de
billijkheid en het gebruik.
12. Het is de rechter die in voorkomend geval de aanvullende rol van
de goede trouw zal omschrijven en dit volgens de gewone regelen,
met name volgens de regel van de volledige toetsing(36). Hij gaat in
alle vrijheid na of de handeling van een contractpartij al dan niet
overeenstemt met de verplichtingen tot loyauteit, gematigdheid en
samenwerking die geacht worden inherent te zijn aan elke overeenkomst en die de concretisering vormen van de aanvullende werking
van de goede trouw.

c. Beperkende werking van de goede trouw
13. Het aspect van de goede trouw dat de laatste jaren het meest in
de kijker staat, is haar beperkende werking, ook wel derogerende
werking genoemd. Dit betekent dat de goede trouw in bepaalde
gevallen de houder van een recht beperkt in zijn mogelijkheden om
dit recht ten volle uit te oefenen. Een bepaalde wijze van uitoefening
van het recht of de gewone uitoefening daarvan in bepaalde omstan-

(34) Cass., 3 apri11978, R. W., 1977-78,2441, cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H.; zie ook Cass.,
13 februari 1984, R. W., 1984-85, 1299.
(35) Een voorbeeld daarvan is het aanmerken van het vakantiegeld, toegekend en geregeld
door de wetgeving op de jaarlijkse vakantie, als een voordeel ,verworven krachtens de
(arbeids)overeenkomst": Cass., 22mei 1974, R. W., 1974-75, 1057 en Cass., 4 december 1974,
R. W., 1975-76, 2205.
(36) DE BoNDT, W., ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984,124.
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digheden, wordt beschouwd als zijnde strijdig met de redelijkheid of
de billijkheid(37).
Het verbod rechten uit te oefenen op een wijze of in omstandigheden
die strijdig zijn met de redelijkheid en de billijkheid, ligt dicht bij het
verbod van rechtsmisbruik(38). Nochtans gaat het, zo werd althans
tot voor enkele jaren aangenomen, in wezen over twee verschillende
zaken: de figuur van het rechtsmisbruik werd traditioneel beschouwd
als te behoren tot het domein van de extra-contractuele aansprakelijkheid, terwijl de beperkende werking van de goede trouw vooral
in de contractuele sfeer werd onderzocht. Een ophefmakend cassatiearrest van 19 september 1983 legde echter de binding tussen beide
door te beslissen dat , ,het in artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek
neergelegd beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer
moeten worden gebracht, een contractpartij verbiedt misbruik te
maken van de rechten die dit contract haar toekent"(39). Sindsdien
mag men aannemen dat rechtsmisbruik eigenlijk een andere benaming is voor de essentiele toetssteen van het niet te goeder trouw
uitoefenen van contractuele rechten en steunt op de artikelen 1134
en 1135 B.W.(40).

B. Rechtsmisbruik en beginselen van behoorlijk handelen
1) Rechtsmisbruik
14. Het leggen van een verband tussen de goede trouw en het verbod
van rechtsmisbruik is, zoals gezegd, niets anders dan een andere,
,negatieve" benaderingswijze van de goede-trouwverplichting. Er is
misbruik van recht wanneer een recht wordt uitgeoefend met
bedoelingen of op een wijze die niet stroken met de eisen van de goede
trouw(41).
VAN GERVEN heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak van een
(37) Zie o.m. DIRIX, E., ,Over de beperkende werking van de goede trouw", T.B.H., 1988,
660-666.
(38) Reeds DE PAGE b.v. vermeldt op verschillende plaatsen zowel de goede trouw als het
rechtsmisbruik als (mogelijke) rechtsgrond van bepaalde beginselen: Traite elementaire de
droit civil beige, II, nr. 577 en III nr. 729 B; Zie ook: VAN NESTE, F., ,Misbruik van recht",
T.P.R., 1967, 375.
(39) Cass., 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1480. Zie over de draagwijdte van dit arrest
de rijk gedocumenteerde bijdrage van RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het
cassatiearrest van 19 september 1983", T.B.H., 1984, 244-265.
(40) V66r het arrest van 19 september 1983 werd zulks a! vooropgesteld door RAuws: zie
RAuws, W., ,Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten, inzonderheid bij ontslag van
bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?", R. W., 1983-84, 283, 289 en 291.
(41) VAN NESTE, F., ,Misbruik van recht", T.P.R., 1967, 375.
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verfijning van het begrip subjectief recht, met het oog op een
genuanceerde toepassing van de figuur van het rechtsmisbruik. Subjectieve rechten kunnen worden opgedeeld in aanspraken (rechten die
een directe zeggenschap verlenen over een goed, een gedraging of de
eigen persoon van de houder van het recht) en machten (rechten die
zeggenschap geven over de eigen of vreemde rechtssfeer). Daarnaast
kunnen subjectieve rechten faculteiten of immuniteiten zijn. Een
subjectief recht dat een macht is en gepaard gaat met een faculteit,
noemt men een bevoegdheid, d.i. ,juridisch kunnen en juridiscli
mogen in een hand verenigd"(42).
Men kan de bevoegdheden indelen in discretionaire bevoegdheden,
die in beginsel kunnen worden gebruikt voor aile doeleinden en dus
niet vatbaar zijn voor censuur, eigenli}ke subjectieve rechten en
bevoegdheden, waarvan aileen een gebruik dat strijdt met de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer door de rechter kan worden
gecensureerd en doelgebonden bevoegdheden, die aileen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze gegeven zijn(43). Aileen in
de gevallen waarin de rechter het gebruik van rechten en bevoegdheden kan censureren, d.i. voor aile subjectieve rechten andere dan de
discretionaire, is er misbruik van bevoegdheid, van recht mogelijk.
Het aantal rechten waarvan wordt aangenomen dat ze discretionair
zijn, neemt echter voortdurend af, .zodat er bijna steeds een mogelijkheid tot rechtsmisbruik is(44).
15. Wat de doelgebonden bevoegdheden betreft, is er sprake van
afwending van bevoegdheid telkens wanneer de bevoegdheid wordt
gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij is gegeven, ook
al is het nagestreefde doel onbaatzuchtig en zelfs al is de handelwijze
van de houder van de bevoegdheid ingegeven door de meest menslievende gevoelens, terwijl evenmin vereist is dat het afwenden opzettelijk gebeurde.
Van subjectieve rechten sensu stricto, dit zijn rechten die geen
bevoegdheden zijn, en van de bevoegdheden die noch discretionair,
noch doelgebonden zijn, wordt misbruik gemaakt wanneer een van
de criteria voor rechtsmisbruik voorhanden is. Vrij algemeen wordt
(42) VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Antwerpen,
Standaard, 1973, 94. Bevoegdheden worden hierna ook rechten genoemd, aangezien zulks met
het courante woordgebruik overeenstemt.
(43) VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Antwerpen,
Standaard, 1973, 168-169, nr. 65.
(44) VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, Beginselen van Belgischprivaatrecht, I, Antwerpen,
Standaard, 1973, 173.
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aangenomen dat de criteria voor misbruik van recht niet verschillen
naargelang het gaat om contractuele dan wel om extracontractuele
rechten(45).
In een eveneens beroemd geworden arrest, van 10 september 1971,
naderhand in andere uitspraken bevestigd, heeft het Hof van Cassatie gesteld dat er sprake is van misbruik van recht wanneer een recht
wordt uitgeoefend op een wijze die ,kennelijk de grenzen te buiten
gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en bezorgd persoon"(46). Deze formulering kan men het generieke
criterium van misbruik van recht noemen, dat zich kan uiten in
andere criteria. Andere criteria helpen met name concretiseren wat
met betrekking tot een bepaalde rechtsuitoefening moet worden
verstaan onder wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de
normale uitoefening door een voorzichtig en bezorgd man(47). Op
dit ogenblik wordt doorgaans aanvaard dat die andere criteria voor
misbruik van recht, zijn: rechtsuitoefening die schade toebrengt aan
een derde en
die gebeurt met het oogmerk een ander te benadelen;
die geen redelijk belang heeft voor de houder van het recht;
waarbij het redelijk belang van de houder dat door die rechtsuitoefening wordt gediend, niet groter is dan zijn belang bij een
andere uitoefeningswijze, die minder of niet schadelijk is voor
een ander;
waarbij het redelijk belang van de houder dat daardoor wordt
gediend, buiten verhouding staat tot het nadeel dat door de
uitoefening van het recht aan een ander wordt toegebracht(48).
Het zogenaamde schuldcriterium, waarvan soms ook gewag wordt
gemaakt, bestaande in een bepaling van rechtsmisbruik aan de hand
van de wijze waarop een bepaald recht wordt uitgeoefend, , ,brutaal,
beledigend, al te streng, onverwacht, lichtzinnig ofwel zonder voldoende rekening (te houden) met de bijzondere omstandigheden
waarin de andere partij verkeerde"(49), kan zonder problemen worden herleid tot de voorgaande criteria: wie op een van de voornoemde
wijzen handelt, handelt hetzij met het oogmerk schade toe te bren(45) RAUWS, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 250.
(46) Cass., 10 september 1971, R. W., 1971-72, 321, cone!. Proc. Gen. GANSHOF VANDER
MEERSCH, W ..
(47) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 41.
(48) DE BoNDT, W., ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984, 122.
(49) VAN NESTE, F., ,Misbruik van recht", T.P.R., 1967, 370.
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gen, hetzij zonder dat hij zelf een redelijk belang heeft bij die wijze
van uitoefening van zijn recht of zonder dat hij een belang heeft dat
opweegt tegen het nadeel dat door die wijze van uitoefening wordt
toegebracht aan de ander.
Het finaliteitscriterium wordt ook regelmatig genoemd: er is rechtsmisbruik wanneer het doel wordt miskend waarvoor het recht
bestaat. Dit criterium kan natuurlijk enkel worden aangewend ten
aanzien van de uitoefening van doelgebonden rechten(50). Er is
derhalve sprake van misbruik van een doelgebonden recht wanneer
hetzij een van de klassieke criteria voor rechtsmisbruik voorhanden
zijn, hetzij de finaliteit van het recht wordt miskend.
Het is niet uitgesloten dat binnen het voornoemde generieke criterium, nieuwe specifieke criteria worden uitgewerkt door rechtspraak
en doctrine(51). De goede trouw, de redelijkheid en de billijkheid zijn
inderdaad begrippen die volgens het tijdsbeeld aan evolutie onderhevig zijn. Aldus kan als nog niet (volledig?) door de rechtspraak, maar
wel door de rechtsleer aanvaard criterium worden genoemd, de
rechtsuitoefening die ingaat tegen bepaalde verwachtingen die de
vroegere gedragingen van de houder van het recht heeft opgewekt bij
de persoon die bij de uitoefening schade ondervindt(52).
16. De grenzen van de normale uitoefening van een subjectief recht
zijn, zelfs met gebruik van de voormelde criteria, moeilijk te bepalen.
Wanneer iemand optreedt binnen de formele grenzen van een subjectief recht moet men ervan uitgaan dat zulk optreden in beginsel
rechtmatig is. Omdat elk subj ectief recht een zekere beoordelingsvrijheid impliceert, mag onbehoorlijke uitoefening van een recht alleen
in zijn manifeste vormen worden gesanctioneerd: alleen een rechtsuitoefening die kennelijk de normale grenzen te buiten gaat, komt
in aanmerking. Dit onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk gebruik
van subjectieve rechten noemt men marginale toetsing. Die werkwijze biedt het voordeel dat zij verhindert dat de rechter in zijn beoordeling al te veel zijn persoonlijke zienswijze laat meespelen. Bij margi-

(50) Volgens sommigen echter zijn er zoveel doelgebonden rechten, dat het finaliteitscriterium
de hoofdgedachte weergeeft van de theorie van het rechtsmisbruik: VAN NESTE, F., , ,Misbruik
van recht", T.P.R., 1967, 374. Deze zienswijze kan, zoals verder zal blijken, bezwaarlijk
worden bijgetreden: zie nr. 108.
(51) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 41, voetnoot 144.
(52) RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 252, voetnoot 54. Dit criterium kreeg gestalte in de leer van de
rechtsverwerking, waarover meer in de nrs. 133 e.v ..
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nale toetsing kan meer worden geobjectiveerd(53). Door de uitoefening van een recht te toetsen aan het gedrag van een normaal
voorzichtig en redelijk persoon, moet de rechter refereren aan de
communis opinio(54).
Ook hier speelt het onderscheid tussen de soorten bevoegdheden een
belangrijke rol. Het is inderdaad duidelijk dat ten aanzien van
doelgebonden bevoegdheden de rechterlijke toetsing van de uitoefening door de houder minder marginaal is dan bij gewone subjectieve
rechten, omdat de rechter niet alleen gehouden is na te gaan of de
gewone criteria voor rechtsmisbruik voorhanden zijn, maar ook of
het recht niet van zijn speciale bestemming werd afgewend. Hij kan
m.a.w. ook alle manieren van uitoefening die weliswaar niet beantwoorden aan de gewone criteria als ongeoorloofd aanmerken, wanneer zij niet met de bestemming van bet recht overeenkomen(55).
Deze nuance is van bijzonder groot belang in arbeidsrechtelijke
aangelegenheden. In veel gevallen worden handelingen van de werkgever ingegeven door bedrijfsmatige of economische verzuchtingen.
Wanneer de rechter de uitoefening van die rechten door de werkgever
gewoon, d.i. volledig toetst, impliceert zulks dat de rechter zich gaat
uitspreken over as pecten van de bedrij fsvoering en zich in de plaats
gaat stellen van de werkgever. De marginale toetsing daarentegen
verhindert dat de rechtbanken aan een opportuniteitsbeoordeling
doen. Die beoordeling blijft de exclusieve bevoegdheid van de werkgever.
2) Beginselen van behoorlijk handelen

17. Op een later tijdstip heeft VAN GERVEN zijn zienswijze over
misbruik van subjectieve rechten in een ruimere context geplaatst.
Naar zijn mening gelden in het privaatrecht algemene beginselen van
behoorlijk handelen, zoals er in het publiekrecht sprake is van
beginselen van behoorlijk bestuur. Het verschil tussen het verbod van
misbruik van recht en de verplichting de beginselen van behoorlijk
handelen in acht te nemen, bestaat erin dat er voor dit laatste niet
noodzakelijk sprake is van de uitoefening van een subjectief recht.

(53) RoNSE, J., ,Marginale toetsing in het privaatrecht", T.P.R., 1977, 207-208.
(54) CoRNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van
het arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 92-94, nrs. 174-176.
(55) VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema misbruik", R. W., 1979-80, 2476.
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VAN GERVEN acht zijn beginselen van behoorlijk handelen vooreerst
van toepassing in gevallen waarin , ,wettelijke of feitelijke posities
van bovengeschiktheid voor(komen) die aan een gelijkaardige rechterlijke controle als in het publiekrecht onderworpen behoren te
worden'', omwille van het feit dat een gezagspositie wordt ingesteld
ter behartiging van een belang dat niet dat is van de met gezag beklede
persoon. Ret gaat hier weer om doelgebonden bevoegdheden. De
rechterlijke controle waarvan sprake is een marginale controle, aangezien een gezagspositie steeds een zekere beleids- en beoordelingskeuze inhoudt(56). De rechter doet m.a.w. aan een rechtmatigheidscontrole, geen doelmatigheids- of opportuniteitscontrole.
Er is nog een ander geval waar, omwille van een aan een particulier
-- ditmaal in zijn eigen belang -- bij wet of overeenkomst verleende
macht, aan marginale rechterlijke controle kan worden gedaan, met
name wanneer men te doen heeft met een bij wet of contract
ingestelde vorm van partijbeslissing. Een partijbeslissing is een beslissing van een partij aan dewelke de bevoegdheid is verleend om de
inhoud van de rechten en verplichtingen van de andere partij te
bepalen of te wijzigen(57).
Tenslotte vermeldt VAN GERVEN nog dat in het privaatrecht marginate rechterlijke toetsing moet kunnen gebeuren ten aanzien van het
beginsel dat een ieder die zich een rechtmatige machtspositie heeft
opgebouwd, die niet op willekeurige wijze mag gebruiken(58).

18. De beginselen van behoorlijk handelen die in aanmerking kunnen komen in de hier besproken context van het arbeidsovereenkomstenrecht zijn
- de verplichting zich te onthouden van iedere belasting die niet
proportioned is aan het nagestreefde doel (evenredigheidsprincipe of principe van de minste pijn),
- de verplichting van zuiverheid van oogmerk (verbod van bevoegdheidsafwending),
het beginsel van de evenwichtige beoordeling, zijnde de verplichting van eenieder om, zelfs wanneer hij handelt krachtens een
hem toekomend recht of een hem verleende bevoegdheid, niettemin rekening te houden met aile bij de handeling betrokken
belangen (verbod van willekeurig handelen),
(56) VAN GERVEN, W., ,Beginselen van behoorlijk handelen", R. W., 1982-83, 966-967.
(57) VAN GERVEN, W., ,Beginselen van behoorlijk handelen", R. W., 1982-83, 968. Zie
talrijke voorbeelden uit verschillende rechtsdomeinen in STORME, M.E., , ,De bepaling van het
voorwerp van een verbintenis bij een partijbeslissing", T.P.R., 1988, 1259-1297.
(58) VAN GERVEN, W., ,Beginselen van behoorlijk handelen", R. W., 1982-83, 968-969.
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het vertrouwensprincipe, zijnde de gehoudenheid tot het honoreren van gedane toezeggingen of beloften en van gesloten overeenkomsten of uitgevaardigde richtlijnen,
het zorgvuldigheids beginsel.
In de mate waarin de naleving van deze beginselen leidt tot rechterlijke controle op kennelijk onvoorzichtig, onbezorgd, onbillijk of
onredelijk, kortom onbehoorlijk handelen, zit men zeer dicht bij een
controle van de goede-trouwverplichting waarvan hoger sprake(59).
Om die reden wordt ook deze invalshoek aangehouden in het navolgend onderzoek.

C. Culpa in contrahendo
19. De goede trouw heeft tenslotte met betrekking tot overeenkomsten ook nog belang in de precontractuele fase.
In het ontwerp van de Code civil de Commission du Gouvernement
bepaalde artikel1134 B.W. dat overeenkomsten niet aileen te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd, maar ook te goeder trouw moeten
tot stand komen(60).
Hoewel de precontractuele aansprakelijkheid door haar ,uitvinder", R. VoN }HERING, werd gekwalificeerd als zijnde van contractuele aard, wordt in Belgie algemeen aangenomen dat de aquilische
aansprakelijkheid de grondslag Ievert voor de sanctionering van de
culpa in contrahendo(6l). Toch werd er door sommigen voor gepleit
om, in navolging van het Zwitserse recht, de goede trouw als basis
te nemen voor de leer van de culpa in contrahendo(62). Hoewel die
opvatting voor kritiek vatbaar is(63), is zulks geen beletsel om de
aangelegenheid van de culpa in contrahendo op zinvolle wijze te
betrekken in een onderzoek naar de rol van de goede trouw in het
arbeidsovereenkomstenrecht.

(59) Sommigen zijn b.v. van mening dat het cassatiearrest van 19 september 1983, dat
doorgaans wordt beschouwd als een erkenning van de beperkende werking van de goede trouw,
niets anders is dan de toetsing van een partijbes!issing aan de goede trouw: b.v. VAN OEVELEN,
A. en DIRIX, E., ,Kroniek verbintenissenrecht (1981-1984)", R. W., 1985-86, 93-94.
(60) Zie hierover DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer,
1985, 154, voetnoot 54.
(61) DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985, 201.
(62) WILMS, W., , ,Ret recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 449-450.
(63) DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985,
243-250.
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III. Benaderingswijze
20. In de navolgende tekst wordt geen indeling gevolgd die steunt
op de boven vermelde diverse aspecten van de goede trouw, hoewel
telkens getracht wordt aan te geven welk facet van de goede trouw
in een gegeven situatie aan de orde komt.
Structureel leek het zinvoller de werking van de goede trouw, ongeacht haar juridische grondslag en verschijningsvorm, te onderzoeken
in de belangrijkste stadia van de arbeidsovereenkomst: het sluiten,
het uitvoeren, het schorsen en het beeindigen. Om het aspect van de
rechtsverwerking beter tot uiting te doen komen, werd daaraan het
afdwingen van het arbeidsovereenkomstenrecht toegevoegd.
Een eerste reden voor een dergelijke benadering is dat, zoals boven
reeds werd gezegd, in het arbeidsrecht weinig (te weinig?) expliciet
wordt teruggevallen op de figuur van de goede trouw, de billijkheid
of de zorgvuldigheidsverplichting. Een tweede reden voor de voorgestane thematische aanpak is dat het arbeidsrecht een veel pragmatischer rechtstak is dan het burgerlijk recht. Men heeft er in het
algemeen minder aandacht voor wat men in het burgerlijk recht
,leerstukken" noemt, doch des te meer voor het gewenste resultaat.
Om deze laatste reden wordt in het navolgend overzicht met betrekking tot elk facet kort vermeld welke sanctie kan worden toegepast
bij miskenning van de goede trouw. In het sociaal recht is de
handhaving immers van wezenlijk belang, omdat het in de meeste
gevallen gaat om het waarborgen van de bestaanszekerheid van de
werknemer(64).
Uiteraard kan een overzicht als dit nooit volledig zijn. De (arbeids)overeenkomstenrechtelijke aspecten waarmee het beginsel van
de goede trouw in verband kan worden gebracht, zijn, zo moge
blijken, dermate talrijk en gevarieerd, dat het niet aileen onbegonnen
werk is de toepassingen daarvan in de rechtspraktijk, meer bepaald
in de rechtspraak, te inventariseren, maar ook ondoenbaar alle
mogelijke toepassingen te bedenken.

(64)

LENAERTS,

H., Inleiding tot het sociaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, 209.

987

I. GOEDE TROUW BIJ HET AANGAAN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

A. Sollicitatie en selectie
21. Nog v66r de onderhandelingen over het siuiten van een arbeidsovereenkomst kan de goede trouw ai aan de orde komen bij de
sollicitatie en de seiectie van personeel. Het gaat dan uiteraard niet
om de verplichting de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te
voeren, aangezien die nog niet tot stand is gekomen. Goede trouw
bij sollicitatie en seiectie is wei een toepassing van de beginseien van
behoorlijk handeien door de werkgever, waartoe hij gehouden is
omdat hij zich in die situaties bevindt in een machtspositie(65).
22. De situatie van sollicitatie en seiectie is een uitgeiezen domein
voor de goede trouw, aangezien er enerzijds in deze aangeiegenheid
een grote vrees voor willekeur bestaat en het meest eiementaire
vertrouwen soms deuken krijgt(66), anderzijds het Beigische arbeidsrecht geen wetgeving dienaangaande kent. Wei is er de C.A.O. nr.
38 van 6 december 1983, gesioten in de Nationaie Arbeidsraad,
betreffende de werving en seiectie van werknemers.
De C.A.O. nr. 38 heeft tot doei normen in verband met de werving
en de seiectie van werknemers vast te stellen en de verbintenissen van
de ondertekenende partijen, d.i. van de in de Nationaie Arbeidsraad
vertegenwoordigde representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, in verband met een aantai gedragsregeis dienaangaande te
bepaien(67). De C.A.O. heeft ais specifiek kenmerk dat siechts
enkeie van haar bepaiingen aigemeen verbindend werden verkiaard
met name de artikeien 1 t.e.m. 6 en artikei19. De overige bepaiingen
werden niet aigemeen verbindend verkiaard, en zijn overigens geformuieerd ais obligatoire bepalingen. Zij zijn dan ook siechts bindend
voor de organisaties die de overeenkomst in de Nationaie Arbeids-

(65) Zie boven, nr. 17
(66) ScHYVENS, H., ,C.A.O. nr. 38 betreffende de werving en de selectie van werknemers:
een stap in de richting van een volwaardig aanwervingsrecht", Soc. Kron., 1984, 61-62.
(67) Artikel 1 C.A.O. nr. 38.
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raad sloten. Voor de werkgevers zelf hebben de laatstgenoemde
bepalingen geen juridische binding(68).
Een aantal bepalingen van de C.A.O. nr. 38 kunnen worden beschouwd als een concretisering van de verplichting tot goede trouw
die op de werkgever rust, terwijl andere bepalingen in hun geringe,
want slechts obligatoire binding of in hun beperkt toepassingsgebied,
door de goede trouw kunnen worden aangevuld.
23. Het is evident dat de kosten van de selectieprocedure, examens
en onderzoekingen voor rekening van de werkgever vallen, indien hij
daartoe de opdracht heeft gegeven(69). De sollicitant achteraf de
rekening daarvan presenteren, zou in strijd zijn met het beginsel van
evenwichtige beoordeling, zelfs indien de sollicitant uiteindelijk
wordt in dienst genomen. De selectieprocedure gebeurt immers uitsluitend in het belang van de werkgever, die uit de beschikbare
kandidaten die wil kiezen welke het best beantwoordt aan zijn
verwachtingen en behoeften.
Hetzelfde geldt de verplichting voor de werkgever om de stukken die
aan de sollicitatie zijn toegevoegd, zoals bijvoorbeeld afschriften van
diploma's, getuigschriften, publikaties, referenties, foto's en dergelijke, gedurende een redelijke termijn ter beschikking van de sollicitant te houden, indien deze wordt afgewezen(70). Het ogenblikkelijk
vernietigen van deze stukken of de weigering ze terug te geven, brengt
voor de sollicitant nutteloze kosten mee, waartegenover voor de
werkgever ofwel geen, ofwel een onrechtmatig voordeel staat, wat
in strijd is met het evenredigheidsbeginsel(71).
Ook het verbod voor de werkgever om de overlegging van gezegelde
en eensluidend verklaarde afschriften van diploma's, getuigschriften, attesten en andere stukken te vragen v66r afloop van de
selectieprocedure(72), is, om vergelijkbare redenen, in feite niets
anders dan de concretisering van het voornoemde beginsel van
behoorlijk handelen.
(68) We! moeten werkgevers die een beroep doen op de openbare arbeidsbemiddeling van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.) zich ertoe verbinden de C.A.O. nr. 38 toe te passen, dus ook wat de obligatoire bepalingen betreft (art. 26,
eerste lid B. VI. Ex. 21 december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en
de beroepsopleiding).
(69) Artikel 3 C.A.O. nr. 38.
(70) Artikel 5 C.A.O. nr. 38.
(71) Volgens een bepaalde zienswijze berust de verplichting tot teruggave op de figuur van
bruikleen: ScHYVENS, H., ,C.A.O. nr. 38 betreffende de werving en de selectie van werknemers: een stap in de richting van een volwaardig aanwervingsrecht", Soc. Kron., 1984, 68.
(72) Artikel 6 C.A.O. nr. 35.
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24. De zopas vermelde algemeen verbindend verklaarde voorschriften hebben echter, samen met enkele andere normatieve bepalingen
van de C.A.O. nr. 38, een vrij beperkte gelding, gelet op het toepassingsgebied ratione personae van de C.A.O .. In het midden gelaten
of een C.A.O. wel bindend kan zijn in de verhoudingen tussen
personen die nog niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst(73), moet worden opgemerkt dat voor de toepassing van de
C.A.O. nr. 38 dient te worden verstaan onder:
- werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een oproep richt
tot de arbeidsmarkt opdat kandidaten naar een openstaande
arbeidsplaats zouden solliciteren;
sollicitant: de natuurlijke persoon die zich kandidaat stelt naar
aanleiding van een werkaanbieding met het doel voor de aangeboden arbeidsplaats in dienst te worden genomen.
Strikt genomen gelden de voorschriften van de C.A.O. derhalve niet
voor werkgevers die worden geconfronteerd met iemand die spontaan informeert naar een betrekking, terwijl deze laatste evenmin
door de C.A.O. gebonden is. Toch lijdt het weinig twijfel dat het tot
de plicht van iedere werkgever behoort, personen die naar een
betrekking informeren, zelfs al is er geen vacature, behoorlijk te
behandelen. Dit behoorlijk behandelen bestaat in het naleven van een
aantal ongeschreven normen die niets anders inhouden dan de bepalingen van de C.A.O. nr. 38, zoals de verplichting de kosten van de
examens en onderzoekingen ten laste te nemen, het verbod de sollicitant op kosten te jagen door voorbarig gezegelde of eensluidend
verklaarde stukken te vragen of door overhandigde documenten niet
terug te geven ... Het zou inderdaad verkeerd zijn uit het feit dat de
C.A.O. nr. 38 enkel van toepassing is ten aanzien van personen die
zich kandidaat stellen voor een aangeboden arbeidsplaats, a contrario af te leiden dat op de werkgever die wordt geconfronteerd met
een spontane sollicitant, geen enkele verplichting rust.
25. Uit de aard van de voorschriften van hoofdstuk IV van de
C.A.O. nr. 38, die gedragsregels met betrekking tot de werving en
de selectie inhouden, zou men eveneens, en eveneens ten onrechte,
kunnen besluiten dat die voorschriften, die dan nog inhoudelijk de
belangrijkste van de C.A.O. blijken te zijn, eigenlijk geen enkele
(73) Artikel 2, par. 1 van de C.A.O.-Wet verklaart de wet en dus C.A.O.'s enkel van
toepassing op personen verbonden door een dienstbetrekking; zie hierover ScHYVENS, H.,
,C.A.O. nr. 38 betreffende de werving en de selectie van werknemers: een stap in de richting
van een volwaardig aanwervingsrecht", Soc. Kron., 1984, 65-67.
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werkgever binden. Inderdaad, zoals reeds werd vermeld, zijn deze
voorschriften strikt genomen louter obligatoir. Zij houden enkel
voor de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die
de C.A.O. ondertekenden, de verbintenis in bij hun leden hun gezag
aan te wenden opdat zij de vooropgestelde gedragsregels in verband
met de werving en de selectie van werknemers zouden naleven(74).
Het betreft de verplichting de sollicitanten correct voor te lichten,
hen gelijk te behandelen, hun privacy te eerbiedigen, de door hen
gegeven inlichtingen vertrouwelijk te behandelen, de selectieprocedure niet te lang te laten aanslepen, hen geen onnodig lange proefarbeid te laten verrichten, de verplaatsingskosten van de sollicitant te
beperken en het verbod om publicitaire redenen fictieve arbeidsplaatsen aan te bieden(75). Tach is het evident dat de werkgever die een
sollicitant onjuiste of onvoldoende informatie verstrekt over de
aangeboden arbeidsplaats, hem op discriminerende wijze behandelt,
aan een sollicitant vragen stelt die inbreuk maken op diens privacy,
de informatie die hij van de sollicitant verkrijgt niet vertrouwelijk
behandelt, de selectieprocedure onnodig lang laat aanslepen, de
sollicitant onnodig lange proefarbeid laat verrichten(76) of om publicitaire redenen een niet-bestaande vacature bekend maakt, niet behoorlijk handelt. Als persoon belast met een feitelijke machtspositie
miskent hij het evenredigheidsbeginsel, gaat hij zich te buiten aan
onevenwichtige beoordeling of handelt hij met onzuivere oogmerken, kortom handelt hij niet te goeder trouw(77).
Wat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant
betreft, komt de vraag naar de (ir)relevantie van de bepalingen van
hoofdstuk IV van de C.A.O. nr. 38 het duidelijkst naar voren. Het
hoeft geen betoog dat het verbod vragen te stellen over het priveleven
die niet relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden
van de functie, in bepaalde gevallen vooral belangrijk is voor perso(74) Artikel 7 C.A.O. nr. 38.
(75) Artikel 8-18 C.A.O. nr. 38.
(76) Wanneer de verrichte proefarbeid te substantieel is en zelfs bezoldigd wordt, komt,
volgens bepaalde rechtspraak, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand (Arb h.
Gent, 17 april1987, Soc. Kron., 1989, 386). Andere rechtspraak is echter van oordeel dat de
omstandigheid dat een persoon twee halve dagen het personeel van een werkgever heeft
vergezeld in het raam van een selectieprocedure en daarvoor 2200 fr. heeft ontvangen, niet
het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijst (Arbrb. Luik, 3 november 1989, J. T. T.,
1989, 493.).
(77) ScHYVENS spreekt in verband met het discriminatieverbod van het ,relevantiebeginsel",
dat erin bestaat dat, krachtens de verplichting tot goede trouw, de werkzoekende erop moet
kunnen rekenen dat de selectie op een rechtvaardige basis plaats vindt: ScHYVENS, H.,
,C.A.O. nr. 38 betreffende de werving en de selectie van werknemers: een stap in de richting
van een volwaardig aanwervingsrecht", Soc. Kron., 1984, 73.
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nen die namens de werkgever aan de selectiewerkzaamheden deelnemen, zoals b.v. psychologen en geneesheren. Het commentaar bij
artikel 11 van de C.A.O. nr. 38 breidt dit verbod tot hen uit, maar
een dergelijk commentaar heeft geen eigenlijke juridische waarde,
niet zozeer omdat hij geen deel uitmaakt van de tekst van de C.A.O.
zelf(78), maar vooral omdat een C.A.O. geen personen kan binden
die geen werkgever of werknemer zijn. Toch zal niemand erover
twijfelen dat ook een als zelfstandige optredende geneesheer of
psycholoog gehouden is de privacy na te Ieven.
26. Ook op de sollicitant rusten natuurlijk verplichtingen. Zo mag
de sollicitant geen ruchtbaarheid geven aan de vertrouwelijke gegevens waarvan hij kennis zou hebben gekregen naar aanleiding van
de procedure van werving en selectie(79). Daarenboven is de sollicitant ertoe· gehouden om , te goeder trouw" - daar is het woord
expliciet - aan de selectieprocedure mee te werken en aile noodzakelijke gegevens over beroeps- en studieverleden te verschaffen, wanneer deze betrekking hebben op de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie(80). Geen van beide bepalingen zijn normatief.
Zij werden dan ook niet algemeen verbindend verklaard.
In het commentaar bij artikel 13 van de C.A.O. nr. 38 wordt
verduidelijkt dat de sollicitant aile noodzakelijke gegevens over zijn
beroeps- en studieverleden moet verstrekken, wanneer deze verband
houden met de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie
en dat het feit dat een sollicitant een opleiding heeft genoten of een
kwalificatie bezit, die hoger zijn dan die welke voor de uit te oefenen
functie vereist worden, geen reden mag zijn om zijn sollicitatie te
weigeren. Deze bepaling werd in de C.A.O. nr. 38 opgenomen naar
aanleiding van enkele tegenstrijdige rechterlijke uitspraken die de
vraag aan de orde hebben gesteld naar het bestaan van een informatieplicht voor de sollicitant, waarop verder nog wordt teruggekomen(81). Hieruit blijkt zeer duidelijk dat de problematiek van de
goede trouw bij sollicitatie en selectie ook buiten de context van de
C.A.O. nr. 38 aan de orde kan worden gesteld.

(78) Zie over deze problematiek: VAN EECKHOUTTE, W., , ,De hierarchie van de arbeidsrechtelijke norm en'' in Actuele problemen van arbeidsrecht II, Antwerpen, Kluwer, 1987, RIGAUX,
M. (ed.), 225, nr. 317.
(79) Artikel 14 C.A.O. nr. 38.
(80) Artikel 13 C.A.O. nr. 38.
(81) Zie nr. 31, 32.
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27. De enigszins merkwaardige conclusie uit wat voorafgaat is dat,
of de C.A.O. nr. 38 nu aldan niet bestaat en wat ook haar binding
moge zijn, de werkgever die een werkaanbod doet of zonder een
werkaanbod een sollicitant ontvangt en de sollicitant zelf, toch
gehouden zijn de meeste gedragsregelen die in de C.A.O. als bepalingen zijn opgenomen, nate Ieven, omdat die overeenstemmen met wat
de goede trouw, de billijkheid, in een situatie van sollicitatie en
selectie gebiedt.
Daaruit afleiden dat de C .A. 0. nr. 38 geen enkele waarde zou heb ben
en dus overbodig zou zijn, is natuurlijk te verregaand. Vooreerst
bieden de bepalingen van de C.A.O. een houvast bij het bepalen van
de inhoud van de goede trouw in de hier besproken context, houvast
dat des te belangrijker is aangezien het berust op een consensus tussen
de sociale partners. Bovendien biedt de C.A.O. nr. 38 een oplossing
voor het probleem van de sanctionering van inbreuken op de goede
trouw, althans gedeeltelijk, met name in de mate waarin in situaties
die onder de toepassing van de C.A.O. vallen, een of meer algemeen
verbindend verklaarde bepalingen worden geschonden, wat een misdrijf oplevert(82).
28. Dat brengt ons meteen bij de vraag naar de gevolgen van
inbreuken op de goede trouw bij sollicitatie- en selectiehandelingen.
De praktijk wijst uit dat van de voornoemde mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging of het opleggen van een administratieve geldboete(83) bij schending van de algemeen verbindend verklaarde
voorschriften van de C.A.O. nr. 38 in de regel geen gebruik zal
worden gemaakt. Dat dergelijke sancties, zeker strafsancties, in deze
aangelegenheid weinig of niet opportuun zijn, zal overigens wel
riiemand in twijfel trekken.
Wanneer een sollicitant onheus werd behandeld, zal zulks ook op het
burgerlijke vlak in de meeste gevallen wel zonder gevolgen blijven,
of de betrokkene nu werd aangeworven of niet.
Toch is miskenning van de hoger besproken gedragsregels een fout,
zodat de werknemer die daardoor schade lijdt, daarvoor vergoeding
kan vragen, zij het dat die vergoeding doorgaans enkel een soort
morele schadevergoeding zal zijn. Waarin bestaat de fout?
Het is evident dat schending van de algemeen verbindend verklaarde
normatieve bepalingen van de C.A.O. nr. 38 een fout is, aangezien
zij een misdrijf uitmaakt.
(82) Artikel 56, 1. C.A.O.-Wet.
(83) Artikel 1, 14° Wet Administratieve Geldboeten.
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Van de bepalingen van de C.A.O. nr. 38 die verplichtingen voor de
sollicitant inhouden, zijn er geen die algemeen verbindend zijn
verklaard. Overigens zou de schending van een dergelijke bepaling
door de sollicitant geen misdrijf zijn, aangezien het sociaal strafrecht
thans enkel nog sociaalrechtelijke misdrijven van de werkgever kent.
Ook schending door de werkgever van een van de obligatoire bepalingen van de C.A.O. nr. 38 is geen misdrijf: de obligatoire bepalingen
van de C.A.O. nr. 38 werdenniet algemeen verbindend verklaard (en
konden dat overigens ook niet).
Zoals al werd opgemerkt, kunnen werkgever en sollicitant strikt
genomen onmogelijk een obligatoire bepaling van de C.A.O. nr. 38
,,schenden'', aangezien niet zij, maar de in de NationaleArbeidsraad
vertegenwoordigde organisaties die de C.A.O. hebben aangegaan,
door die bepalingen gebonden zijn. Die binding bestaat erin dat zij
gehouden zijn hun leden ertoe aan te zetten de voorschriften van de
C.A.O. nr. 38 nate Ieven. Tach maakt schending van de onderliggende goede-trouwnorm op zich een fout uit, namelijk een inbreuk op
de verplichting tot behoorlijk handelen, die als zodanig, met toepassing van artikel1382 B.W., aanleiding kan geven tot schadeloosstelling(84).
Wanneer de fout van een van de partijen neerkomt op culpa in
contrahendo, is bovendien een andere civielrechtelijke sanctie mogelijk, zoals hierna wordt aangetoond(85).

B. Precontractuele fase
1) Algemeen
29. Een stap verder dan de sollicitatie en de selectie ligt de eigenlijke
precontractuele fase.
In beginsel worden overeenkomsten, dus ook een arbeidsovereenkomst, vrij gesloten, recht dat bevestigd wordt in artikel1134, eerste
lid B.W .. Ook dat recht moet te goeder trouw worden uitgeoefend
en mag m.a.w. niet worden misbruikt. Sommigen zijn van mening
dat een algemeen recht of algemene vrijheid als de contractvrijheid
uitgesloten is uit het toepassingsgebied van de leer van het rechtsmisbruik, aangezien de vrijheid te handelen enkel beperkt wordt door
(84) In die zin NYSSEN, B., ,La formation et !'execution du contrat", inLe contrat de travail
dix ans apres la loi du 3 juillet 1978, Brussel, Story, 1989, 139; SCHYVENS, H., ,C.A.O. nr.
38 betreffende de werving en de selectie van werknemers: een stap in de richting van een
volwaardig aanwervingsrecht", Soc. Kron., 1984, 74.
(85) Zie nr. 41, 42.
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de verplichting ervoor te zorgen dat niet door fouten schade wordt
veroorzaakt aan derden, verplichting waarvan de miskenning leidt
tot de aquilische aansprakelijkheid, en rechtsmisbruik en extra-contractuele aansprakelijkheid geen synoniemen zijn of mogen worden(86). Toch wordt hier aandacht besteed aan de culpa in contrahendo, aangezien deze figuur, zoals boven werd aangetoond, nauwe
verwantschap vertoont met die van goede trouw en de criteria van
aquilische fout en rechtsmisbruik dezelfde zijn. Sommige arbeidsgerechten steunen trouwens, weliswaar ten onrechte, de goede trouw
bij het voeren van onderhandelingen met het oog op het sluiten van
een arbeidsovereenkomst op artikel 1134 B.W.(87).
De werking van de aquilische aansprakelijkheid in de precontractuele
fase vertoont verschillende facetten(88). Slechts enkele daarvan, met
name die welke het meest toepasselijk zijn in het arbeidsovereenkomstenrecht, worden hier besproken.
30. Ret Burgerlijk Wetboek noemt bedrog en geweld als gevallen
van precontractuele fouten.
Daarnaast zijn er een aantal gevallen van ongeschreven recht waarin
de aspirant-contractant een fout begaat in de uitvoering van zijn
algemene vrijheid van contracteren. Vooral de gevallen waarin te
kwader ofte goeder trouw verkeerde of onvolledige informatie wordt
gegeven, zijn voor het arbeidsovereenkomstenrecht van belang.
Tenslotte kan de aspirant-contractant misbruik van recht worden
verweten wanneer hij een onrechtmatigheid begaat in de uitoefening
van de bevoegdheden besloten in de vrijheid tot contracteren en niet
te contracteren en met name onrechtmatig weigert te contracteren of
onrechtmatig contracteert.

2) lnformatieverzwijging door de werknemer
a. Bedrog en dwaling
31. Noch het burgerlijk recht, noch het arbeidsovereenkomstenrecht
bevat een algemene theorie over de informatieverplichtingen in de
precontractuele fase.
(86) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 40, 3.2.4 ..
(87) B.v. Arbh. Brussel, 4de Kamer, 26 juni 1985, niet-gepubl., A.R. nr. 15.048, in zake
Noteleers/Commerzbank.
(88) Voor een overzicht: DE BONDT, W., De leer der gekwalijiceerde benadeling, Antwerpen,
Kluwer, 1985, 214-241.
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Het Burgerlijk Wetboek kent wei de leer van de wilsgebreken, die
voorziet in een sanctionering van het verstrekken van onvolledige of
onjuiste inlichtingen via het bedrog en de dwaling.
De toestemming tot het sluiten van een overeenkomst is ongeldig
indien zij alleen door dwaling is gegeven of door bedrog is verkregen(89). Dwaling is in contracten die, zoals een arbeidsovereenkomst, intuitu personae worden aangegaan, een oorzaak van nietigheid indien zij de persoon betreft met wie men beoogde te handelen(90). Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst
wanneer de kunstgrepen die door een van de partijen worden gebezigd, van die aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen
klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan(91).
De leer van bedrog en dwaling werd in het burgerlijk recht verfijnd
door de leer van het incidenteel bedrog, die voor het arbeidsovereenkomstenrecht van weinig belang is(92), het aanvaarden van het
bestaan van onverschoonbare dwaling, waaruit kan worden afgeleid
dat er een verplichting bestaat zichzelf voldoende te informeren
alvorens te contracteren, en het sanctioneren van loutere nalatigheden wanneer te goeder trouw verkeerde of onvolledige informatie
wordt verstrekt(93).
32. Er is onmiskenbaar sprake van bedrog, wanneer een van de
partijen bij een arbeidsovereenkomst bewust, d.i. met het opzet te
misleiden, gegevens verzwijgt of foute of onvolledige informatie
verstrekt aan de andere partij. Deze leugenachtige verklaringen of
verzwijgingen leiden tot nietigheid van de arbeidsovereenkomst indien zij van doorslaggevende aard zijn geweest voor de aanwerving.
Dit kan b.v. het geval zijn wanneer de werknemer zich een fictieve
opleiding, ervaring of beroepskwalificatie toedicht(94). Ook het
bewust verzwijgen van een zware ziekte of een arbeidsongeschiktheid, die onverenigbaar is met de arbeidsvereisten en die de werkopdracht in het gedrang kan brengen, kan als bedrog worden aangezien
(89) Artikel 1109 B.W ..
(90) Artikel 1110, tweede lid B.W ..
(91) Artikel 1116, eerste lid B.W ..
(92) Het gaat erom dat ook het bedrog dat van die aard is dat, zonder de kunstgrepen, het
slachtoffer weliswaar zou hebben gecontracteerd, maar tegen andere voorwaarden, recht geeft
op schadeloosstelling.
(93) DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985,
239-240.
(94) RAuws, W., Civielrechtelijke bei!indigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 158-159.
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als de werknemer zich een klaar beeld kon vormen over zijn ware
gezondheidstoestand(95).
Het is niet altijd eenv'oudig uit te maken of bedrog determinerend
is geweest. Aldus oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen dat het
bewust verzwijgen van universitaire studies en van sommige vroegere
werkgevers, wat tot een aanwerving geleid heeft die anders niet zou
tot stand zijn gekomen, bedrog was(96). In een gelijkaardig geval
oordeelde hetzelfde arbeidshof dat het feit dat een arbeider in een
sollicitatieformulier de duur van zijn dienstbetrekkingen bij enkele
vroegere werkgevers had opgeschroefd en zijn universiteitsstudies
verzwegen had, geen dringende reden uitmaakt omdat de werkgever
het bewijs niet had geleverd dat hij, mocht hij hiervan op de hoogte
zijn geweest, niet tot de aanwerving van de betrokkene als handlanger zou zijn overgegaan(97).
33. Moeilijker wordt het wanneer de werknemer bewust foute of
onvolledige informatie geeft op vragen die hem worden gesteld, maar
die hij onrechtmatig of ongeoorloofd vindt. Is er alsdan bedrog of
schending van de goede trouw?
In rechtspraak en rechtsleer wordt doorgaans aangenomen dat zulks
niet het geval is. Bedrog is slechts een oorzaak van nietigheid van de
arbeidsovereenkomst wanneer het onrechtmatig is. Ben onderscheid
dient inderdaad te worden gemaakt tussen dolus bonus en dolus
malus. Aileen de laatste Ievert een grond tot nietigverklaring op.
Bedrog verliest zijn onrechtmatig karakter wanneer het steunt op een
rechtvaardigingsgrond. Die rechtvaardigingsgrond kan worden gevonden door een afweging van belangen. Het belang dat de werkgever heeft bij een ongeoorloofde informatie, moet wijken voor het
belang van de werknemer bij een beoordeling van de sollicitatie
waarbij de ongeoorloofde informatie geen rol speelt en voor het recht
van de werknemer dat wordt in het gedrang gebracht door de vraag
naar ongeoorloofde informatie, zoals het recht op privacy, het recht

(95) Arbrb. Kortrijk, 13 oktober 1981, Jura Fa/c., 1981-82, 294; vgl Wrr. Brussel, 27 juni
1963, T.S.R., 1963, 320.
(96) Arbh. Antwerpen, 14 januari 1981, R. W., 1981-82, 1413.
(97) Arbh. Antwerpen, 4 juni 1981, R. W., 1981-82, 1414. Ook de werknemer hoefde zich niet
altijd bewust te zijn dat het a! dan niet vermelden van zijn universitair diploma een bepalend
element zou zijn voor zijn aanwerving: Arbrb. Turnhout, 19 oktober 1981, Turnh. Rechtsl.
1983, 109.
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op verenigingsvrijheid, het recht op gelijke behandeling van man en
vrouw(98).
Bepaalde rechtspraak stelt de zaak nog anders voor. Wanneer een
solliciterende vrouw een vraag naar al dan niet zwanger zijn, foutief
beantwoordt is er wei een fout(99), maar die fout veroorzaakt geen
enkele schade, aangezien zij enkel de werkgever belet misbruik van
recht te plegen(lOO).

b. Verzwijging zonder bedrog
34. Het komt voor dat de werkgever aan de werknemer verwijt dat
hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst bepaalde persoonlijke gegevens heeft verzwegen, zonder dat deze verzwijging, bij
ontstentenis van opzet, als bedrog kan worden gekwalificeerd, terwijl
zij evenmin voldoet aan de vereisten gesteld voor dwaling. Kan er
in dergelijke omstandigheden sprake zijn van een fout van de werknemer?
Men kan bezwaarlijk in twijfel trekken dat tussen onderhandelende
partijen een vertrouwensrelatie ontstaat, die met zich meebrengt dat
krachtens het vereiste van de goede trouw op hen de plicht rust elkaar
binnen bepaalde grenzen voor te lichten(lOl). Er is sprake van culpa
in contrahendo, wanneer een toekomstige contractpartij hetzij
wetens en willens, hetzij door onvoorzichtigheid, het gewettigd vertrouwen beschaamt van de medecontractant, die, gelet op de verplichting tot goede trouw en solidariteit die de sociale moraal aan
eenieder oplegt, ertoe gerechtigd is te geloven dat de andere partij
voldoende begaan zal zijn met de belangen van haar medecontractant
om diens onwetendheid niet te exploiteren en hem dus aile informatie
zal verstrekken die een ondubbelzinnige wilsovereenstemming vereist(102).
Bij ontstentenis van een positiefrechtelijke bepaling dienaangaande,
is het echter moeilijk de inhoud en de grenzen van de aldus op de
werknemer rustende informatieplicht te omlijnen. De Arbeidsrechtbank te Gent heeft die inhoud en grenzen in zaken van arbeidsover(98) RAuws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 160 e.v ..
(99) Arbh. Brussel, 22 oktober 1973, Jura Fa/c., 1981-82, 281.
(100) FAGNART, J.L., ,Examen de jurisprudence concernant Ia responsabilite civile 19681975", J. T., 1976, 572, nr. 4.
(101) WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 494, 499, 505, 512.
(102) DE BERSAQUES, A., ,L'abus de droit en matiere contractuelle", R.C.J.B., 1969, 532.
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eenkomsten in een vonnis van 18 mei 1981 omschreven op een wijze
die zonder meer kan worden bijgetreden. Volgens de rechtbank is de
werknemer onder de volgende voorwaarden verplicht bij de aanwerving bepaalde gegevens spontaan aan de werkgever mee te delen:
- de informatieverstrekker moet weten of behoort te weten dat de
andere partij aan de betrokken inlichting belang hecht;
de andere partij is niet reeds op de hoogte van de informatie en
kan het ook niet zijn;
de verstrekker van de informatie moet zelf op de hoogte zijn van
de gevraagde informatie;
de gevraagde mededeling mag niet tot de privacy behoren;
de gevraagde inlichtingen mogen niet tot gevolg hebben dat zij
niet tot een aanwerving zouden leiden in strijd met de wet(103).
35. Vooral de eerste en de laatste van de door de Arbeidsrechtbank
gestelde vereisten leiden wel eens tot moeilijkheden.
Zo is het niet altijd gemakkelijk uit te maken welke informatie voor
de werkgever van belang is en welke niet. Daarbij rijst de vraag of
bepaalde informatie die niet behoort tot de privacy en waarvan
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de werkgever daaraan
een zeker belang hecht, wel relevant is voor het al dan niet sluiten
van een arbeidsovereenkomst.
Men zou kunnen argumenteren dat het uiteindelijk aan de werkgever
toekomt uit te maken of een bepaalde informatie voor hem van
belang is of niet. Een dergelijk uitgangspunt heeft echter tot hinderlijk gevolg dat de werknemer alle mogelijke informatie moet meedelen, op straffe culpa in contrahendo verweten te worden omwille van
het niet-vermelden van gegevens die hij weliswaar niet ter zake
dienend vindt, maar de werkgever wel belangrijk acht. Bovendien
kan men zich afvragen of het niet-aanwerven van een sollicitant
omwille van zaken die voor de uitoefening van de arbeidsovereenkomst niet relevant zijn, wel in overeenstemming is met de goede
trouw. De reeds vermelde commentaar bij artikel13 van de C.A.O.
nr. 38 geeft op die vraag een ontkennend antwoord wanneer het gaat
om het genot van een opleiding of het bezit van een kwalificatie die
hoger is dan die welke voor de uitoefening van de te begeven functie
worden vereist, maar het is twijfelachtig of men die regel mag

(103) Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426.
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veralgemenen. Het intuitu personae-karakter van de arbeidsovereenkomst lijkt zich tegen een veralgemening te verzetten(104).
De laatste door de Arbeidsrechtbank te Gent gestelde voorwaarde
voor een informatieplicht, met name dat de gevraagde inlichtingen
niet tot gevolg mogen hebben dat zij tot niet-aanwerving zouden
leiden in strijd met de wet, komt vooral aan de orde in verband met
zwangerschap.
In de oudere rechtspraak werd wei eens aangenomen dat de vrouw
die haar zwangere toestand verzwijgt om de toestemming te verkrijgen van de werkgever, die anders niet zou zijn verleend, een fout
begaat die leidt tot schadeloosstelling. Nu eens werden de artikelen
1382 en 1383 B.W. als rechtsgrond voor schadeloosstelling opgegeven(105), dan weer de artikelen 1116 en 1117 B.W.(106)
Andere rechtspraak nam aan dater, bij ontstentenis van een verplichting tot het verstrekken van informatie, geen sprake kan zijn van
bedrog wanneer een werkneemster bij de aanwerving nalaat haar
werkgever spontaan te informeren omtrent haar zwangerschap(107).
Dit zou alleszins het geval zijn wanneer de werkgever voor de
aanwerving geen enkele voorafgaande voorwaarde heeft gesteld en
dienaangaande geen enkele vraag gesteld heeft tijdens het aan de
aanwerving voorafgaand onderhoud(108). Volgens de criteria van de
Arbeidsrechtbank te Gent is het echter duidelijk dat aan de eerste drie
voorwaarden voor het bestaan van een verplichting tot informatie is
voldaan: ervan uitgaande dat de werkneemster zelf haar zwangere
toestand kent en de werkgever niet, mag worden aangenomen dat de
betrokkene weet dat de werkgever belang hecht aan haar aldan niet
zwanger zijn; en zwangerschap kan misschien bezwaarlijk worden
beschouwd als te behoren tot de privacy, nu ze op een bepaald
ogenblik toch moet worden meegedeeld omwille van de gevolgen op
de arbeidsovereenkomst. Het is het niet vervuld zijn van de laatste
voorwaarde die de rechtbank stelt, die maakt dat zwangerschap niet
spontaan moet worden meegedeeld bij de aanwerving. Indien de
werkgever op die grond zou besluiten tot niet-aanwerving, maakt hij
(104) Ook SCHYVENS erkent zulks, maar betreurt dit. Volgens hem is er ,onrechtmatige
contractsweigering'' wanneer een werknemer niet wordt aangeworven om niet relevant te
achten motieven: ScHYVENS, H., ,C.A.O. nr. 38 betreffende de werving en selectie van
werknemers: een stap in de richting van een volwaardig aanwervingsrecht?'', Soc. Kron., 1984,
73.
(105) Arbh. Brussel, 3 november 1971, J. T. T., 1972, 58.
(106) Arbh. Brussel, 17 mei 1974, J. T., 1974, 532.
(107) Arbh. Brussel, 22 oktober 1973, Jura Fa/c., 1981-82, 281.
(108) Arbrb. Doornik, 16 juni 1972, Jura Fate., 1981-82, 292.
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zich schuldig aan miskenning van het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw. In die zin antwoordde de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid op een parlementaire vraag naar de juridische gevolgen van een niet-aanwerving omwille van zwangerschap,
dat een beroep op de rechter mogelijk is op grand van artikel 131
van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische herorientering(l 09).
36. Tenslotte mag in deze aangelegenheid niet uit het oog worden
verloren dat naast de informatieplicht van de werknemer tijdens de
voorbesprekingen en het recht van de werkgever om vragen te stellen,
er oak een plicht van de werkgever is om vragen te stellen. De
werkgever kan zich niet op dwaling beroepen wanneer hij zelf niet
waakzaam genoeg is geweest informatie op te sporen over een
onderwerp waaraan hij belang hecht(llO). Enigszins in die zin werd
aangenomen dat wanneer een geschreven arbeidsovereenkomst werd
ondertekend alvorens de werknemer een bewijs van goed gedrag en
zeden aan de werkgever overhandigt, zonder dat bewezen is dat het
sluiten van de overeenkomst afhankelijk werd gesteld van het bezit
van een blanco strafregister of dat de werknemer voorhield een
blanco strafregister te bezitten, de toestemming van de werkgever
niet ongeldig is en de werknemer geen bedrog kan worden verweten(lll). De werknemer mocht, bij ontstentenis van een vraag van
de werkgever dienaangaande, ervan uitgaan dat de werkgever geen
determinerend belang hechtte aan zijn strafrechtelijk verleden.

3) lnjormatieverzwijging door de werkgever
37. Oak van de zijde van de werkgever kan er sprake zijn van culpa
in contrahendo. Zo werd geoordeeld dat de werkgever die werknemers aanwerft ter vervanging van stakende werknemers, verplicht is
hen de bijzondere omstandigheden mee te delen waarin zij hun arbeid
zullen moeten verrichten(112). Een werkgever die een winkelexploitante aanwerft voor onbepaalde tijd, hoewel hij weet dat de uitvoering van de overeenkomst op korte termijn zal worden beeindigd ten

(109) Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1980-81, 4 juli 1981, 4109.
(110) WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 489, nr. 3.
(111) Arbh. Gent (afdeling Brugge), 17 oktober 1984, Soc. Kron., 1986, 167.
(112) Wrr. Brussel, 26 oktober 1911, Pas., 1912, III, 53.

1001

gevolge van bet niet-verlengen van de handelshuur, maakt zich
schuldig aan culpa in contrahendo(113).

4) Weigering een arbeidsovereenkomst te sluiten of te hernieuwen
38. In beginsel is de weigering een (arbeids)overeenkomst te sluiten
of te hernieuwen natuurlijk rechtmatig. Toch zijn er gevallen waarin
misbruik kan worden gemaakt van de bevoegdheid om niet te contracteren.
JosSERAND geeft als voorbeeld de werkgever die systematisch zou
weigeren bij een vakbond aangesloten werknemers aan te werven,
met de bedoeling de vakbond schade toe te brengen. Aangezien bet
doel onrechtmatig is, want de vakvereniging maakt een geoorloofde
vorm van vereniging uit, brengt de werkgever zijn aansprakelijkheid
in bet gedrang(114).
39. Een onrechtstreeks toepassingsgeval daarvan kan bestaan in bet
niet verlengen van een arbeidsovereenkomst met tijdsbepaling, hoewei de werknemer redelijkerwijze mocht verwachten dat zulks wei
zou gebeuren.
In de eerste plaats lijkt bet evident dat wanneer de werkgever ten
aanzien van een werknemer met wie hij verbonden is door een
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (of voor een duidelijk
omschreven werk) een verlengingstoezegging doet en de werknemer
deze aanvaardt, er een nieuwe overeenkomst tussen de partijen is tot
stand gekomen, zodat de regel van de beeindiging van rechtswege
door een andere, tussen partijen overeengekomen regel wordt vervangen(115).
Maar zulks geldt ook wanneer de werkgever geen toezegging deed,
maar hij wei de gerechtvaardigde verwachting bij de werknemer
wekte dat hij de overeenkomst wilde verlengen. De goede trouw kan
in dat geval eisen dat hij die verwachting honoreert(ll6). Een dergelijke situatie kan zich voordoen in de aangelegenheid van opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk
omschreven werk. Zoals men weet, worden opeenvolgende overeen(113) Arbh. Bergen, 20 november 1978, J.T.T., 1979, 118.
(114) JossERAND, L., ,Relativite et abus de droit" in Evolutions et Actua/ites. Conferences
de droit civil, Parijs, 1936, 81-82, aangehaald in DE BONDT, W., De leer der gekwalificeerde
benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985, 227-228.
(115) Rooo, M., ,Over de goede trouw in het ontslagrecht" in BUnde vlekken in het sociaal
recht, Deventer, Kluwer, 1986, 134.
(116) ld., ibid ..
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komsten met een dergelijke tijdsbepaling onderworpen aan de voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de
werkgever het bewijs Ievert dat de overeenkomsten gerechtvaardigd
waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige reden{ll7). Wanneer de werkgever na afloop van een overeenkomst
voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk de
overeenkomst niet wenst te hernieuwen, is opzegging of kennisgeving
daarvan in beginsel overbodig. Dergelijke overeenkomsten eindigen
immers van rechtswege door afloop van de termijn of door voltooiing van het werk. Nu kan het zijn dat, in gevailen waarin de aard
van het werk of andere redenen zulks rechtvaardigen, het herhaald
sluiten van rechtsgeldige overeenkomsten voor een bepaalde tijd bij
de werknemer de gerechtvaardigde verwachting wekt dat de overeenkomst ook in de verdere toekomst zal worden hernieuwd, minstens
dat een niet-vernieuwing hem tijdig zal worden meegedeeld. In
dergelijke omstandigheden kan het niet-hernieuwen van de arbeidsovereenkomst een inbreuk zijn op het vertrouwensbeginsel, de niet
tijdige mededeling een inbreuk op het zorgvuldigheidsbeginsel{ll8).
Reeds in 1958 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat wanneer
de werkgever aan de werknemer liet verstaan dat een overeenkomst
voor een bepaalde tijd normalerwijze zou worden vernieuwd of
verlengd, hij zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik wanneer hij
ontijdig laat weten dat dit uiteindelijk niet het geval zal zijn. Geoordeeld werd dat hij de werknemer de gelegenheid had moeten geven
tijdig schikkingen te nemen tegen het risico van gedwongen werkloosheid{ll9).
5) Derde-medeplichtigheid bij ajwerving van personeel
40. Niet aileen het gebruik van de bevoegdheid tot niet-contracteren,
ook het gebruik van de bevoegdheid tot contracteren kan onrechtmatig zijn, met name wanneer de werkgever zich schuldig maakt aan
derde-medeplichtigheid.
Er is aansprakelijkheid van degene die door het sluiten van de
overeenkomst meewerkt aan de contractbreuk van zijnmedecontractant ten opzichte van een derde, wanneer hij niet aileen weet heeft
(117) Artikel 10 Arbeidsovereenkomstenwet.
(118) Zie over deze problematiek NIETYELT, J., ,Werk of geen werk als acteur? Elk jaar weer
spannend! Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd", Zander Winstoogmerk, 1989, 31-34, n.a.v. Arbh. Antwerpen, 2 december 1988 inzake Verschueren/FakkelMeil:theater.
(119) Brussel, 28 januari 1958, J. T., 1959, 491.
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van de vroeger gesloten overeenkomst, maar ook een fout begaat in
de uitoefening van zijn bevoegdheid te contracteren of ter gelegenheid van de uitoefening van dit recht(120). Het eerste (fout in de
uitoefening van de bevoegdheid tot contracteren) doet zich voor
wanneer een werkgever een of meer werknemers van een concurrent
afwerft in strijd met de contractuele verbintenissen van die werknemers, met de bedoeling de concurrent te treffen. In dit geval is er
sprake van rechtsmisbruik. Het tweede (fout ter gelegenheid van de
uitoefening van de bevoegdheid tot contracteren) doet zich voor
wanneer de werkgever een werknemer zou aansporen tot bet plegen
van contractbreuk ten einde zelf met de contractbreukplegende werknemer een overeenkomst te kunnen sluiten(121).
De contractbreuk van de werknemer waaraan de nieuwe werkgever
zich schuldig maakt, kan bestaan in de voortijdige onregelmatige
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst of in de miskenning van
een concurrentiebeding.
In beide gevallen is vereist dat de werkgever weet dat hij een sollicitant aanwerft die gebonden is ten aanzien van een andere werkgever.
In bepaalde gevallen behoort de aanwervende werkgever zulks te
weten, b. v. wanneer het gaat om een handelsvertegenwoordiger
t.a. v. wie het inlassen in de arbeidsovereenkomst van een concurrentiebeding tot de gebruiken behoort(122).

6) Sanctie
41. De culpa in contrahendo behoort volgens de klassieke leer tot
de aquilische aansprakelijkheid. Zij wordt gesanctioneerd met de
verplichting tot schadeloosstelling van artikel 1382 B.W .. Wanneer
men een contractuele basis van deze leer voorstaat, kan er ook sprake
zijn van sanctionering door de regels van de coiltractuele aansprakelijkheid, in welk geval de ontbinding van de overeenkomst kan
worden gevorderd(123).
42. Wanneer de schending van de goede-trouw regel bestaat in
bedrog, is de sanctie die welke het Burgerlijk Wetboek aan dit
(120) DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985, 225.
(121) Het afwerven van personeel kan ook een geval zijn van onrechtrnatige rnededinging. Zie
voor toepassingsgevallen DE VROEDE, P. en BALLON, G., Handelspraktijken, Antwerpen,
Kluwer, 1986, 573-574, nr. 1158.
(122) Gent, 25 juni 1969, R. W., 1969-70, 393.
(123) WILMS, W., ,Het recht op inforrnatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 510.
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wilsgebrek verbindt, nl. nietigheid van de overeenkomst. Een overeenkomst die met bedrog is aangegaan, is evenwei niet van rechtswege nietig, doch kan op vordering van de partij die zich op het bedrog
beroept, worden nietigverklaard(l24). Het gaat om een relatieve
nietigheid. Dit belet echter niet dat het slachtoffer van bedrog
daarnaast een aanvullende schadevergoeding kan bekomen voor het
geval de nietigheidssanctie geen volledige schadeloosstelling zou
inhouden(125).
43. Het komt ook voor dat een wilsgebrek slechts onrechtstreeks
wordt ingeroepen. Zo wordt aanvaard dat bedrog bij het aangaan
van de arbeidsovereenkomst in bepaalde gevallen een dringende
reden kan uitmaken op basis waarvan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk kan beeindigd worden zonder opzegging of vergoeding.
De reeds vermelde uitspraken over het verzwijgen van universitaire
studies of van vroegere werkgevers, hadden betrekking op de vraag
of zulks een dringende reden tot ontslag uitmaakt(126). De Arbeidsrechtbank te Gent was van oordeel dat het verzwijgen van een
toestand van zwangerschap bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, een fout is, doch niet van die aard de arbeidsverhouding
tussen partijen verder onmogelijk te maken(127).
Deze kwalificatie van culpa in contrahendo als mogelijke grond tot
ontslag wegens dringende reden werd door bepaalde rechtspraak en
rechtsleer betwist op grond dat precontractuele fouten die dwaling
of bedrog veroorzaken en aanleiding kunnen geven tot een vordering
tot nietigverklaring, niet in aanmerking zouden komen als dringende
reden, omdat aileen contractuele fouten als zodanig zouden kunnen
gelden(l28). Deze kritiek kan bezwaarlijk worden bijgetreden. Reeds
in 1987 besliste het Hof van Cassatie dat artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet vereist dat de ernstige tekortkoming een
contractuele tekortkoming uitmaakt(129).

(124) Artikel 1117 B.W ..
(125) DE BONDT, W., De leerder gekwalificeerde benadeling, Antwerpen, Kluwer, 1985,234.
(126) Arbh. Antwerpen, 14 januari 1981, R. W., 1981-82, 1413; Arbh. Antwerpen, 4 juni 1981,
R. W., 1981-82, 1414.
(127) Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1426.
(128) Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 21 september 1988, J. T. T., 1990, 14; RAuws, W.,
Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en
overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 198.
(129) Cass., 9 maart 1987, R. W., 1987-88, 258.
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C. Beding van proejtijd
44. De partijen hebben het recht een beding van proeftijd in de
arbeidsovereenkomst in te lassen(l30). De proeftijd is een tijdvak
gedurende hetwelk kan beoordeeld worden of bepaalde rechtsbetrekkingen na verloop van dat tijdvak al dan niet blijven voortbestaan(l31). De proeftijd heeft m.a.w. als doel de partijen toe te Iaten
nate gaan of de dienstbetrekking hen past. Na de minimumduur van
deze periode kan de arbeidsovereenkomst, wat werklieden betreft,
beeindigd worden zonder opzegging, of, wat bedienden en dienstboden betreft, met inachtneming van een verkorte opzeggingstermijn(132).
Hoewel beide partijen belang kunnen hebben bij een beding van
proeftijd, is het doorgaans de werkgever die op het inlassen daarvan
aanstuurt. Uit de bestaansreden van de proeftijd kan worden afgeleid
dat het recht een proefbeding in de overeenkomst te doen inlassen
en het daaruit voortvloeiende recht de overeenkomst op een snellere
manier te beeindigen tijdens de proefperiode, doelgebonden bevoegdheden zijn. Er mag maar gebruik van gemaakt worden wanneer
is gebleken dat, wat het inlassen van een beding van proeftijd betreft,
er behoefte aan bestaat een passende samenwerking uit te testen of,
wat de vervroegde beeindiging betreft, de samenwerking tussen de
partijen niet op de gewenste wijze verloopt. Volgens de criteria voor
rechtsmisbruik, is ieder ander gebruik een afwending van bevoegdheid, in strijd met de goede trouw. Ben dergelijk misbruik van recht
doet zich voor, zonder dat de rechtspraak evenwel altijd die term
gebruikt, wanneer de ontslaggevende werkgever zich op een beding
van proeftijd beroept dat werd bedongen
- in de arbeidsovereenkomst van een werknemer die voordien een
stage in de onderneming had gevolgd, aangezien de werkgever
diens geschiktheid of ongeschiktheid reeds kende(l33),
- ten aanzien van een werknemer die in het verleden reeds voor de
werkgever had gewerkt en naderhand opnieuw werd aangeworven om dezelfde werkzaamheden uit te oefenen(134).
Er is ook sprake van misbruik van recht wanneer een beding van
(130) Artikels 48, 67 en 127 Arbeidsovereenkornstenwet.
(131) Sociaalrechtelijk Woordenboek, tw. proeftijd.
(132) Artikel 48, par. 4, 81 en 109 Arbeidsovereenkornstenwet.
(133) Arbrb. Verviers, 6 februari 1980, J. T. T., 1980, 253; anders: Arbrb. Brussel, 27 juni
1983, J. T. T., 1984, 12.
(134) Arb h. Bergen, 5 januari 1976, J. T. T., 1976, 85; Arbh. Brussel, 2 november 1983, Med.
V.B.O., 1984, 688; Arbrb. Antwerpen, 27 april 1982, R. W., 1982-83, 1998.
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proeftijd wordt ingelast in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, wanneer de duur van de proefperiode gelijk is aan de duur
van de arbeidsovereenkomst. Dit heeft immers tot gevolg dat de
overeenkomst tijdens haar gehele duur eenzijdig opzegbaar wordt en
miskent het wezen van het beding van proeftijd, dat veronderstelt dat
er een evenwicht is tussen de tijdelijke proefperiode en de gewone
arbeidsrelatie die erop volgt(135).

II.

GOEDE TROUW BIJ RET UITVOEREN VAN DE ARBEIDSOVEREEN-

KOMST

A. Algemeen
45. In beginsel worden de wederzijdse rechten en de plichten van de
partijen bepaald door de arbeidsovereenkomst. Ben arbeidsovereenkomst is immers in de eerste plaats een overeenkomst en krachtens
artikel1134, eerste lid B.W. strekken overeenkomsten die wettig zijn
aangegaan degenen die deze hebben aangegaan tot wet. De
contractvrijheid wordt echter beperkt door dwingende bepalingen
van andere rechtsbronnen van het sociaal recht. Zo bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een aantal verplichtingen die geacht worden
inherent te zijn aan de goede uitvoering van de overeenkomst(136).
Oorspronkelijk waren deze bepalingen in hoofdzaak niet meer dan
een concretisering van artikelll34, derde lid B.W.luidens welk aile
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd. Sommige van deze regelingen wijken evenwel af van de normale gevolgen
die aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden zijn. Dit is met
name het geval wat de beperking van de aansprakelijkheid van de
werknemer betreft in artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet(137).
46. De partij bij een overeenkomst die de uitvoering daarvan eist
door de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien te
interpreteren op een wijze die strijdig is met de verplichtingen van
goede trouw en solidariteit, maakt zich schuldig aan misbruik van
(135) Arbh. Brussel, 22 oktober 1985, J. T. T., 1987, 306; Arbrb. Nijvel, 28 april1989, J. T. T.,
1989, 394; anders: Arbrb. Doornik, 12 april1985, J.T.T., 1985, 462.
(136) Artikel 16 t.e.m. 24 en artikel 110 en 111 Arbeidsovereenkomstenwet.
(137) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, 31, nr. 29.
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recht. Zij verschalkt het rechtmatige vertrouwen van haar medecontractant dat de overeenkomst met loyauteit, gematigdheid en voorzichtigheid zal worden uitgevoerd, volgens de vereisten van de sociale
moraal(138).
Er werd wei eens beweerd dat de goede trouw bij de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst een bijzondere inhoud zou hebben omwille
van het feit dat een arbeidsovereenkomst de werknemer deelgenoot
laat worden van een arbeidsgemeenschap, de onderneming(139). De
basis van het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht is echter nog
altijd contractueel en niet institutioneel(140), terwijl overigens het
begrip onderneming als belangengemeenschap in ons positief recht
weinig concrete gestalte heeft gekregen(141). Toch is het misschien
wei niet onjuist dat bij uitstek de arbeidsovereenkomst de partijen
in een menselijk milieu situeert, zodat de uitvoering te goeder trouw
van een arbeidsovereenkomst een predominante positie inneemt. DE
PAGE wees erop dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw
diametraal staat tegenover het egolsme dat kenmerkend is voor het
klassieke burgerlijk recht en dat het de veruitwendiging is van het
beginsel van samenwerking, van solidariteit(142). Kan men beter het
basiskenmerk aanwijzen waarop het sociaal recht berust(143)?
47. Het is de rechter die uiteindelijk invult wat in een concrete
situatie moet worden verstaan onder goede trouw, hetzij door in een
gegeven situatie de contractuele verplichtingen van de partijen te
interpreteren of aan te vullen, hetzij door te oordelen dat een gegeven
handeling of gedrag daarmee in strijd is en dus onrechtmatig. Aldus
kan wellicht een jurisprudentieel beeld naar voren komen van wat
een redelijke en billijke werkgever, een bonus patronus(144), en een
redelijke en billijke werknemer in ons arbeidsovereenkomstenrecht
(138) DE BERSAQUES, A., ,L'abus de droit en matiere contractuelle", R. C.J.B., 1969, 532,
nr. 339.
(139) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III, Brussel,
Bruylant, 1969, nr. 296.
(140) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1982, 89, nr. 74.
(141) Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,De rol van de onderneming in het sociaal recht
en de verschijningsvorm van het sociaal recht voor de onderneming", R. W., 1979-80,
2323-2350.
(142) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, II, nr. 469.
(143) VAN EECKHOUTTE, W., Sociaa/ recht inter utrumque, Brussel, Story, 1988, Gandaius
nr. 13, 1988, 5.
(144) Vroeger werd en nu nog in artikel 20, 2° Arbeidsovereenkomstenwet wordt zulks
aangeduid met de uitdrukking ,als een goede huisvader". Zie hierover SOETAERT, R., ,Als
een goede huisvader ... ", Or., 1971, 41-45.
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zijn. Het spreekt echter vanzelf dat de beoordeling in eerste instantie
door de partijen zelf dient te gebeuren en de rechter slechts achteraf
in geval van betwisting hun gedrag zal toetsen.

B. Goede trouw van de werknemer
I) lnhoud van de goede-trouwverplichting van de werknemer
48. Het is moeilijk zeer concreet en in preciese termen de contouren
te omschrijven van de goede trouw die de werknemer moet in acht
nemen. De aard van de arbeid en de functie van de werknemer
kunnen zoveel uiteenlopende facetten vertonen, dat de wijze waarop
de overeenkomst moet worden uitgevoerd totaal verschillende vormen kan aannemen onder meer omwille van de verschillende verantwoordelijkheden( 145).
Eerder dan in het wilde weg diverse situaties in ogenschouw te nemen,
lijkt het aangewezen de goede-trouwverplichting van de werknemer
te bekijken vanuit de opdeling die artikel17 van de Arbeidsovereenkomstenwet maakt. Artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet
geeft immers een opsomming van de verplichtingen die voor de
werknemer uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien.
a. Arbeid verrichten
1°. Algemeen
49. De werknemer moet vooreerst zijn werk zorgvuldig, eerlijk en
nauwkeurig verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen(146). Deze verplichting is het correlaat van de verplichting van
de werkgever de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en
plaats zoals is overeengekomen(147).
2°. Rendement
50. Het te goeder trouw verrichten van de bedongen arbeid, betekent
in de eerste plaats dat de werknemer zijn taak zo moet uitvoeren dat
zij voor de werkgever of, indien men dit een betere omschrijving
vindt, voor de onderneming het meeste nut of rendement oplevert.
Daarvoor is de werknemer immers in dienst genomen.
(145) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, nr. 297.
(146) Artikel 17, 1° Arbeidsovereenkomstenwet.
(147) Artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet. Zie verder, nr. 72.
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Dit impliceert op de eerste plaats dat men, zoals de wet het stelt,
,zorgvuldig, eerlijk en nauwgezet" werkt. Slordigheden, oneerlijkheden en nonchalances zijn uit den boze: de werkgever mag precies,
conscientieus en punctueel werk eisen. Aan die verplichting komt de
werknemer tekort die vrijwillig het werkritme verlaagt(148) of die
zijn eigen financiele belangen plaatst boven die van de werkgever(149).
51. De aanvullende werking van de goede trouw impliceert dat de
werknemer er zorg moet voor dragen dat hij buiten zijn arbeidsovereenkomst geen activiteiten uitoefent die zijn gezondheid of geschiktheid om het werk te verrichten, in het gedrang kunnen brengen(150).
In de rechtspraak blijkt zulks wei eens onrechtstreeks aan bod te
komen in geval van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Aldus werd het feit dat de werknemer de periode van arbeidsongeschiktheid gebruikte om een uiterst vermoeiende en uitputtende
ontspanningsreis te ondernemen, waardoor hij onverantwoorde risico's nam en het herstel van zijn gezondheid in gevaar bracht, als
foutief beschouwd en zelfs aanvaard als een grond voor ontslag
wegens dringende reden(151).
Dit betekent echter niet dat om het even welke nevenactiviteit verboden is(152).
52. De problematiek van de rendabele uitvoering van de arbeidsovereenkomst krijgt een bijzondere dimensie bij bepaalde vormen
van staking.
Bij ontstentenis van enige wettelijke definitie kan staking in het
algemeen worden gedefinieerd als het opzettelijk tijdelijk niet verrichten van de bedongen arbeid door een aanmerkelijke groep van
personen in een dienstbetrekking, als dwangmiddel ter bereiking van
een bepaald doel(153).
(148) Zie de voorbeelden uit de oudere rechtspraak verrneld door JAMOULLE, M., ,Contrat
de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III, Brussel, Bruylant, 1969, nr. 299.
(149) Arbh. Bergen, 26 oktober 1981, J. T. T., 1982, 179; Arbh. Antwerpen, 26 oktober 1981,
R. W., 1982-83, 1191.
(150) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 127.
(151) Arbh. Antwerpen, 16 januari 1986, Soc. Kron., 1987, 214.
(152) Zie verder, nr. 61.
(153) THONON, R., ,La greve, le droit et le pouvoir judiciaire", J.T.T., 1982, 322; VAN
EEcKHOUTIE, W., ,Het stakingsrecht in deprive-sector in Belgie", Preadvies ten behoeve
van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, T.S.R.,
1982, 243.
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Volgens een bepaalde opvatting zijn een schokstaking, een stiptheidsstaking en een langzaamaan-actie, bestaande in een opzettelijk gebrekkige uitvoering van de arbeidsovereenkomst door vertraging van
het arbeidsritme, aileen in naam een staking, aangezien de werknemers in dat geval doorgaan met werken, zij het op een onbehoorlijke
manier(154).
De vraag of dergelijke actievormen al dan niet een staking zijn, heeft
praktisch vrij veel belang en is met name determinerend om uit te
maken of de werknemers die eraan deelnemen, al dan niet recht
hebben op loon, om te bepalen welke aansprakelijkheidsregelen op
hen van toepassing zijn en om te beslissen of eventueel sancties
kunnen worden toegepast.
Een staker heeft uiteraard geen recht op loon voor de stakingsdagen.
Loon is immers de tegenprestatie van arbeid en wie geen arbeid
verricht heeft, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende bepaling,
geen recht op loon.
Tijdens de staking voert de stakende werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet uit, zodat de aansprakelijkheidsbeperking van artikel18
van de Arbeidsovereenkomstenwet op hem niet van toepassing is. De
stakende werknemer is derhalve tijdens de staking zowel tegenover
zijn werkgever als tegenover derden aansprakelijk op grond van het
gemeen recht, meer bepaald de regelen van de aquilische aansprakelijkheid. Van contractuele aansprakelijkheid tegenover zijn werkgever kan er, althans wat het niet-verrichten van de arbeid betreft, in
dat geval geen sprake zijn omdat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. Om dezelfde reden kan de werkgever niet
tegenover derden burgerlijk aansprakelijk zijn voor de schadelijke
gevolgen van fouten die zijn stakende werknemer begaat. Dergelijke
fouten werden immers niet begaan , ,in de bediening waartoe de
werknemer wordt gebezigd" in de zin van artikel 1384, tweede lid
B.W., ook a1 wordt dit begrip ruim gelnterpreteerd(155).
De werknemer die deelneemt aan een ,sociale actie" zoals een
schokstaking, een langzaamaan-actie of een stiptheidsstaking die niet
als een echte staking wordt beschouwd, pleegt in deze hypothese
onmiskenbaar contractuele wanprestatie: hij oefent zijn arbeidsover(154) Arbrb. Luik, 29 oktober 1975, Med. V.B.O., 1977, 836; HELIN, G., noot onder Cass.
fr., 22 apri11964, T.S.R., 1964, 211; THONON, R., ,La greve, le droit et le pouvoir judiciaire",
J.T.T., 1982, 322.
(155) VAN OEVELEN, A., ,De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van
de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst" in Actuele
problemen van het arbeidsrecht I, Antwerpen, Kluwer, 1984, 120, nr. 201.
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eenkomst niet te goeder trouw uit(156). Wanneer men van dit standpunt vertrekt, staan de werkgever de verder vermelde sanctiemogelijkheden ter beschikking, gaande van toepassing van de exceptio non
adimpleti contractus, over het eisen van de ontbinding van de overeenkomst tot eventueel de beeindiging daarvan wegens dringende
red en.
Indien men, zoals op dit ogenblik het geval is, het recht om te staken
steunt op de Wet Prestaties Algemeen Belang(157), zou men op het
eerste gezicht geneigd zijn enkel een echte , ,stopzetting van de
arbeid" als wettige schorsingsoorzaak in aanmerking te nemen.
Artikel 1 van deze wet heeft het immers niet over staking, maar over
de ,collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid". Toch lijkt
een dergelijke redenering te verregaand. Dezelfde bepaling heeft het
ook over ,collectieve afdanking" wanneer zij uitsluiting bedoelt.
Veeleer dan zich aan de letterlijke tekst te houden, is het aangewezen
de bedoeling van de wet te eerbiedigen en die is het verzekeren van
bepaalde prestaties van algemeen belang in geval van collectief
conflict. Wanneer men bovendien de regel van artikel 1134, derde
lid B.W. in acht neemt, luidens welke de overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd, is het duidelijk dat de arbeidsovereenkomstenrechtelijke problematiek van staking ruimer is dan een
volledige stopzetting van de bedongen arbeid. Ook het niet te goeder
trouw verrichten van de arbeid, zoals in geval van een schokstaking,
een stiptheidsstaking of een langzaamaan-actie lijkt onder de stakingsnotie te vallen(158).
Dit betekent echter nog niet dat dergelijke vormen van staking per
definitie rechtmatig zijn, zoals moge blijken uit wat volgt.

3°. Staking
53. In het algemeen kan de vraag worden gesteld of het recht te
staken in strijd met de goede trouw kan worden uitgeoefend of, wat
op hetzelfde neerkomt, kan worden misbruikt. Deze vraag dient
(156) Zie m.b.t. de schokstaking JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de
Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liege, 1986, 127.
(157) Zie hierover VAN EECKHOUTIE, W., ,Het stakingsrecht in de prive-sector in Belgie",
Preadvies ten behoeve van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie
en Nederland, T.S.R., 1982, 260 .. Het kan worden betwijfeld of aan artikel8, lid 1, d van het
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten rechtstreekse werking worden
toegekend: DuBOIS, B., ,Impact van het Europees en het internationaal recht op het Belgisch
sociaal recht", T.P.R., 1987, 543, nr. 64; LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, Brussel,
Story, 1988, 217; anders: RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest
van 19 september 1983", T.B.H., 1984, 257.
(158) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, 214, nr. 182.
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ongetwijfeld bevestigend te worden beantwoord(159). Inderdaad,
hoewel het recht te staken volgens de actueel geldende leer van het
Hof van Cassatie zeer ruim is, aangezien staken , ,op zichzelf'' nooit
een fout uitmaakt, ziet men niet in waarom een werknemer zich in
deze niet schuldig zou kunnen maken aan rechtsmisbruik. Wanneer
de werknemer het recht heeft te staken, moet men immers aannemen
dat van dit recht, zoals van aile niet-discretionaire rechten, misbruik
kan worden gemaakt(160).
Het recht te staken kan bezwaarlijk als een doelgebonden recht
worden aangemerkt. Wat zou immers de bedoeling zijn van een
dergelijk recht, dat de lege lata nog altijd wordt afgeleid uit de Wet
Prestaties Algemeen Belang(l61)? Anderzijds kan het stakingsrecht
ook onmogelijk worden beschouwd als een discretionair recht, in de
mate dat dergelijke rechten trouwens nog zouden bestaan. Het recht
te staken is derhalve een gewoon subjectief recht, dat aan de gewone
criteria van rechtsmisbruik kan worden getoetst(162).
54. Wanneer wordt het recht te staken misbruikt?
Vooreerst zij opgemerkt dat er geen sprake kan zijn van misbruik
van het recht te staken omwille van het enkele feit dat de stakers
beogen schade toe te brengen aan de werkgever. Het oogmerk te
schaden is aileen een criterium van rechtsmisbruik wanneer zulks de
enige bedoeling is van degene die zijn recht uitoefent of wanneer deze
laatste zelf geen enkel wettig belang heeft bij die uitoefening. Noch
de ene, noch de andere eigenschap zijn doorgaans aanwezig bij een
staking, waarmee de werknemers immers in de eerste plaats een
bepaald resultaat willen afdwingen waarbij zij zelf belang hebben.
Dit belang is rechtmatig ook al gaat het om een solidariteits- en een
politieke staking, die niet rechtstreeks tegen de eigen werkgever is
gericht(l63). Dergelijke stakingen zijn trouwens niet ongeoorloofd
(159) RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 258; VAN EECKHOUTTE, W., ,Het stakingsrecht in deprive-sector in
BelgH!", Preadvies ten behoeve van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgie en Nederland, T.S.R., 1982, 255; VAN GERVEN, W., Algemeen dee{, Beginselen
van Belgisch privaatrecht, I, Antwerpen, Standaard, 1973, 196.
(160) Arbh. Antwerpen afd. Hasselt 20 december 1983, Limb. Rechtsl., 1984, 32 (impliciet);
BoNHEURE, M., ,Les autres formes d'abus de droit dans le contrat de travail", in Permanence
du droit civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, 367.
(161) RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 260-261.
(162) DEMANET, M., ,Reflexions sur le droit de greve dans le secteur prive", J.T.T., 1990,
75-76.
(163) RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 258.
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omwille van hun motief(l64). Aileen een doelloze staking, in de mate
dat zij nog een staking zou kunnen worden genoemd, zou ongetwijfeld een vorm van rechtsmisbruik zijn.
Men kan bezwaarlijk op veralgemeende wijze voorhouden dat stiptheidsstakingen, langzaamaan-acties en. schokstakingen rechtsmisbruik impliceren, op grond van het criterium dat verbiedt tussen de
verschillende wijzen van uitoefening van een recht er een te kiezen
die voor derden schadelijker is, zonder meer nut op te leveren voor
de houder van het recht(l65). Het is immers goed mogelijk dat een
van die stakingsvormen uiteindelijk het minst schade toebrengt aan
de werkgever, zeker wanneer men in acht neemt dat de grotere druk
die ervan uitgaat de staking korter in duur kan maken(166).
Misbruik van recht kan echter ook bestaan in het gebruik van een
recht op een onnodig schadelijke manier of op een manier die een
onevenwicht schept tussen het voordeel verbonden aan de uitoefening van het recht en het nadeel dat een derde daardoor lijdt. Aldus
zouden een staking omwille van futiliteiten(167), een staking ingegeven door weinig fundamentele eisen die wordt gehouden op een
ogenblik of op een wijze die onnodig grote schade toebrengt aan de
werkgever of nog, een staking met eisen die bovenmatig of buitensporig zijn in verhouding tot de kostprijs die de inwilliging ervan voor
de werkgever zou meebrengen(l68), vormen van rechtsmisbruik
kunnen zijn. Zoals in veel gevallen van rechtsmisbruik zal derechter
hier aan belangenafweging moeten doen(169). Bezwaarlijk zou men
tegen een dergelijke belangenafweging kunnen inbrengen dat het tot
de essentie van een staking behoort de werkgever onder druk te zetten
en hem schade te berokkenen door het stilleggen van het werk. Zulks
belet vanzelfsprekend niet dat in de krachtmeting een zekere proportionaliteit moet worden in acht genomen. Het evenredigheidsbeginsel
is bij de uitoefening van subjectieve rechten een algemeen beginsel,
aan de hand waarvan kan worden getoetst of er rechtsmisbruik is.
(164) Cone!. Adv. Gen. LENAERTS, H. v66r Cass., 21 december 1981, R. W., 1981-82, 2525.
(165) Anders: DEMANET, M., ,Reflexions sur le droit de greve dans le secteur prive", J. T. T.,
1990, 75, nr. 27.
(166) RAUWS, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 260.
(167) Arbrb. Charleroi, 28 april 1980, J. T. T., 1980, 223.
(168) STROOBANT, M., ,Stakingsvrijheid en stakingsverbod: naar een nieuwe jurisprudentie?", J.T.T., 1987, 438.
(169) Aldus werd door het Hof van Cassatie verwezen naar de door de bezetting van een schip
veroorzaakte wanverhouding tussen de ingeroepen belangen van de bezetters en de te vrezen
schade van de rederij: Cass., 18 februari 1985, nr. 4611, onuitg .. Zie ook Cass., 15 juni 1981,
vermeld in nr. 69.
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4°. Arbeidstijd
55. In beginsel moet de werknemer arbeid verrichten ,op tijd, plaats
en wijze zoals is overeengekomen". Deze restrictie moet te goeder
trouw, d.i. met redelijkheid en soepelheid, worden gei:nterpreteerd
en toegepast.
Hoewel een werknemer principieel slechts moet werken binnen de
grenzen van de arbeidstijd die is bepaald in de arbeidsovereenkomst
of het arbeidsreglement, vereist de goede trouw dat hij niet zomaar
weigert om in geval van noodzaak overwerk te verrichten(170).
Een soortgelijk standpunt moet worden ingenomen ten aanzien van
het doen verrichten door een deeltijdse werknemer van bijkomende
uren, zijnde de uren die de conventionele arbeidsduur van de deeltijdse werknemers overstijgen, zonder evenwel de bij wet of C.A.O.
vastgestelde normale arbeidsduur te overschrijden(171). Weliswaar
bepaalt de C.A.O. nr. 35, dat, bij ontstentenis van een in een paritair
comite gesloten C.A.O., bijkomende uren op verzoek van de werkgever door een deeltijdse werknemer slechts met diens instemming
mogen worden verricht(172), in bepaalde omstandigheden kan de
goede trouw betekenen dat de werknemer die instemming niet mag
weigeren.
5°. Aard van- het werk
56. Hoewel een werknemer principieel enkel gehouden is de overeengekomen functie uit te oefenen, vereisen de interpretatieve en de
aanvullende functie van de goede trouw dat hij niet weigert andere
werkzaamheden te verrichten wanneer die omwille van de goede gang
van zaken in de onderneming vereist zijn, verenigbaar zijn met zijn
geschiktheid en zijn kwalificatie en niet neerkomen op een ontoelaatbare wijziging van zijn arbeidsovereenkomst.
Dit aspect houdt verband met de vraag of de wijziging van de functie
oftaak betrekking heeft op een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. In het bevestigend geval kan zulks leiden tot onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever(173).
(170) Wrr. Ber. Luik, 16 juni 1951, Jur. Liege, 1951-52, 7; PETIT, J., ,Arbeidsduur" in
BLANPAIN, R., (ed.), Arbeidsrecht, C.A.D., Brugge, Die Keure, z.d., nr 20.
(171) Artikel 5, tweede lid C.A.O. nr. 35, op 27 februari 1981 gesloten in de Nationale
Arbeidsraad, betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de deeltijdse arbeid.
(172) Artikel 7, eerste lid C.A.O. nr. 35.
(173) Zie hierover nr. 81, 82, 84.
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De rechtspraak neemt meestal aan dat er geen eenzijdige wijziging
van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is, wanneer de verandering slechts van korte duur of tijdelijk is. Het feit dat
een werkgever aan zijn werknemer bij gelegenheid en voor een
relatief korte periode arbeidsprestaties oplegt die aan zijn kwalificatie en beroepsopleiding beantwoorden, doch normaal worden uitgeoefend door zijn ondergeschikten, terwijl aile andere arbeidsvoorwaarden behouden blijven, is op zichzelf geen handeling die gelijkstaat met onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst(174). Dit is evenmin het geval wanneer mente doen heeft met
een voorlopige beperking van de activiteit van een bediende in het
kader van een aan de gang zijnde reorganisatie, met behoud van de
titel van zijn functie en van zijn loon, tenzij de voorlopige aard vals
zou blijken te zijn(175).
Maar ook blijvende functieveranderingen leiden niet noodzakelijk
tot onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst, wanneer
zij voor het overige geen essentieel element van de overeenkomst
raken( 176). Van de wer knemers mag immers begrip worden gevraagd
voor de behoeften van de onderneming op het vlak van reorganisatie
en herstructurering, vooral in periode van crisis. Het is normaal dat
dergelijke maatregelen wijzigingen meebrengen in de uitgeoefende
functies en die moeten worden aanvaard, voor zover ze geen financieel nadeel berokkenen aan de betrokkenen en de nieuwe functies
een belang hebben dat vergelijkbaar is aan de voordien uitgeoefende,
zelfs al verschilt hun aard(177).
6°. Plaats van het werk
57. Volgens de heersende cassatierechtspraak is de plaats van het
werk in beginsel een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. De partij die eenzijdig een belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidsplaats aanbrengt, beeindigt onrechtmatig de
overeenkomst, tenzij uit de overeenkomst of uit de aard van de
dienstbetrekking of van de uitgeoefende functie kan worden afgeleid
dat de partijen de arbeidsplaats niet als een essentieel bestanddeel van
de aangegane arbeidsovereenkomst hebben beschouwd(178).
Wanneer de arbeidsplaats omwille van de bedingen van de arbeids(174)
(175)
(176)
(177)
(178)

Arbrb. Brussel, 22 juli 1976, J.T.T., 1976, 275.
Arbrb. Brussel, 6 juli 1976, J.T.T., 1978, 111.
Arbrb. Brussel, 10 februari 1975, T.S.R., 1976, 180.
Arbh. Brussel, 10 december 1980, J. T. T., 1982, 109.
Cass., 1 december 1980, R. W., 1980-81, 1782.
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overeenkomst of op grond van de aard van de dienstbetrekking of
de functie geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst is, kan
zij onder bepaalde voorwaarden eenzijdig worden gewijzigd door de
werkgever, zoals ook de arbeidsplaats die wei een essentieel hestanddee! van de overeenkomst is, onder bepaalde voorwaarden in onbelangrijke mate door de werkgever eenzijdig kan worden gewijzigd,
telkens zonder dat zulks leidt tot onregelmatige beeindiging van de
arbeidsovereenkomst of dat er zelfs maar sprake is van contractuele
wanprestatie van de werkgever.
Zoals verder wordt verduidelijkt bij de bespreking van bet zgn. ius
variandi, moet in deze toepassing worden gemaakt van de goedetrouwverplicbting in al baar aspecten. De bedingen van de arbeidsovereenkomst, ook die m.b.t. de plaats van bet werk, moeten met
redelijkbeid worden uitgelegd (interpretatieve functie van de goede
trouw): de werknemer mag zicb niet te strak opstellen bij bet bepalen
van wat de plaats van de tewerkstelling is. Anderzijds mogen de
bedingen van de overeenkomst ook niet te eng worden opgevat, maar
impliceren zij ook andere verplicbtingen (aanvullende functie van de
goede trouw): bet feit een arbeidsovereenkomst te sluiten, impliceert
dat men bereid is bepaalde toegevingen te doen, wanneer zulks voor
de goede gang van zaken nodig is, ook m.b.t. de arbeidsplaats. En
betzelfde kan ook op een andere manier worden voorgesteld: de
recbten die de werknemer uit de overeenkomst put, mogen niet
worden gebruikt op een onredelijke wijze (beperkende functie van
de goede trouw)(179).

'?. Wijze van uitvoering
58. Tenslotte mag ook de bedongen wijze van uitvoering van de
arbeid niet te strikt worden opgevat. Indien de werkgever beslist in
de werkprocedures een verandering te brengen omwille van onverantwoorde redenen, gebiedt de goede trouw de werknemer die wijziging
te aanvaarden, uiteraard andermaal binnen de grenzen die er zijn om
niet van contractbreuk te gewagen.
Zo mag de werknemer bepaalde aanpassingen van zijn arbeidsvoorwaarden, die noodzakelijk werden gemaakt door de beboeften van
de onderneming, niet afwijzen; minder belangrijke wijzigingen van
zijn taak, die geen betrekking bebben op een essentieel bestanddeel
van de overeenkomst en die beantwoorden aan een noodzaak tot
structurele bervorming of rationalisering van de arbeid, macbtigen
(179) Zie over dit alles nr 87
0

0
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de werknemer niet de arbeidsovereenkomst als beeindigd te beschouwen(180).

b. Bevelen en instructies
59. De tweede verplichting die de Arbeidsovereenkomstenwet aan de
werknemer oplegt, bestaat erin dat hij moet handelen volgens de
bevel en en de instructies die hem worden gegeven door de wer kg ever,
zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering
van de overeenkomst( 181).
Het is evident dat hij die bevelen en instructies te goeder trouw moet
opvolgen. De werknemer mag geen misverstanden simuleren over
wat van hem gevraagd wordt, hij moet de instructies redelijk interpreteren, ze correct uitvoeren ... enz ..
c. Concurrentie
60. In beginsel bestaat in Belgie vrijheid van arbeid. Deze regel
wordt gehuldigd door het nog steeds van kracht zijnde zgn. Decreet
D' Allarde, het ,Decret portant suppression de tous les droits d' Aides, de toutes les Maitrises et Jurandes, etc." van 2-17 maart 1791,
luidens welk ,a compter de la publication de la presente, il sera libre
a toute personne de faire tel negoce ou d'exercer telle profession, art
ou metier' qu' elle trouvera bon".
Deze regel, die van openbare orde is, is niet absoluut. De goede trouw
en de loyauteit vereisen dat de werknemer de werkgever tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst geen concurrentie aandoet,
zelfs al gaat het om volstrekt eerlijke concurrentie(182). Concurrentie van de werknemer ten opzichte van zijn werkgever is staande
de arbeidsovereenkomst steeds ongeoorloofd(183).
Ook tijdens perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst is
het de werknemer verboden zijn werkgever concurrentie aan te doen.
De rechter in kort geding kan de stopzetting van die feitelijkheid
bevelen(184), doch, gelet op artikel 1385bis Ger.W., niet onder
(180) Arbh. Luik, 15 mei 1984, T.S.R., 1985, 153. In casu werd de analytische boekhouding,
op punt gesteld door de betrokken werknemer, hoofd van de boekhouding, vervangen door
een boekhouding op computer.
(181) Artikel 17, 2° Arbeidsovereenkomstenwet.
(182) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, nr. 299.
(183) Zie hierover: HERMAN, J., ,Goede trouw van de werknemer bij de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst: discretieplicht en concurrentieverbod", Or., 1988,221-232 en de aldaar
vermelde rechtspraak.
(184) Kort. ged. Arbrb. Charleroi, 23 januari 1987, J.T.T., 1987, 251.
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verbeurte van een dwangsom(185). En vanzelfsprekend geldt de
verplichting tot goede trouw ook tijdens de opzeggingstermijn en dit
tot bij het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst(186).
Na het einde van de arbeidsovereenkomst geldt echter terug het
beginsel van de vrijheid van arbeid. Buiten de binding van een
concurrentiebeding en het verbod van oneerlijke concurrentie, is het
de werknemer toegelaten zijn gewezen werkgever concurrentie aan
te doen(187).
61. Het lijdt weinig twijfel dat men de verplichting tot loyauteit van
de werknemer niet zo ruim mag zien dat zij zou impliceren dat de
werknemer zich uitsluitend inzet voor de (onderneming van) de
werkgever, ook buiten de arbeidstijd. In beginsellijkt het vermelde
grondbeginsel van de vrijheid van arbeid zich er zelfs tegen te
verzetten dat de werkgever rechtsgeldig bedingt dat de werknemer
geen enkele andere activiteit meer mag uitoefenen buiten de arbeid
die het voorwerp uitmaakt van de arbeidsovereenkomst(188). Nochtans hoeft dit niet altijd zo te zijn. Wanneer het duidelijk is dat het
uitoefenen van een nevenactiviteit een loyale uitvoering van de
arbeidsovereenkomst in de weg zou staan, kan een beding dat nevenactiviteiten verbiedt, wel rechtsgeldig worden geacht. Alsdan is het
beding geoorloofd in de mate waarin het de legitieme belangen van
de werkgever beoogt te beschermen door een correcte uitvoering van
de overeengekomen arbeidsprestaties te verzekeren(189).
62. Het is eveneens de goede trouw die tot gevolg heeft dat een
werknemer door het feit van het sluiten van de arbeidsovereenkomst
de verbintenis aangaat zaken- en fabrieksgeheimen en aile geheimen
in verband met persoonlijke en vertrouwelijke aangelegenheden
waarvan hij in de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt, voor
zich te houden, zowel gedurende als na het einde van de arbeidsover-

(185) Arbh. Bergen, 23 maart 1987, J. T. T., 1987, 252.
(186) Arbh. Gent, 22 oktober 1986, T.G.R., 1986, 91; Arbh. Antwerpen, 1 juni 1987, In/.
Soc. Seer., 1988, afl. 3, z.p ..
(187) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, nr. 300.
(188) Arbh. Luik, 19 juni 1985, J. T. T., 1985, 470; Arbh. Brussel, 2 juni 1988, Soc. Kron.
1989, 135; Arbh. Bergen, 21 januari 1988, J. T. T., 1988, 160; anders: Arbh. Brussel, 6 mei
1981, T.S.R., 1982, 36.
(189) Arb h. Luik, 15 juni 1983, J. T. T., 1984, 484.
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eenkomst(190). De Arbeidsovereenkomstenwet concretiseert deze
verplichting in artikel 17, 3°(191).
De discretieplicht welke op de werknemer rust, heeft, blijkens de
termen van de wet, ook betrekking op extra-professionele vertrouwelijkheden, b.v. uit het priveleven van de werkgever(192).
63. In de rechtsleer wordt beweerd dat de werknemer die medewerknemers ertoe aanzet hun arbeidsovereenkomst te beeindigen, geen
fout begaat, zelfs niet wanneer het de bedoeling is hen te laten
aanwerven door een concurrerende onderneming, omdat het recht
van de werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst te beeindigen
een discretionair recht zou zijn, waarvan men de uitoefening niet
moet rechtvaardigen(193). Het aantal discretionaire rechten neemt
echter steeds af. Bezwaarlijk lijkt nu nog te kunnen worden voorgehouden dat een werknemer nooit misbruik zou kunnen maken van
zijn recht tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst(194), al werd
de mogelijkheid dat de werkman zich schuldig zou maken aan
willekeurig ontslag expliciet geweerd uit het arbeidsovereenkomstenrecht voor werklieden(195).
In ieder geval is het zo dat de werknemer die een medewerknemer
welke gebonden is door een concurrentiebeding, tot ontslagname
aanzet, een collega aanspoort tot onregelmatige beeindiging van zijn
arbeidsovereenkomst of bij de aansporing van een medewerknemer
om ontslag te nemen kunstgrepen gebruikt welke diens ontslag
onregelmatig maken, zich niet aileen schuldig maakt aan derdenmedeplichtigheid, maar ook een contractuele fout begaat(196).
64. Terloops zij hier opgemerkt dat de goede trouw zich er ook tegen
verzet dat de werkgever zijn werknemer zou ,beconcurreren". Wan(190) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, nr. 294.
(191) Zie hierover SWENNEN, R., ,De oneerlijke concurrentie in het arbeidsrecht", Soc.
Kron., 1985, 1-7.
(192) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 42.
(193) FRAN<;:OIS, L., ,Liceite du debauchage et de l'emploi par un tiers, du personnel dont
un premier employeur avait loue les services", T.S.R., 1963, 6; JAMOULLE, M., ,Contrat de
travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III, Brussel, Bruylant, 1969, nr. 294.
(194) PERTRY, V., ,Over opleidingen betaald door de werkgever, misbruik van ontslagrecht
en scholingsbedingen", Or., 1989, 27-28.
(195) Zie nr. 109.
(196) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, nr. 294.
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neer b.v. aan de werknemer de verplichting wordt opgelegd een
minimale verkoop te realiseren in een beperkte sector, brengt zulks
voor de werkgever de verplichting mee om niets te ondernemen dat
rechtstreeks of onrechtstreeks de nakoming zou kunnen beletten van
de verplichting van de werknemer, op straffe van schending van de
goede-trouwverplichting van artikel 1134, derde lid B.W.(l97).

d. Andere verplichtingen van de werknemer
65. De Arbeidsovereenkomstenwet somt nog andere verplichtingen
van de werknemer op, die afsplitsingen zijn van zijn algemene
verplichting tot goede trouw. De werknemer moet zich onthouden
van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen veiligheid,
hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van
derden(198). De werknemer moet het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de
werkgever teruggeven(l99).
66. JAMOULLE vestigt de aandacht op een aspect van de aanvullende
goede trouw dat in de rechtspraak nog weinig aan bod is gekomen:
in welke mate gaat de werknemer door het sluiten van een arbeidsovereenkomst de verbintenis aan zich in zijn prive-leven te gedragen
volgens de filosofische opvatting waarmee de onderneming van zijn
werkgever vergroeid is? Zij heeft het over de gevallen waarin werknemers zijn tewerkgesteld in Tendenzbetriebe, in functies en aan activiteiten die een rechtstreekse deelname impliceren aan de ideologische
finaliteit van de onderneming, b.v. leraars in het katholiek onderwijs. Het antwoord op de voornoemde vraag lijkt bevestigend te zijn,
althans wat betreft de uitoefening van de beroepsactiviteit door
personen die rechtstreeks betrokken zijn bij finaliteitsgebonden taken(200). Op deze complexe problematiek, die het kader van de
goede trouw te buiten gaat, wordt hier niet dieper ingegaan(201).
(197) Arbh. Brussel, 3de Kamer, 22 mei 1973, niet-gepubl., A.R. nr. 3102, inzake NV Akzo
Belgie/Van lmpe.
(198) Artikel 17, 4° Arbeidsovereenkomstenwet.
(199) Artikel17, 5° Arbeidsovereenkomstenwet; zo is het b. v. duidelijk dat de werknemer geen
grondstoffen van de onderneming voor eigen gebruik mag aanwenden (JAMOULLE, M.,
,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Com pl. III, Brussel, Bruylant, 1969,
nr. 299).
(200) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 128 en 53-55.
(201) Zie voor een toepassing, zij het in andere termen, t.a.v. een ziekenfondsbediendegemeenteraadslid die overloopt naar een andere partij dan die welke gelieerd is met zijn
werkgever: Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt), 28 augustus 1989, Limb. Rechtsl. 1989, 220.
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e. Laten gelden van rechten
67. Er zijn tenslotte nog een aantal, moeilijk in de tot nog toe
gevolgde indeling onder te brengen gevallen waar de goede trouw in
haar beperkende werking een rol speelt bij het laten gelden van
rechten steunend op de arbeidsovereenkomst. Het gaat dus om
gevallen van rechtsmis bruik.
Een arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd bedong 3
december 1977 als aanvangstijdstip, 2 juni 1988 als einddatum.
Omwille van praktische redenen werd het aanvangstijdstip verschoven naar 5 december 1977, zonder dat het geschrift werd aangepast.
De werknemer werd gedurende zes maanden tewerkgesteld, zijnde
tot 4 juni 1988. Hij vorderde naderhand een opzeggingsvergoeding
op grond dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn
tot stand gekomen met toepassing van artikel11 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De rechtbank was van oordeel dat hij zich door zo
te handelen schuldig maakte aan misbruik van zijn recht. De interpretatieve goede trouw verzet zich tegen een strikt letterlijke toepassing van de tijdsbepaling van de arbeidsovereenkomst(202).
Een vergelijkbaar geval maakte het voorwerp uit van een arrest van
het Arbeidshof te Gent van 10 september 1986. Een werkgever had
minder dan zeven dagen voor het verstrijken van de proeftijd die was
ingelast in een arbeidsovereenkomst voor bedienden, de opzeggingstermijn van zeven dagen betekend, zodat die verstreek na het einde
van de proeftijd. Normaal is in dat geval de arbeidsovereenkomst
volwaardig in werking getreden(203). Toch oordeelde het arbeidshof
dat een dergelijke strikte toepassing van de wettelijke regels aanleiding geeft tot rechtsmisbruik, omdat zij in strijd is met de werkelijke
intentie van de partijen. Refererend aan het cassatiearrest van 19
·september 1983(204) stelt het hof dat, wanneer blijkt dat de werkgever zeker de bedoeling had na de beeindiging van de proeftijd een
einde te maken aan de overeenkomst en dat de bediende zich van die
beslissing van de werkgever bewust was en er goed van op de hoogte
was dat hij niet de bedoeling had hem verder te werk te stellen na
de proeftijd, het uitoefenen door de bediende van zijn normale
rechten uitsluitend in zijn eigen belang op een wijze die hem een
voordeel verleent dat niet in overeenstemming is met de correlatieve
last van de werkgever, in strijd zou zijn met de goede trouw die de
(202) Arbrb. Luik, 14 december 1988, J.L.M.B., 1989, 1125.
(203) Cass., 3 september 1958, Arr. Cass., 1960, 3.
(204) Zie nr. 13.
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uitvoering van de overeenkomsten beheerst en dus neerkomt op
rechtsmisbruik(205).
2) Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werknemer
68. Wanneer een contractpartij de op haar rustende verplichtingen

niet te goeder trouw uitvoert, komt haar contractuele aansprakelijkheid in het gedrang(206).
Ten aanzien van werknemers geldt in deze de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het is
hier niet de plaats om uit te wijden over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer. Het volstaat terzake te verwijzen naar
het uitmuntende preadvies van A. VAN OEVELEN voor het vorige
congres van de Vlaamse Juristenvereniging(207). Hier zij aileen
eraan herinnerd dat artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet
geen strafrechtelijke immuniteit verleent en geen beperking inhoudt
van de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever, zodat die op
grand van artikel 1384, derde lid B.W. kan worden aangesproken
voor de schade die niet op de werknemer kan worde verhaald(208).
69. Een arbeidsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst: er
zijn verbintenissen bedongen ten laste van elke partij. Derhalve kan
elke partij, oak de werkgever, in voorkomend geval een beroep doen
op de exceptie van niet-uitvoering, de exceptio non adimpleti contractus(209).
Ook deze exceptie moet echter te goeder trouw, d.i. met redelijkheid
worden uitgeoefend. Zo kan de werkgever nooit weigeren zijn verplichting nate komen in te staan voor de veiligheid van zijn werknemers, zeker niet wanneer hij arbeid doet of laat verrichten, aangezien
zijn verplichtingen op het vlak van de veiligheid onlosmakelijk
verbonden zijn met het verrichten van arbeid.
In een arrest van 15 juni 1981 heeft het Hof van Cassatie de
zienswijze van de feitenrechter onderschreven, die had geoordeeld
dat een werkgever die wordt geconfronteerd met een selectieve staking met tussenpozen, aan een werknemer die aan de staking deel(205) Arbh. Gent, 10 september 1986, T.S.R., 1987, 201, noot A.T ..
(206) DE PAGE, Traite etementaire de droit civil beige, III, nr. 586, voetnoot 2.
(207) VAN OEVELEN, A., ,De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en van
de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst", R. W., 1987-88, 1168-1205.
(208) Wat het Iaatste aspect betreft: Cass., 18 november 1981, R. W., 1982-83, 859.
(209) Cass., ,15 juni 1981, J.T.T., 1981,355.
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neemt, niet de exceptio non adimpleti contractus kan tegenwerpen,
door hem te verbieden na een arbeidsonderbreking in het kader van
die staking nog enkele uren te presteren voor het einde van de
arbeidsdag. Het Hof wees erop dat ook in geval van staking de
exceptie van niet-uitvoering slechts kan worden ingeroepen als reactie
tegen een ernstige tekortkoming aan een essentiele contractverplich. ting. Volgens het Hof moet de feitemechter daartoe niet enkel
nagaan of de niet-uitvoering voelbaar het evenwicht verstoort tussen
de wederzijdse verplichtingen, maar mag hij ook rekening houden
met het doel dat de in gebreke blijvende partij nastreeft. De vaststelling dat het gaat om deelneming aan een staking met tussenpozen
uitgeroepen door de representatieve werknemersorganisaties ter ondersteuning van professionele eisen en niet met het oog op een
grondige desorganisatie van de onderneming, werd terzake als
wettige motivering beschouwd(210). Eigenlijk onderzoekt het Hof,
zonder het begrip te noemen, mede of de werkgever zich al dan niet
schuldig heeft gemaakt aan rechtsmisbruik bij het inroepen van de
exceptie van niet-uitvoering.
70. Tekortkomingen van de werknemer kunnen eventueel ook worden bestraft met tuchtsancties(211).
71. En vanzelfsprekend kan de werkgever eraan denken om bij erge
inbreuken op de goede trouw, de werknemer te ontslaan, in voorkomend geval wegens dringende reden.
Het niet-nakomen van haar verplichtingen door een van de partijen,
maakt echter op zichzelf nooit een einde aan de arbeidsovereenkomst(212).
C. Goede trouw uitgaande van de werkgever

1) Inhoud van de goede-trouwverplichting van de werkgever
72. Artikel20 van de Arbeidsovereenkomstenwet geeft een opsomming van de verplichtingen die voor de werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortspruiten. Ook die moeten te goeder trouw worden
uitgevoerd.
(210) Cass., 15 juni 1981, J. T. T., 1981, 355.
(211) Zie verder, nr. 90, 91.
(212) Cass., 14 april 1980, R. W., 1980-81, 979, cone!. Adv. Gen.
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a. Arbeid doen verrichten
73. De werkgever moet de werknemer doen arbeiden op de wijze,
tijd en plaats zoals is overeengekomen(213). Het is de primaire
verplichting van de werkgever tewerk te stellen. Deze verplichting is
te onderscheiden van de verplichting tot uitbetalen van het loon,
zodat het doorbetalen van loon niet belet dat er sprake kan zijn van
een contractuele fout bij het zich onthouden de werknemer tewerk
te stellen(214).
74. Het werk dat de werkgever de werknemer moet verstrekken, is
de bedongen arbeid, d.i. de arbeid waarvan de aard, de tijd, de plaats
en de wijze uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen. Het
Hof van Cassatie ziet het begrip bedongen arbeid zeer eng. Daaronder dient te worden begrepen de bij de overeenkomst bedongen taak
en niet een gewijzigde, lichtere taak(215). De bij de overeenkomst
bedongen taak omvat ook de overeengekomen arbeidstijd(216).
Men kan nochtans in de aanvullende werking van de goede trouw
de mogelijkheid zien om aan te nemen dat op de werkgever de
verplichting zou rusten om, bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer, deze een vervangingswerk aan te bieden dat overeenstemt met
zijn lichamelijke of geestelijke toestand(217). Enigszins in die zin
gaat de stroming in de rechtspraak die aanneemt dat het standpunt
van het Hof van Cassatie luidens welk definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst
door overmacht(218), slechts geldt indien de werkgever kan bewijzen
dat het hem onmogelijk is de werknemer een ander werk, aangepast
aan zijn resterende geschiktheid, aan te bieden. Het bestaan van
overmacht moet in deze zienswijze m.a.w. niet aileen beoordeeld
worden op grond van de overeengekomen arbeid maar ook aan de
(213) Artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet.
(214) Cass., 31 maart 1966, Pas., 1966, I, 995.
(215) Cass., 15 februari 1982, R. W:, 1982-83, 2209 (verkort); Cass., 21 april 1986, J. T. T.,
1986, 501; Cass., 12januari 1987, J.T.T., 1987, 428; Cass., 1 juni 1987, J.T.T., 1987,427.
Zie ook: Arbh. Brussel, 23 februari 1981, J.T.T., 1981, 189; Arbrb. Brussel, 7 februari 1985,
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 291.
(216) Cass., 13 februari 1989, R. W., 1988-89, 1298.
(217) RIGAUX, M., ,Definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer als beeindigingsgrond voor de arbeidsovereenkomst: een financieel risico ten laste van de werkgever (n.a.v.
Cass., 13 februari 1989)", Soc. Kron., 1990, 6-7. Zie ook PALSTERMAN, P., ,lncapacite de
travail et force majeure" (noot onder Arbh. Antwerpen, 16 februari 1981), Soc. Kron., 1981,
117-118, die echter geen gewag maakt van goede trouw, maar refereert aan artikel 146ter
A.R.A.B ..
(218) Cass., 5 januari 1981, R.W., 1980-81, 2401; Cass., 21 april1986, J.T.T., 1986, 501;
Cass., 12 januari 1987, J.T.T., 1987, 428; Cass., 1 juni 1987, J.T.T., 1987, 427.
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hand van de arbeid die de werknemer eventueel nog zou kunnen
verrichten(219). Ter staving van deze opvatting wordt soms verwezen
naar artikell46ter, par. 3 van het A.R.A.B. dat aan de werkgever
de verplichting oplegt te trachten een aangepast werk te vinden voor
de werknemer die door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt
wordt verklaard. Het Hof van Cassatie heeft echter een dergelijke
benadering verworpen door steeds uitdrukkelijk voorop te stellen dat
overmacht enkel mag beoordeeld worden op grond van de overeengekomen arbeid. Misschien zou een inbreng van de goede trouw de
gehele problematiek in een nieuw Iicht kunnen plaatsen.
75. De werkgever beschikt over het recht om, binnen bepaalde
grenzen, de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hierover
wordt verder gehandeld(220).

b. Hulp

1°. Algemeen
76. De verplichting tot tewerkstelling impliceert inzonderheid dat de
werkgever, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige
bepaling, de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking stelt(221).
Uit het advies van de Raad van State uitgebracht over het ontwerp
van de Arbeidsovereenkomstenwet blijkt dat de woorden hulp, hulpmiddelen en materialen respectievelijk slaan op medewerkers, gereedschap en grondstoffen(222) en dus een beperkte draagwijdte
hebben.
Desondanks valt het te verdedigen dat de goede trouw vereist dat de
werkgever zijn bijstand daartoe niet beperkt.
De Arbeidsrechtbank te Luik is zover gegaan te stellen dat de
werkgever zich krachtens deze bepaling, die niet letterlijk mag worden gei:nterpreteerd, schuldig maakt aan willekeurig ontslag, wanneer hij een werkman ontslaat op grond dat deze niet de vereiste
technische kwalificatie bezit om te werken met de nieuwe machines
die de werkgever heeft aangeschaft, zonder de werkman, die tot dan
(219) Arbh. Antwerpen, 16 februari 1981, Soc. Kron., 1981, 106; Arbrb. Charleroi, 24
oktober 1983, J. T. T., 1985, 122.
(220) Zie nr. 81, 82, 84.
(221) Artikel 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet.
(222) Gedr. St., Senaat, B.Z., 1974, nr. 381/1, 67-68.
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toe volledige voldoening heeft gegeven, de gelegenheid te geven zich
om te scholen, eventueel met behulp van de R. V.A.(223). Aldus
interpreteert de rechtbank artikel20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet op een extensieve wijze, met name overeenkomstig de aanvullende goede trouw. Men kan het echter ook anders voorstellen en
ervan uitgaan dat dit artikel slechts een aspect concretiseert van de
goede-trouwverplichting, die heel wat ruimer is.

2°. Kostenvergoedingen
77. In dezelfde context kan de vraag worden onderzocht naar de
gehoudenheid tot het betalen van de kosten verbonden aan de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Het lijkt logisch dat er wordt van uit gegaan dat in beginsel de
werkgever alle kosten draagt verbonden aan de uitvoering van de
arbeid. Inderdaad, een werknemer stelt enkel zijn arbeid ter beschikking van de werkgever, niet zijn vermogen, want door het sluiten van
een arbeidsovereenkomst gaat hij in beginsel een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis aan(224). De goede trouw, waarvan
de inhoud met betrekking tot bepaalde aspecten wordt gespecifieerd
in artikel20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet, vereist dan ook
dat de werkgever instaat voor de kosten die verbonden zijn aan de
uitvoering van de arbeid. Er anders over oordelen zou het wezen van
de arbeidsovereenkomst, bestaande in de terbeschikkingstelling van
de arbeidskracht door de werknemer, miskennen en in strijd zijn met
de verplichting tot samenwerken, de verplichting de uitvoering van
de overeenkomst voor de medecontractant te verlichten.
Wel is het zo dat, als men aan artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet een ruime draagwijdte geeft of de bepaling beschouwt
als een welbepaald toepassingsgeval van een ruimere algemene regel,
de partijen daarvan kunnen afwijken. Artikel 20, 1° gewaagt er
uitdrukkelijk van dat de voor de uitvoering van de arbeid vereiste
hulp, hulpmiddelen en materialen voor rekening van de werkgever
komen ,behoudens strijdige bepaling". Wanneer men aan artikel
20, 1° een ruime draagwijdte geeft, moet een afwijking echter, op
straffe van schending van de hH~rarchie van de rechtsbronnen(225),
gebeuren door een bepaling van een collectieve arbeidsovereen(223) Arbrb. Luik, 24 maart 1981, niet-gepubliceerd, besproken door WILLEMS, A., in
,L'abus de droit de Iicenciement dans le contrat de travail d' ouvrier", in Permanence du droit
civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, 305.
(224) Zie b.v. Arbh. Bergen, 13 maart 1978, J. T. T., 1979, 25.
(225) Artikel 51 C.A.O.-Wet.
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komst, van het arbeidsreglement of van een geschreven individuele
arbeidsovereenkomst, die de kosten ten laste legt van de werknemer.
Het gebruik kan niet afwijken van de suppletieve wettelijke bepaling
die artikel20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet is. Wanneer men
aan artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet de beperkte
draagwijdte geeft die blijkt uit de parlementaire voorbereiding en
men de bepaling daarvan slechts beschouwt als een toepassingsgeval
van de algemene goede-trouwverplichting, is de principiele gehoudenheid van de werkgever tot het dragen van de kosten verbonden
aan de uitvoering van de arbeid slechts een gevolg van de algemene
goede-trouwregel, zodat daarvan kan worden afgeweken door om
het even welke andere rechtsbron. De goede trouw moet alsdan
worden beschouwd als de billijkheid in de hierarchie van de rechtsbronnen en komt op de laatste plaats(226).
78. De hier uiteengezette benadering is niet noodzakelijk in strijd
met de opvatting van het Hof van Cassatie, minstens niet met die van
advocaat-generaal LENAERTS. Volgens hem staat het de partijen
overeen te komen wie van hen de kosten draagt die verband houden
met het verrichten van de arbeid en zal zulks, indien het niet uitdrukkelijk gebeurt, doorgaans wel door het gebruik zijn geregeld(227).
Als er zelfs geen gebruik terzake is, moet men, naar mijn oordeel,
op grond van de goede trouw aannemen dat de kosten ten laste van
de werkgever vallen. Wel meent advocaat-generaal LENAERTS dat
een forfaitaire terugbetaling of vergoeding van kosten een vermoeden schept dat de kosten eigenlijk door de werknemer moesten
worden gedragen, zodat zij als het ware ,ten onrechte", d.i. zonder
verplichting, door de werkgever werden terugbetaald of vergoed en
men te doen heeft met een vermomd loon. Inderdaad, wanneer de
werkgever kosten ten laste neemt die ten laste van de werknemer
vallen, vergoedt hij niet die kosten, aangezien hij ze niet dient te
dragen, doch vergoedt hij, langs een kostenvergoeding om, de arbeid
die de werknemer ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichtte. Ook het Hof van Cassatie zelf is van mening dat de feitenrechter uit het forfaitaire kenmerk van een kostenvergoeding wettig
kan afleiden dat die kosten door de werknemer werden gedragen(228).
Of men het zover mag blijven te stellen dat een forfaitaire vergoeding
(226) Zie nr. 11.
(227) Concl. Adv. Gen. LENAERTS v66r Cass., 24 mei 1972, Arr. Cass., 1971-72, 894.
(228) Cass., 14 oktober 1985, R. W., 1985-86, 2342.
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van kosten onherroepelijk betekent dat die kosten ten laste van de
werknemer vallen, is zeer betwistbaar(229). Voor een forfaitaire
wijze van betaling kan worden gekozen om praktische redenen, b.v.
om bewijsmoeilijkheden of het houden van een uitgebreide administratie betreffende kleine bedragen te vermijden. Het lijkt verkeerd
daaruit gevolgtrekkingen te halen met betrekking tot het dragen van
de lasten, indien uit niets blijkt dat de toekenningen kennelijk
onevenredig zijn met de gemaakte kosten. Een soort marginale
toetsing is hier eerder aangewezen.

c. Andere verplichtingen van de werkgever
79. De andere verplichtingen van de werkgever die in artikel20 van
de Arbeidsovereenkomstenwet worden opgesomd, vergen minder
toelichting ten aanzien van de goede-trouwverplichting. Aileen bij
het voorschrift van artikel 20, 7° van de wet wordt nog even stilgestaan.
80. De werkgever moet als een goed huisvader zorgen voor het
arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor
de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in bewaring
moeten worden gegeven. In geen geval mag de werkgever weigeren
dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen terug te
geven(230).
Ook hier kan de goede trouw worden ingeroepen om aan deze
bepaling een ruimere draagwijdte te geven of, als men dit beter vindt,
deze bepaling te beschouwen als een concrete toepassing van een
enkel aspect van een algemene regel met ruimere draagwijdte.
Het zij toegegeven dat men erover kan twisten of de persoonlijke
wagen die een werknemer voor de uitvoering van zijn arbeid gebruikt, arbeidsgereedschap is of niet. Toch lijkt het minder betwistbaar dat, algemeen gesproken, de goede trouw vereist dat de nadelige
gevolgen van het gebruik daarvan niet in aile gevallen voor rekening
van de werknemer worden gelaten. Van een werknemer wordt immers enkel verwacht dat hij zijn arbeidskracht ter beschikking stelt,
zodat, behoudens andersluidend beding, de werkgever moet instaan

(229) Enigszins in die zin gaat R. BoBs in ,Sociaalrechtelijke beschouwingen met betrekking
tot de vergoeding voor reiskosten, de gratis of goedkope maaltijden en de maaltijdcheques",
R. W., 1985-86, 2319, doch hij onderstreept meteen dat de rechter terzake zijn volledige
beoordelingsbevoegdheid behoudt.
(230) Artikel 20, 7° Arbeidsovereenkomstenwet.
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voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de arbeid(231). Het
persoonlijk voertuig van de werknemer wordt gebruikt voor de
uitvoering van de arbeid, zodat de werkgever de aan dit gebruik
verbonden kosten moet dragen. Het Arbeidshof te Luik was aldus
van oordeel dat wanneer de werkgever de werknemer een taak
opdraagt die hij met zijn persoonlijk voertuig dient uit te voeren, de
werkgever aldus dit voertuig ten laste neemt en de auto arbeidsgereedschap wordt. De werkgever moet instaan voor de herstellingskosten die noodzakelijk werden gemaakt door een aanrijding die is
gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die niet
te wijten was aan een fout van de werknemer. Het hof wijst de
billijkheid, d.i. de goede trouw, aan als rechtsgrond(232).

d. Gezagsuitoejening
8. Een arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt door een gezagsverhouding: de werknemer verricht arbeid in ondergeschikt verband,
d.i. onder het gezag van de werkgever.
Dit bijzonder kenmerk van een arbeidsovereenkomst verleent de
werkgever zekere rechten die niet voorkomen in andere wederkerige
overeenkomsten: het recht eenzijdig bepaalde wijzigingen aan te
brengen aan de arbeidsovereenkomst en een disciplinair gezag.
1°. Eenzijdige wijzigingen
82. De bestanddelen van een arbeidsovereenkomst kunnen vanzelfsprekend te allen tijde door de partijen, d.i. in onderling akkoord,
worden gewijzigd. Evenwel wordt ook algemeen aangenomen dat een
werkgever in beginsel het recht heeft eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen, recht dat men het ius variandi pleegt te noemen(233).
Sommigen zien dit recht ruim en enkel beperkt door de voorwaarde
dat geen essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst eenzijdig
mag worden gewijzigd, op straffe van onmiddellijke onregelmatige
beeindiging van de overeenkomst(234). Volgens anderen slaat het
wijzigingsrecht enkel op de niet-overeengekomen arbeidsvoorwaar(231) Zie nr. 76, 77.
(232) Arbh. Luik, 13 december 1978, J. T. T., 1979, 143. De Arbeidsrechtbank te Gent wees
precies een jaar later een vordering van de werknemer die ertoe strekte van de werkgever
vergoeding te bekomen in een soortgelijk geval, af omwille van de ontstentenis van ,een
objectieve grondslag": Arbrb. Gent, 13 december 1979, R. W., 1980-81, 1335.
(233) Wat daarentegen uitdrukkelijk verboden is, is het beding waarbij de werkgever zich het
recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen: artikel 25
Arbeidsovereenkomstenwet.
(234) Zie verder, nr. 81, 82, 84.
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den, niet op die welke zijn overeengekomen; het is niet omdat een
wijziging van een niet-essentiele voorwaarde die wei overeengekomen
is tussen de partijen, niet tot onrechtmatige beeindiging van de
arbeidsovereenkomst leidt, dat mag worden besloten dat er een recht
bestaat om dergelijke voorwaarden eenzijdig te wijzigen(235).
De goede trouw kan een belangrijke inbreng doen in deze problematiek.
83. Het is niet eenvoudig een bevredigende juridische grondslag aan
te wijzen voor dit ius variandi. Het druist immers regelrecht in tegen
de regel ,pacta sunt servanda" van artikel 1134, eerste lid B.W.,
althans indien men het een ruimere draagwijdte toekent dan enkel
ten aanzien van de niet-bedongen arbeidsvoorwaarden. Het verband
met artikel 1134 B.W. werd duidelijk gelegd door het Hof van
Cassatie zelf, dat erop heeft gewezen dat het principe volgens welke
de partij die eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst wijzigt, op ongeoorloofde wijze een einde maakt aan het
contract, is gesteund op deze bepaling(236).
In een bepaalde visie wordt ,,de onderneming als feitelijke situatie''
beschouwd als de rechtvaardiging voor het wijzigingsrecht van de
werkgever. Volgens deze zienswijze houdt de tewerkstelling in een
onderneming voor de werknemer ,als vanzelfsprekend" in dat in het
kader van de gezagsuitoefening aan de werkgever een zeker wijzigingsrecht wordt gegeven, aangezien een efficiente bedrijfsvoering
anders ondenkbaar is(237).
Meestal echter wordt de gezagsverhouding aangewezen als rechtvaardiging van het bestaan van dit recht(238), eventueel in combinatie
met de meestal in zekere mate onbepaalde aard van de te verrichten
arbeid, gevolg van het feit dat de werknemer zijn arbeidskracht ter
beschikking stelt(239). Deze grondslag is in ieder geval aanvaardbaar
wanneer het ius variandi aileen betrekking zou hebben op wat niet
expliciet overeengekomen is. Inderdaad, men kan aannemen dat ,de
(235) SMITS, M., , ,lrnpliciete verbreking van de arbeidsovereenkornst en ius variandi'', R. W.,
1986-87, 1058; RAuws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst:
nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 316-317.
(236) Cass., 29 februari 1988, Soc. Kron., 1988, 204.
(237) DUYSENS, D., ,Algernene wijze van beeindiging van de arbeidsovereenkornst. Ontbinding, Onderlinge toesternrning, Nietigverklaring, Schuldvernieuwing", in Arbeidsrecht
C.A.D., BLANPAIN, R. (ed.), Brugge, Die Keure, z.d., II- 5a, 96.
(238) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Econornie et de
Sciences sociales de Liege, 1982, 154.
(239) RAuws, W., Civielrechtelijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer, 1987, 316.
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correcte en normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst" impliceert dat de werknemer, door zich onder het gezag van een werkgever
te plaatsen, bij voorbaat instemt met de eenzijdige vaststelling en
wijziging van de uitvoeringsmodaliteiten van het werk door de werkgever(240).
Eigenlijk vormen in beide benaderingen en de aanvullende en de
beperkende werking van de goede trouw uiteindelijk de grondslag
van het ius variandi.
De aanvullende werking van de goede trouw bestaat erin dat iedere
arbeidsovereenkomst voor de werkgever de niet-uitgesproken verplichting meebrengt de onderneming goed te beheren, mede in het
belang van de werknemers zelf, voor de werknemer de verplichting
de consequenties daarvan binnen bepaalde grenzen te aanvaarden.
Dit goede beheer kan een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
vereisen, die de werkgever mag doorvoeren zonder evenwel aan de
essentie van de overeenkomst te mogen raken en die de werknemer
moet dulden(241).
De beperkende werking van de goede trouw lijkt te vereisen dat de
werknemer ermee instemt dat hij bepaalde contractuele rechten
eventueel niet onverkort zal kunnen uitoefenen, aangezien zij, andermaal binnen bepaalde grenzen, door de werkgever eenzijdig kunnen
worden gewijzigd. In deze optiek ziet men niet in waarom het ius
variandi niet ook betrekking zou kunnen hebben op zaken die wei
uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst bedongen zijn. De beperkende werking van de goede trouw bestaat er precies in dat de houder
van een duidelijk vaststaand subjectief recht, dit recht niet (volledig)
mag uitoefenen, omdat die uitoefening in strijd is met de goede
trouw. Hier is het de aangewezen context om de term wijzigende
werking van de goede trouw, die ook wordt gebruikt voor de beperkende werking, aan te wenden(242).
84. De goede trouw kan natuurlijk nooit tot gevolg hebben dat
zonder beperking afbreuk kan worden gedaan aan de rechten die de
arbeidsovereenkomst aan een werknemer toekent. Het ius variandi
is inderdaad niet absoluut. Zelfs zij die een ruime interpretatie van
(240) SMITS, Mo, ,lmpliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst en ius variandi", Ro Wo,
1986-87' 1057
(241) SMITS, Mo, , ,Impliciete verbreking van de arbeidsovereenkomst en ius variandi'', Ro Wo,
1986-87, 1060-1061.
(242) DE BONDT, W 0, ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", ToPoRo, 1984, 117,
nro 200
0
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dit recht voorstaan, aanvaarden dat de uitoefening ervan wordt
beperkt door het vereiste dat de eenzijdig doorgevoerde wijzigingen
niet mogen bestaan in belangrijke wijzigingen van essentiele bestanddelen van de overeenkomst. De belangrijke eenzijdige wijziging van
een essentieel bestanddeel van de overeenkomst door de werkgever
is niet geoorloofd(243). Wanneer de werkgever tegen de wil van de
werknemer een essentieel bestanddeel van diens arbeidsovereenkomst aanmerkelijk wil wijzigen, moet hij de overeenkomst, indien
die voor onbepaalde tijd is gesloten, opzeggen en aan de werknemer
eventueel een nieuwe arbeidsovereenkomst, met de gewijzigde essentide bestanddelen, aanbieden. Een essentieel bestanddeel van een
overeenkomst met een tijdsbepaling kan niet aanmerkelijk eenzijdig
worden gewijzigd v66r het einde van de overeenkomst. Gaat de
werkgever niet over tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd die hij op een essentieel punt in belangrijke mate
eenzijdig wil wijzigen of wacht hij het einde van een overeenkomst
met tijdsbepaling niet af om een dergelijke wijziging door te voeren,
dan staat zijn houding gelijk met een omegelmatige beeindiging van
de arbeidsovereenkomst.
85. Het begrip ,essentieel bestanddeel" van de overeenkomst is niet
gemakkelijk te omschrijven. In de eerste plaats moet natuurlijk
rekening worden gehouden met het wezen van de arbeidsovereenkomst zelf(244), maar ook daarbuiten heeft de rechtspraak in een
hele reeks gevallen de grenzen van het wijzigingsrecht omschreven.
Het zou natuurlijk te ver voeren hier de rechtspraak over eenzijdige
wijziging van essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst te
onderzoeken(245). Beperken wij ons tot het signaleren van de volgende algemene criteria die door de rechtspraak worden in aanmerking
genomen.
Vanzelfsprekend dienen de uitdrukkelijke bedingen van de arbeidsovereenkomst zelf in aanmerking te worden genomen om uit te
maken of een bestanddeel al dan niet essentieel is. Het belang dat
de partijen hechten aan een arbeidsvoorwaarde, is natuurlijk een
aanwijzing die niet over het hoofd kan worden gezien.
(243) Arbh. Luik, 23 mei 1984, T.S.R., 1985, 326.
(244) Het verschaffen en verrichten van arbeid en het betalen en ontvangen van loon, zijn
vanzelfsprekend wezenlijke elementen van iedere arbeidsovereenkomst.
(245) Zie voor een overzicht van de rechtspraak terzake: CRAHAY, P., ,Modifications des
conditions de travail et resiliation du contrat de travail", J.T.T., 1985, 1-7,21-31 en 41-48;
zie ook VAN EECKHOUTTE, W., DEMEDTS, M., SAELAERT, C. en TAGHON, A., ,Overzicht
van rechtspraak Arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", T.P.R., 1989, nrs. 341-351.
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Verder komt het, om nate gaan of een wijziging essentieel is of niet,
aangewezen voor een evenwicht na te streven tussen het persoonlijk
belang van de werknemer en het economisch belang van de werkgever(246). De rechter doet daarbij aan belangenafweging.
Langs de ene kant zal hij rekening houden met de noodwendigheden
van het economisch Ieven van de onderneming(247). In het belang
van de onderneming en van zijn personeel moet de werkgever de
organisatie van de diensten kunnen aanpassen aan de economische
noodwendigheden van het ogenblik en moet hij de rationalisatiemaatregelen kunnen treffen die zich opdringen en die wijzigingen
kunnen meebrengen(248). Vooral in voelbare economische crisisperioden moet in eenieders belang aanvaard worden dat de onderneming het onbetwistbaar recht heeft rationalisatiemaatregelen te nemen om haar voortbestaan en de werkverschaffing te verzekeren,
zelfs wanneer de herstructurering wijzigingen meebrengt(249). De
werknemers moeten het nodige begrip opbrengen voor de noodwendigheden van de onderneming. Met het oog op de waarborg van een
zekere vastheid van betrekking, fundamentele doelstelling van de
arbeidswetgeving, moeten zij een zekere soepelheid aan de dag
leggen(250). Dit is zeker het geval wanneer de onderneming volledig
wordt geherstructureerd of gereorganiseerd(251).
Anderzijds mogen ook de rechten en belangen van de werknemer niet
uit het oog worden verloren. Bij het gebruik van zijn prerogatieven
moet de werkgever blijk geven van gematigdheid en voorzichtigheid(252). Zo moet zijn onbetwistbaar recht om over te gaan tot de
noodzakelijke herstructureringen of reorganisaties worden uitgeoefend met respect voor de arbeidsvoorwaarden die gedurende talrijke
jaren door de partijen werden nageleefd(253).
86. Belangenafweging ligt ook aan de basis van het criterium dat de
grenzen van het ius variandi worden overschreden, of althans in die
mate worden overschreden dater sprake is van contractbreuk vanwege de werkgever, wanneer belangrijke eenzijdige wijzigingen van een
(246) Arbh. Luik, 23 mei 1984, T.S.R., 1985, 326.
(247) Arbh. Brussel, 13 oktober 1976, Med. V.B.O., 1977, 3482; Arbrb. Brussel, 1 juli 1980,
J. T. T., 1982, 112.
(248) Arbh. Brussel, lO maart 1981, T.S.R., 1981, 224.
(249) Arbh. Brussel, lO december 1980, J. T. T., 1982, 109.
(250) Arbrb. Brussel, 6 juli 1976, J.T.T., 1978, 111.
(251) Arbh. Brussel, 13 oktober 1976, Med. V.B.O., 1977, 3482.
(252) Arbrb. Brussel, 1 juli 1980, J. T. T., 1982, 112.
(253) Arbh. Luik, 2 december 1980, Jur. Liege, 1981, 209.
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essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden doorgevoerd. Belangrijke wijzigingen zijn wijzigingen
die een aanzienlijke morele of materiele schade teweegbrengen voor
de werknemer(254).
87. Heel wat geschillen rond het ius variandi hebben betrekking op
eenzijdige wijzigingen van de plaats van het werk of van de functie
van de werknemer. Houden wij de plaats van het werk als voorbeeld
aan.
Zoals boven werd gezegd, is het uitgangspunt dat de arbeidsplaats
aileen een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst kan
zijn, wanneer het tegenovergestelde niet kan worden afgeleid uit de
overeenkomst, de aard van de dienstbetrekking of de uitgeoefende
functie. Maar zelfs dan nog brengen aileen belangrijke wijzigingen
van de arbeidsplaats de onregelmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst teweeg(255).
Bij het uitmaken van wat belangrijke wijzigingen zijn, laat de rechtspraak zich meestalleiden door het evenredigheidsbeginsel: de rechter gaat na of, bij afweging van de wederzijdse belangen van werkgever en werknemer, aldan niet blijkt dat de werkgever de continu'iteit
van zijn vestiging door een wijziging van de arbeidsplaats ten prijze
van een onevenredig groot nadeel voor de werknemer heeft verzekerd(256). Nagegaan wordt dus of de wijziging de werknemer schade
berokkent die niet in verhouding staat met de economische noodwendigheden van de ondernerning(257). Bij het nastreven van een evenwicht tussen het persoonlijk belang van de werknemer en het belang
van de onderneming, spelen de functie van de werknemer en de
afstand van de verplaatsing natuurlijk een doorslaggevende rol.
88. Uit dit voorbeeld blijkt zeer duidelijk dat het begrip ,belangrijke
wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst", dat de grenzen bepaalt van het ius variandi - of althans
de uiterste grens, met name de grens vanaf waar er sprake is van
contractbreuk van de werkgever - eigenlijk niets anders is dan
beperkende werking van de goede trouw, die de werkgever verbiedt
zijn recht de overeenkomst eenzijdig te wijzigen op kennelijk onrede(254) B.v. Arbrb. Brussel, 6 juli 1976, J.T.T., 1979, 9.
(255) Cass., I december 1980, R. W., 1980-81, 1782.
(256) Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt}, 25 november 1975, J.T.T., 1976, 278.
(257) Arbh. Luik, 23 mei 1984, T.S.R., 1985, 326; Arbrb. Brussel, 4 december 1978, Med.
V.B.O., 1981, 1319.
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Iijke wijze uit te oefenen(258). Bepaalde rechtspraak en rechtsleer
heeft expliciet gesteld dat de werkgever zijn ius variandi moet uitoefenen volgens bet beginsel van de goede trouw(259).
Lijkt bet dan niet veel beter om, in de plaats van met een zekere
moeizaamheid interne grenzen te zoe ken voor het wijzigingsrecht van
de werkgever (essentieel bestanddeel en belangrijke wijziging), ervan
uit te gaan dat de bevoegdheid van de werkgever tot eenzijdige
wijziging kan worden misbruikt(260)?
89. Wanneer men- en daar pleit veel voor- die weg opgaat, rijst
natuurlijk de vraag naar de aard van het ius variandi. Is deze
bevoegdheid van de werkgever doelgebonden, dan wei een gewone,
niet-doelgebonden en ook niet-discretionaire bevoegdheid?
W anneer men de ondernemingscontext als basis bescbouwt van bet
ius variandi, ligt bet voor de hand dat bet wijzigingsrecht doelgebonden zou zijn en met name bet belang van de onderneming moet
beogen. BLONDIAU en WANTIEZ wijzen er echter op dat de figuur
van de onderneming (nog?) onvoldoende concrete juridische inboud
heeft gekregen in bet Belgisch positief recht om voor te houden dat
er een ondernemingsbelang is, dat te onderscheiden is van het belang
van de werkgever en mede de belangen van de werknemer zou
omvatten(261). Het is de lege lata dan ook wellicht voorbarig bet doeI
van bet ius variandi te omschrijven als bet belang van de onderneming, hoewel de goede gang van zaken in de onderneming duidelijk
de verantwoording vormt voor dit recht. Die goede gang van zaken
of, in de termen van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet
met betrekking tot de figuur van bet willekeurig ontslag, ,de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling
of de dienst" beschouwen als bet doel van bet wijzigingsrecht van
(258) In sommige gevallen, b.v. wanneer een wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het
voortbestaan van de onderneming noodzakelijk is, lijkt het uitoefenen van het ius variandi
in een zekere zin een toepassing te zijn van de imprevisieleer, die toelaat in bepaalde
uitzonderlijke omstandigheden de inhoud van de overeenkomst te wijzigen. Sommigen zien
in die leer een functie van de goede trouw: KRUITHOF, R., ,L'obligation de Ia partie lt!see
de restreindre le dommage" (noot onder Cass., 22 maart 1985), R.C.J.B., 1989, nr. 14.
(259) Arbrb. Brussel, 26 april 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 272; Arbrb. Brussel, 6
september 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 397; SMITS, M., ,Impliciete verbreking van de
arbeidsovereenkomst en ius variandi", R. W., 1986-87, 1063-1064.
(260) Wanneer men aanneemt dat het ius variandi enkel betrekking heeft op wat niet
uitdrukkelijk bedongen is, kan er natuurlijk geen sprake zijn van misbruik van recht wanneer
een bedongen arbeidsvoorwaarde eenzijdig wordt gewijzigd. In dat geval heeft de werkgever
gewoon het recht niet de eenzijdige wijziging door te voeren en is er contractuele wanprestatie
van zijnentwege.
(261) BLOND!AU, P. en WANTIEZ, C., ,La rupture du contrat", in Le contrat de travail dix
ans apres Ia loi du 3 juillet 1978, Brussel, Story, 1989, 245-246.
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de werkgever, lost echter de vraag niet op of het belang van de
onderneming wei te onderscheiden is van dat van de werkgever.
Hoe dan ook, als men het ius variandi niet als een doelgebonden
bevoegdheid aanmerkt, bij ontstentenis van een duidelijke finaliteit,
kan het, zoals blijkt uit de rechtspraak, ook bezwaarlijk worden
beschouwd als een discretionair recht. Blijft derhalve over een subjectief recht-bevoegdheid sensu stricto. Het recht van de werkgever
om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan een arbeidsovereenkomst, is trouwens een recht dat zeggenschap verleent over een
vreemde rechtssfeer, met name die van de werknemer, en aldus een
bevoegdheid sensu stricto(262).
Nog verder nuancerend zou men de uitoefening van het ius variandi
kunnen zien als een geval van een partijbeslissing, zijnde de beslissing
van een partij aan welke door de overeenkomst of door de wet de
bevoegdheid is verleend om de inhoud van de rechten en plichten van
de andere partij te bepalen of te wijzigen(263).
Of het ius variandi een doelgebonden recht is dan wel een bevoegdheid sensu stricto, als zodanig is het vatbaar voor rechtsmisbruik.
Ook de partijbeslissing die kennelijk in strijd is met de goede trouw
kan worden gesanctioneerd, overigens enkel om die reden(264).
Hoe wordt misbruik van het recht tot wijziging beoordeeld?
90. In beginsel dient te worden uitgegaan van de beoordelingsvrijheid van de werkgever. Het ius variandi is en blijft een ,subjectief"
recht en dit begrip zou natuurlijk totaal worden uitgehold indien men
zou aannemen dat de rechter terzake aan een volledige beoordeling
kan doen. De grenzen van dit recht, die er, zoals bij de meeste
subjectieve rechten ongetwijfeld zijn, worden bepaald door te onderzoeken of het ius variandi werd uitgeoefend op een redelijke, billijke
manier, met name via marginale toetsing.
Marginale toetsing impliceert, zoals gezegd, dat de rechter niet aan
een opportuniteitsbeoordeling doet. Een dergelijke beoordeling van
(262) VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, Beginselen van Belgisch privaatrecht, l, Antwerpen,
Standaard, 1973, 168, nr. 65.
(263) RoNSE, J., ,Marginale toetsing in het privaatrecht", T.P.R., 1977, 212; deze auteur
heeft het evenwel enkel over bevoegdheden in die zin verleend ,door een meerzijdige handeling
(overeenkomst of statuten)", maar men ziet niet in waarom ook niet een door de wet
toegekende bevoegdheid tot een partijbeslissing zou kunnen leiden: STUNS, S., ,Abus, mais
de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 42.
(264) Zie hierover RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19
september 1983", T.B.H., 1984, 253-256, die echter aileen de toepassing van wijzigingsbedingen, thans verboden door artikel25 van de Arbeidsovereenkomstenrecht, als partijbeslissingen
bespreekt.
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hem verwachten zou overigens betekenen dat hij zich moet uitspreken over een aangelegenheid, nl. wat nuttig of noodzakelijk is voor
de goede werking van de onderneming, waaromtrent hij niet verondersteld wordt bijzondere kennis of ervaring te hebben en die zijn
persoonlijke opvattingen in het geding kan betrekken. Marginale
toetsing leidt aileen tot bekritisering van kennelijk onredelijke gedragingen, d. w.z. zo apart onredelijke gedragingen dat zij door eenieder
worden onderkend. De communis opino is terzake een waarborg
tegen subjectivisme.
Toetsen wij de uitoefening van het recht van de werkgever tot
eenzijdige wijziging aan de gewone criteria voor rechtsmisbruik(265).
Hoogst zelden zal het ius variandi worden gebruikt met het oogmerk
om de werknemer te benadelen of zonder enig (redelijk) belang voor
de werkgever. Het zal ook niet vaak voorkomen dat de rechter kan
oordelen dat het duidelijk is dat de werkgever het resultaat dat hij
met de wijziging beoogt, beter kon bekomen door een andere uitoefeningswijze van zijn ius variandi, die minder of niet schadelijk is voor
de werknemer, tenzij de manier waarop de wijziging werd doorgevoerd bijzonder brutaal, beledigend of vernederend was. De marginale toetsing van de rechter zal er in deze aangelegenheid bijna steeds
op neer komen na te gaan of het redelijk belang van de werkgever
dat door de wijziging wordt gediend, niet buiten verhouding is tot
het nadeel dat door de uitoefening van het wijzigingsrecht aan de
werknemer wordt toegebracht. Ook het criterium dat erin bestaat na
te gaan of de uitoefening van een bevoegdheid niet ingaat tegen
bepaalde gerechtvaardigde verwachtingen die de vroegere gedragingen van de houder van de bevoegdheid hebben gewekt, kan zinvol
worden toegepast. Uiteindelijk gaat het immers bij het beoordelen
van de rechtmatigheid van een eenzijdige wijziging dikwijls over een
afweging van de noodwendigheden van de onderneming en het
gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de werknemer(266).
AI met al komt de toepassing van de criteria van rechtsmisbruik op
het ius variandi grosso modo neer op wat thans in de rechtspraak
gebeurt onder de vorm van het bepalen van wat belangrijke wijzigingen van essentiele bestanddelen zijn. Aileen biedt een marginale
toetsing steunend op de goede-trouwverplichting het voordeel dat zij
(265) Zie hoven, nr. 15.
(266) DuYSENS, D., ,Algemene wijze van beeindiging van de arbeidsovereenkomst. Ontbinding, Onderlinge toestemming, Nietigverklaring, Schuldvernieuwing", in Arbeidsrecht,
BLANPAIN, R. (ed.), Brugge, Die Keure, z.d., I I - 5a, 96; zie voor een toepassingsgeval in
die term en, met een uitdrukkelijk beroep op artikel1134 B. W.: Arb h. Antwerpen, 18 december
1980, R. W., 1980-81, 2405.
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veel beter aansluit bij de recente evolutie in het gemeen verbintenissenrecht.

2°. Tuchtrecht
91. Algemeen wordt aanvaard dat de werkgever in de onderneming
beschikt over een disciplinaire bevoegdheid(267). De enen steunen dit
recht op de arbeidsovereenkomst zelf en de daarmee gepaard gaande
gezagsverhouding, de anderen op het bestaan van een arbeidsgemeenschap(268).
Aangezien dit recht ingrijpt in de rechtssfeer van de werknemer met
het oog op een duidelijk doel, nl. het verzekeren van de goede gang
van zaken in de onderneming, lijkt het andermaal op het eerste
gezicht te gaan om een doelgebonden bevoegdheid, al rijst hier weer
de vraag wat dient te worden verstaan onder onderneming(269).
Een werkgever oefent zijn tuchtrechtelijke bevoegdheid niet te goeder trouw uit en maakt dus misbruik van zijn disciplinair recht,
wanneer hij tuchtsancties oplegt die afbreuk doen aan de finaliteit
van zijn tuchtbevoegdheid en/ of indien hij deze bevoegdheid niet
met redelijkheid en gematigdheid uitoefent.
Het komt de rechter toe om in geval van betwisting na te gaan
wanneer dit het geval is(270).
92. Een werkgever maakt misbruik van zijn tuchtrecht, wanneer hij
tekortkomingen bestraft die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Het is dus in de eerste plaats de taak van de rechter om de
waarachtigheid van de bestrafte feiten te onderzoeken.
Het tuchtrecht wordt ook niet te goeder trouw uitgeoefend wanneer
er een kennelijk onevenwicht is tussen de ernst van de beteugelde
tekortkoming en de zwaarte van de opgelegde straf. De proportionaliteitsregel kan hier ten voile spelen. Die regel verplicht de werkgever
ook een zekere hierarchie en gradatie in acht te nemen bij het
opleggen van tuchtsancties. Tenzij bij ernstige vergrijpen of in bij(267) STEYAERT, J., ,Tuchtrecht en gezagsuitoefening in de ondernerning", T.P.R., 1987,
477-501.
(268) PETIT, J., ,Tuchtrecht in de ondernerning", Or., 1985, 210.
(269) Zie boven, nr. 88, 89.
(270) In Frankrijk zijn krachtens een wet van 4 augustus 1982 de werkrechtersraden bevoegd
inzake tuchtrecht de werkelijkheid van de fouten, de naleving van de voorgeschreven procedure
en de evenredigheid tussen tuchtstraf en fout te controleren: JAVILLIER, J.C., ,L'exercice et
le controle jurisdictionnel du pouvoir disciplinaire", Droit social (F.), 1983, 537 e.v.; het eerste
en het laatste aspect zijn toetsingen op rechtsrnisbruik.
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zondere omstandigheden, lijkt het onredelijk te zijn dat hij bij een
eerste inbreuk onmiddellijk zijn toevlucht zou nemen tot zwaardere
sancties, alvorens de lichtere toe te passen, althans indien een zekere
hierarchie van sancties tussen de partijen is overeengekomen(271).
En even onredelijk lijkt het een werknemer eerst aan te manen niet
meer dezelfde fouten te maken of te zijnen aanzien een disciplinaire
sanctie te treffen en hem naderhand voor dezelfde feiten te ontslaan
wegens dringende reden(272).
Dat het opleggen van tuchtstraffen zou gebeuren met miskenning van
de wettelijke bepalingen die dienaangaande gelden, zoals de verplichte opname van de tuchtsancties in het arbeidsreglement(273), of met
schending van de rechten van verdediging, heeft vanzelfsprekend
niets te zien met rechtsmisbruik, aangezien dit veronderstelt dat
binnen de formele grenzen van het recht wordt opgetreden(274).
93. PETIT stelt terecht dat de rechter die zich moet uitspreken over
de wijze waarop de werkgever zijn disciplinaire bevoegdheid heeft
gebruikt, de tuchtstraf niet kan verminderen. Hij kan aileen de
opgelegde sanctie ongeldig verklaren en haar juridische gevolgen
ongedaan maken (b.v. een inhouding op het loon) of vergoeding
toekennen voor de daardoor geleden schade (b.v. een opzeggingsvergoeding)(27 5).

e. Uitvindingen in dienstverband
94. De aangelegenheid van de uitvindingen in dienstverband is in het
Belgische recht nog steeds niet wettelijk geregeld en blijft dan ook
omstreden(276). De figuur van de goede trouw geeft een oplossing
aan deze problematiek.
(271) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 308-309; TAQUET, M. en WANTIEZ, C., ,L'abus du droit
de rupture", J. T., 1972, 4; enigszins in dezelfde zin meent bepaalde rechtspraak dat de
werkgever de werknemer moet waarschuwen vooraleer tot de ergste tuchtsanctie, ontslag
wegens dringende reden over te gaan: ENGELS, C., Ontslag wegens dringende reden, Antwerpen, Kluwer, 1988, nrs. 54-56.
(272) Arbh. Brussel, 24 juli 1981, J. T. T., 1982, 353.
(273) Artikel 6, 6° Arbeidsreglementenwet.
(274) Het is dan ook ten onrechte dat werd beweerd dat een ontslag ingegeven door een fout
van de werknemer, andere dan een ernstige tekortkoming die een grond tot ontslag wegens
dringende reden oplevert, zonder dater een regelmatig arbeidsreglement is dat in een dergelijke
sanctie voorziet, misbruik van recht zou zijn: GENNEN, J., ,Quelques reflexions sur le
licenciement abusif", Soc. Kron., 1981, 191, voetnoot 9bis.
(275) PETIT, J., ,Tuchtrecht in de onderneming", Or., 1985, 213.
(276) Zie hierover PETIT, J ., , ,Ben wet of een C.A.O. over de uitvindingen van werknemers?'',
R. W., 1982-83, 129-140.
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95. De werknemer moet ervoor zorgen dat het voordeel van zijn
arbeid ten goede komt aan de werkgever. De goede trouw eist dan
ook dat de resultaten van de arbeid van de werknemer wiens taak
bestaat in het verrichten van onderzoek, aan de werkgever toebehoren. Uitvindingen in dienstverband, dit zijn alle technische innovaties
die de werknemer concipieert in uitvoering van de op uitvindingen
gerichte arbeidsovereenkomst, zijn derhalve eigendom van de werkgever(277). De werknemer wordt hiervoor in beginsel vergoed door
de betaling van het loon. Slechts wanneer het uitbetaalde loon geen
voldoende beloning vormt voor de inbreng van de werknemer, zou
een bijkomende vergoeding kunnen gerechtvaardigd zijn(278). De
aanvullende goede trouw gebiedt de werknemer de resultaten die hij
boekt, aan de werkgever mee te delen en verbiedt hem de ontdekking,
de uitvinding of het procede aan derden mee te delen(279).
Uitvindingen die door een werknemer worden gerealiseerd in de
uitoefening van arbeidsovereenkomst, maar zonder dat zulks tot zijn
opdracht behoort, kunnen weliswaar aan hem toekomen, maar de
goede trouw verbiedt dat hij daarvan zou gebruik maken voor
zichzelf of dieter beschikking zou stellen van een derde, op een wijze
die concurrentie vermag aan te doen aan zijn werkgever(280).

2. Sanctie op de miskenning van de goede trouw door de werkgever
96. Men weet dat het in het arbeidsovereenkomstenrecht onmogelijk
is de uitvoering in natura af te dwingen.
Toch verzet niets zich ertegen dat de werknemer van de rechtbank
vordert dat aan de werkgever bevel wordt gegeven een handeling die
in strijd is met de goede trouw, stop te zetten(281). Dit verbod kan
dan wel geen kracht worden bijgezet door een dwangsom, aangezien
die niet kan worden opgelegd terzake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten(282). Daarom is het misschien praktischer een declaratoire uitspraak te vragen aan de rechtbank, die erin bestaat te

(277) Arbrb. Charleroi, 9 juni 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 392.
(278) Arbrb. Gent, 18 mei 1987, T.G.R., 1987, 89.
(279) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 57.
(280) JAMOULLE, M., ,Contrat de travail et contrat d'emploi", in R.P.D.B., Compl. III,
Brussel, Bruylant, 1969, m. 299.
(281) Volgens SMITS kan dit zelfs via een procedure in kort geding: SMITS, M., ,Impliciete
verbreking van de arbeidsovereenkomst en ius variandi", R. W., 1986-87, 1067.
(282) Artikel 1385bis, eerste lid Ger.W ..
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zeggen voor recht dat een bepaalde handeling in strijd is met de
goede-trouwverplichting(283).
97. Wanneer de werkgever tekort komt aan zijn verplichting de
arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren, loopt hij, zoals
de werknemer, contractuele aansprakelijkheid op.
Voor de werkgever gelden in beginsel de gewone regelen van de
contractuele aansprakelijkheid, bij ontstentenis van andersluidende
bepalingen. Wel is de werkgever steeds aansprakelijk voor het gebrekkig werk, te wijten aan de slechte hoedanigheid van de door hem
geleverde grondstoffen, gegevens, gereedschappen of apparatuur(284).
98. Er werd al op gewezen dat, aangezien een arbeidsovereenkomst
een wederkerige overeenkomst is, een contractuele fout van de ene
partij de andere partij het recht geeft om de exceptio non adimpleti
contractus in te roepen(285). Zo kan een werknemer geldig beslissen
de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten ten einde de
werkgever aan te zetten tot eerbiediging van zijn contractuele verplichtingen(286), zonder dat zulks als een staking kan worden aangezien(287).
Ook het recht de exceptie van niet-uitvoering in te roepen moet te
goeder trouw worden uitgeoefend en mag m.a.w. niet worden misbruikt. In het laatst vermelde vonnis, van de Werkrechtersraad van
Charleroi, werd expliciet gesteld dat het stopzetten van de arbeid
door de werknemers met toepassing van de exceptie, aan de onderneming geen schade mag berokkenen die buiten proportie is(288).
99. Vanzelfsprekend kan de werknemer zelf ontslag wegens dringende reden geven, indien de tekortkoming van de werkgever voldoende
substantieel is.
100. Tenslotte geldt bij het niet te goeder trouw uitoefenen door de
werkgever van zijn ius variandi een bijzondere sanctie: de arbeids(283) Zie b.v. Arbh. Antwerpen, 22 maart 1985, Soc. Kron., 1987, 118.
(284) Artike1 22 Arbeidsovereenkomstenwet.
(285) Zie hoven, nr. 69.
(286) Arbh. Luik, 10 juni 1976, J.T.T., 1976, 277.
(287) Wrr. Charleroi, 9 juni 1966, T.S.R., 1967, 27, noot DoNCKIER, J..
(288) ·Zie ook in dit verband Cass., 15 juni 1981, besproken in nr. 69.
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overeenkomst wordt geacht door de ongeoorloofde eenzijdige wijziging onrechtmatig te zijn beeindigd door de werkgever.

III. GOEDE TROUW BIJ SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

A. Algemeen
101. Ook in een aantal gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst kan de goede trouw een rol spelen.
Aangezien het de essentiele plicht van een werknemer is de bedongen
arbeid te verrichten, is het evident dat hij bij afwezigheid zo vlug
mogelijk de werkgever moet inlichten over de redenen van zijn in
gebreke blijven en daarvan desgevraagd de juistheid moet bewijzen.
Een en ander steunt op de aanvullende werking van de goede trouw,
vastgelegd in artikel 113 5 B. W. (289).

B. Kort verzuim, ajwezigheden tijdens de opzeggingstermijn en
verlof wegens dwingende redenen
102. De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn, met

behoud van zijn normaalloon, ter gelegenheid van farniliegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van
burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht(290). Men noemt deze regeling die van het kort verzuim. Om
gerechtigd te zijn op loon is, op grand van de wet, enkel vereist dat
de werknemer de werkgever vooraf of anders zo spoedig mogelijk
verwittigt en dat hij het verlof gebruikt waarvoor het werd toegestaan.
Uit kracht van de wet zelf is het recht afwezig te zijn wegens kort
verzuim een doelgebonden recht. De goede trouw vereist dat de
werknemer daarvan geen rnisbruik maakt door het af te wenden van
zijn doel. Hij mag het enkel aanwenden voor het doel waarvoor het
is bestemd. De sanctie bij miskenning daarvan is in de regel de
niet-betaling van het loon, terwijl eventueel ook de gewone sancties
op miskenning van de goede-trouwverplichting kunnen worden toegepast(291).

(289) Arbrb. Charleroi, 25 juni 1973, J. T. T., 1974, 138.
(290) Artikel 30 Arbeidsovereenkomstenwet.
(291) Zie nrs. 68 e.v ..
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103. Ben soortgelijk doelgebonden recht op afwezigheid bestaat voor
de werknemer tijdens de opzeggingstermijn. Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer onder bepaalde voorwaarden met behoud
van loon van het werk afwezig blijven om een andere betrekking te
zoeken(292).
Reeds v66r de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 was het
recht op afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn voor bedienden
bepaald in artikel 17 van de gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract van 20 juli 1955. Het Hof van Cassatie oordeelde
dat het voormelde artikel 17 de belangen van de bediende beschermt
en dat deze bepaling van dwingend recht is(293). De tekst van het
oude artikel17 werd in nagenoeg identieke bewoordingen overgenomen in de artikelen 41, lid 1 en 85 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Uit de dwingende aard van deze wetsbepaling volgt dat het recht op
afwezigheid door de werkgever niet mag worden ingekort door het
opleggen van modaliteiten waarbij de bediende wordt verplicht ofwel
toelating te vragen om afwezig te mogen zijn, ofwel het bewijs te
leveren dat hij van die afwezigheidsuren gebruik heeft gemaakt om
een andere dienstbetrekking te zoeken(294). De werknemer kan dus
niet gehouden zijn zijn werkgever een rechtvaardiging voor te leggen
betreffende de verrichte inspanningen, noch aan zijn werkgever
uitleg te verschaffen over zijn afwezigheid(295). Oak de keuze van
afwezigheidsdagen om tijdens de opzeggingstermijn een nieuwe betrekking te zoeken, behoort aan de werknemer(296). Hij moet hierbij
niet voorafgaandelijk nagaan of zijn keuze met het belang van de
werkgever overeenstemt(297). Dit betekent echter niet dat het recht
van de werknemer op bezoldigde afwezigheid tijdens de opzeggingstermijn discretionair zou zijn. Het gebrek aan wettelijke beperkingen
heeft tot gevolg dat de goede trouw een grate rol speelt bij het bepalen
van de grenzen van de uitoefening van dit recht. Het recht afwezig

(292) Artikel 41, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet. De modaliteiten van de afwezigheid
verschillen naargelang mente doen heeft met werklieden, bedienden of dienstboden (zie resp.
de artikelen 64, 85 en 115 Arbeidsovereenkomstenwet).
(293) Cass., 3 november 1976, Arr. Cass., 1977, 256, R. W., 1976-77, 2346; in dezelfde zin:
Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 maart 1978, J. T. T., 1978, 242.
(294) Cass., 3 november 1976, R. W., 1976-77, 2346.
(295) Arbh. Luik, 21 juni 1988, J. T. T., 1989, 9; Arbrb. Brussel, 5 november 1979, J. T. T.,
1980, 255.
(296) Arbh. Brussel, 18 februari 1980, T.S.R., 1981, 96.
(297) Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 maart 1978, J. T. T., 1978, 242.

1044

----------------- L-

J

te zijn wordt inderdaad beperkt door de goede trouw; er kan rnisbruik worden van gemaakt(298).
Uit artikel 41 Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat de wetgever bet
recht van de werknemer om afwezig te zijn afhankelijk heeft gemaakt
van het effectief zoeken naar ander werk: de tekst van de wet
vermeldt met zoveel woorden dat aanspraak kan gemaakt worden op
bet recht op afwezigheid , ,om een nieuwe betrekking te zoeken''. Het
gaat m.a.w. om een doelgebonden recht.
De werknemer maakt van dit recht misbruik wanneer hij de afwezigheidsuren niet voor bet zoeken van een andere betrekking heeft
gebruikt of bepaalde afwezigheidsuren enkel heeft gekozen om zijn
werkgever schade toe te brengen, wat deze laatste in voorkomend
geval zal moeten bewijzen(299). Wat de keuze van de afwezigheidsdagen betreft, is bij meningsverschil de voorzitter in kort geding
bevoegd om voorlopig de uitoefeningsmodaliteiten te bepalen(300).
De werknemer die reeds een nieuwe betrekking gevonden heeft, kan
dan ook geen aanspraak maken op bet recht afwezig te zijn tijdens
de opzeggingstermijn(301), althans indien hij een definitief akkoord
met een nieuwe werkgever heeft. Maar wanneer de werknemer enkel
een werkaanbieding krijgt, is bet hem natuurlijk nog altijd toegelaten
naar een betere betrekking uit te zien. Het bewijs van rnisbruik van
recht, dat zich zou voordoen wanneer de werknemer reeds een andere
arbeidsovereenkomst heeft gesloten, rust andermaal op de werkgever(302).
Hoewel de wet bet enkel heeft over bet zoeken naar een nieuwe
betrekking, lijkt de goede trouw te vereisen dat de werkgever aan de
werknemer ook de in de wet bepaalde afwezigheden met behoud van
loon toestaat, om de uitoefening van een zelfstandige activiteit voor
te bereiden. In elk geval kan men bezwaarlijk voorhouden dat
afwezigheden genomen met dit doel neerkomen op rechtsmisbruik
van de werknemer.
Wanneer de werkgever kan bewijzen dat de afwezigheden werden
gebruikt voor andere dan toegestane doeleinden, mag hij weigeren

(298) CLESSE, J. en JAMOULLE, M., ,.Exarnen de jurisprudence (1978-1981). Contrat de
travail", R.C.J.B., 1983, 589, nr. 26.
(299) Cass., 3 november 1976, R. W., 1976-77, 2346.
(300) Kort ged. Arbrb. Brussel, 24 rnaart 1978, J. T. T., 1978, 242.
(301) Arb h. Antwerpen, 17 juli 1981, J. T. T., 1982, 273, noot BEAUFILS, N., Limb. Rechtsl.,
1981, 130 (waar verrneld staat 17 juni 1981) enlnl. Soc. Seer. 1982, afl. 6, 2, noot REYNDERS,

w..

(302) BEAUFILS, N., noot onder Arbh. Antwerpen, 17 juli 1981, J.T.T., 1982, 273-274.

1045

het loon daarvoor te betalen(303), onverminderd de eventuele toepassing van andere sancties.
104. Een vergelijkbare situatie bestaat ook met betrekking tot het
recht om, zonder loon, afwezig te zijn met toepassing van de C.A.O.
nr. 45, op 19 december 1989 gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
houdende invoering van een verlof om dwingende redenen.De werknemer heeft het recht om zonder loon afwezig te zijn op grond van
de in de C.A.O. opgesomde dwingende redenen(304). De werknemer
moet wei het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan(305). Doet hij dit niet, dan wendt hij dit recht af van zijn
bestemming en maakt hij zich schuldig aan rechtsmisbruik.
De sancties waarmee bedrog en onrechtmatige afwezigheid kunnen
worden beteugeld, zijn op deze situatie van toepassing.
C. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
105. Ook in de aangelegenheid van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval,
dient regelmatig een beroep te worden gedaan op de goede trouw.
Een enkel voorbeeld van de interpretatieve en de aanvullende werking van de goede trouw moge volstaan.
De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer ,niet mag
weigeren'' een door de werkgever gemachtigd en betaald geneesheer
te ontvangen, noch zich door deze te Iaten onderzoeken(306). De
goede trouw impliceert dat dit voorschrift ook de verplichting voor
de werknemer inhoudt, aile maatregelen te nemen om de controle
mogelijk te maken. Dit betekent b.v. dat hij een bericht aan de
huisdeur moet aanbrengen wanneer hij alleenstaand is en het bed
moet houden en vreest de controlerende geneesheer niet onmiddellijk
te zullen horen indien deze aanbelt(307), dat hij zijn verblijfplaats
moet kenbaar maken(308), of nog dat hij zijn hond moet verwijderen

(303) Cass., 3 november 1976, T.S.R., 1978, 281, noot HELIN, G.; Arbh. Brussel, 26
november 1974, T.S.R., 1975, 247; Arbrb. Turnhout, 21 februari 1973, T.S.R., 1973, 191;
Arbrb. Charleroi, 16 september 1975, Or., 1976, 87.
(304) Artikel 2, par. 1 C.A.O. nr. 45.
(305) Artikel 6 C.A.O. nr. 45.
(306) Artikel 31, par. 2, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet.
(307) Arbh. Antwerpen, 16 april 1980, Limb. Rechtsl., 1980, 89.
(308) Arbh. Brussel, 13 juli 1982, Inl. Soc. Seer., 1982, afl. 21, p. 7.
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wanneer diens aanwezigheid de controle totaal onmogelijk
maakt(309).

IV. GOEDE TROUW BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
106. De problematiek van de goede trouw bij het einde van de
arbeidsovereenkomst heeft vooral betrekking op de uitoefening van
het recht tot eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst,
wijze van beeindiging die kenmerkend is voor deze soort overeenkomst.
Het is in hoofdzaak de beperkende werking van de goede trouw die
in deze aangelegenheid aan de orde komt, al zijn er ook gevallen
waarin de aanvullende functie van de goede trou w een rol speelt(31 0).
In dit opstel wordt enkel aandacht besteed aan de beperkende werking van de goede trouw bij de uitoefening van het recht tot ontslag
van de werkgever. In de context van een arbeidsovereenkomst denkt
men immers eerst aan misbruik van recht door de werkgever, hoewel
vanzelfsprekend ook een werknemer zich schuldig kan maken aan
rechtsmisbruik(311). Met betrekking tot het recht de arbeidsovereenkomst te beeindigen, is rechtsmisbruik van de werknemer echter
eerder zeldzaam(312).

A. De aard van het recht tot ontslag
107. Om uit te maken wat goede trouw bij de uitoefening van het
recht tot ontslag van de werkgever is, moet vooreerst worden uitgemaakt tot welke categorie dit recht behoort.
(309) Arbh. Antwerpen, 16 oktober 1986, T.S.R., 1986, 542.
(310) Aldus werd geoordeeld dat de dwingende verplichting die artikel41 van de wet van 27
juli 1971 oplegt aan de vrije universiteiten om hun personeel een statuut gelijkwaardig aan dat
van het personeel van de rijksuniversiteiten te geven, in samenhang met artikel 1134, derde
lid B.W. inhoudt dat de vrije universiteit-werkgever vanaf de inwerkingtreding van de
voornoemde wet ook bij ontstentenis van een uitgewerkt statuut, bij het hanteren van het
ontslagrecht de gelijkwaardigheidsregel in acht moet nemen, zelfs zo de toepassing van die
bijzondere regel afwijkt van het algemeen arbeidsovereenkomstemecht: Arbh. Antwerpen, 30
december 1986, R. W., 1986-87, 2035.
(311) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 452, m. 397.
(312) Zie PERTRY, V., ,Over opleidingen betaald door de werkgever, misbruik van ontslagrecht en scholingsbedingen", Or., 1989, 25-36, die het recht tot ontslag van de werknemer
weliswaar een discretionair recht noemt, maar het toch vatbaar acht voor rechtsmisbruik,
hoewel zij het praktisch belang daarvan relativeert.
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1) Doelgebonden bevoegdheid
108. Er wordt nogal gemakkelijk beweerd dat het recht van de
werkgever om een werknemer te ontslaan, een doelgebonden recht
zou zijn.
Opdat een subjectief recht, een bevoegdheid, doelgebonden zou zijn,
is vereist dat hetzij de wetgever zelf duidelijk bepaalt wat de finaliteit
van de bevoegdheid is, hetzij daarover een ruime consensus bestaat.
Daarenboven moet de voorgestane finaliteit een duidelijke betekenis
hebben en zonder al te veel problemen door de rechter kunnen
worden getoetst. Alleen dan kan men vermijden dat de rechter aan
willekeurige beoordeling gaat doen door zijn eigen inzichten en
opvattingen te laten primer en via het hanteren van een zelf gecreeerde
finaliteitsnorm(313). Is aan die vereisten voldaan met betrekking tot
het recht tot ontslag van de werkgever?
a. De wetgever
109. Zoals men weet, werd de leer van het rechtsmisbruik reeds
toegepast op het recht tot ontslag v66r de wet van 21 november 1969
de figuur van het willekeurig ontslag invoerde in de wet van 10 maart
1900 betreffende de arbeidsovereenkomst, zij het dat die toepassing
eerder op bescheiden wijze gebeurde. In de rechtspraak van de
werkrechtersraden was er in ieder geval geen coherente visie op de
criteria die moesten worden gehanteerd om uit te maken of er
rechtsmisbruik was of niet, hoewel het onderscheid tussen discretionaire rechten en rechten met een bepaalde sociale finaliteit in de
doctrine al gemaakt werd(314).
Het initiatief tot het invoeren van de wettelijke regeling van het
willekeurig ontslag kwam van de heer NYFFELS. Het is onjuist voor
te houden, zoals sommigen doen, dat de heer NYFFELS het recht tot
ontslag in het algemeen, met zoveel woorden als een functioneel recht
aanmerkte. Wel bestaat volgens het door hem ingediende amendement, de essentie van de hele leer van het rechtsmisbruik erin , ,dat
een recht nooit absoluut kan zijn en dat het enkel mag worden
uitgeoefend als een gerechtvaardigd middel tot verwezenlijking van
een gerechtvaardigd doel". Dit is uiteraard iets anders dan alle
rechten, laat staan specifiek het recht tot ontslag, als doelgebonden
(313) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 223; VAN GERVEN, W., ,Variaties op het thema rechtsmisbruik", R. W.,
1979-80, 2473.
(314) DERMINE, H., ,La rupture abusive des contrats de louage de services de travail et
d'emploi", T.S.R., 1965, 49-60.
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kwalificeren. Het amendement van de heer NYFFELS had voornamelijk tot doel aan de werkgever een motiveringsplicht op te leggen:
,Het voorgestelde amendement legt de werkgever de verplichting op
bij de betekening van de vooropzeg de juiste reden op te geven, die
hij voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst inroept"(315).
Het strekte ertoe ontslagen die formeel regelmatig waren als willekeurig te sanctioneren ,omdat ze door verkeerde motieven zijn
ingegeven"(316). Bij de bespreking in de Kamercomrnissie specifieerde de heer NYFFELS dat geen ontslagen wegens verkeerde motieven zijn, ,ontslagen welke geschieden om het bedrijf te saneren of
om een werkman te verwijderen welke een onvoldoende rendement
heeft' '(317).
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, die, blijkens het Verslag
van de Kamercommissie, aanvankelijk geen al te grote voorstander
was van het amendement-NYFFELS, maar langzamerhand het belang
daarvan ging inzien, gaf tijdens de besprekingen lezing van ,een
bepaalde rechtspraak waarin de op artikell382 van het B.W. gebaseerde theorie van het misbruik van recht inzake opzegging toepassing vindt" en vermeldde daarbij onder meer: ,Het misbruik van
recht veronderstelt de abnormale uitoefening van een recht. Deze
abnormaliteit blijkt uit het tergende of kwaadwillige karakter van het
opzet dat de houder van dit recht heeft bezield, uit het ontbreken van
een rechtmatige reden en uit de afwending van het uitgeoefende recht
van zijn economische en sociale bestemrning"(318). Andere passussen uit het verslag van de Kamercommissie gewagen meer specifiek
van de afwending van het ontslagrecht van zijn bestemming, maar
zijn citaten zijn uit een werk van de Franse hoogleraar arbeidsrecht
CAMERLYNCK of komen uit de lezing die de minister gaf van bepaalde rechtspraak over rechtsmisbruik(319). Hoewel telkens sprake is
van afwending van bestemming, kan alleen een onzorgvuldige lectuur tot het besluit leiden dat het recht tot ontslag als een doelgebonden recht zou zijn beschouwd door de wetgever.
Ook het feit dat tijdens de besprekingen in de Kamercommissie af
en toe gewag werd gemaakt van de Aanbeveling nr. 119, die de
Internationale Arbeidsorganisatie op 26 juni 1963 aannam op haar
47ste zitting, en die betrekking heeft op de beeindiging van het
(315)
(316)
(317)
(318)
(319)

Gedr.
Gedr.
Gedr.
Gedr.
Gedr.

St.,
St.,
St.,
St.,
St.,

Kamer,
Kamer,
Kamer,
Kamer,
Kamer,

1966-67,
1968-69,
1968-69,
1968-69,
1968-69,

nr.
m.
m.
m.
m.

407/5.
27017,
27017,
27017,
27017,

37.
38.
46.
43 en 47.
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dienstverband van de werknemer, wijst er niet op dat de wetgever
het recht tot ontslag in het algemeen als een doelgebonden recht
beschouwt. Volgens deze aanbeveling mag geen enkel ontslag worden
gegeven zonder dat er een geldige reden bestaat, gebonden aan de
bekwaamheid of het gedrag van de werknemer of gebaseerd op de
noodzaak van de werking van de onderneming. De aanbeveling legt
dus, zoals het amendement-NYFFELS, vooral de klemtoon op een
algemene motiveringsplicht(320). Anderzijds blijkt de Belgische wetgever zich bij de bespreking van het amendement dat uitgroeide tot
artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 betreffende de arbeidsovereenkomst, aileen expliciet op de aanbeveling te hebben gesteund
om de ontstentenis van wederkerigheid in de figuur van het willekeurig ontslag te verantwoorden(321). Het is dan ook enigszins voortvarend de verklaring in het Senaatsverslag dat de bepaling van het
toenmalige artikel 24ter van de wet van 10 maart 1900 betreffende
de arbeidsovereenkomst ,berust" op de Aanbeveling nr. 119(322),
te interpreteren als een bevestiging door de wetgever van de beginselen van de aanbeveling(323). Dit is te meer het geval nu ook de
regeling van het willekeurig ontslag uiteindelijk niet, zoals de heer
NYFFELS gewenst had, een motiveringsplicht heeft ingevoerd, maar
eerder oog had voor de gevolgen van een verkeerd aangewend
ontslagrecht en op die manier de vastheid van betrekking wilde
bevorderen(324).
Het is nochtans op al de voormelde passussen dat de grote voorvechter van de kwalificatie van het ontslagrecht als doelgebonden recht,
A. DE BERSAQUES, zich steunt voor zijn zienswijze(325).
Procureur-Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH heeft in het algemeen opgemerkt dat men in de parlementaire voorbereiding van de
wet van 21 november 1969 geen zeer veilige gids vindt(326). Dit geldt
zeker voor de hier besproken aangelegenheid.
(320) DUBOIS, B., ,Het willekeurig ontslag: naar een grondige hervorming van het Belgisch
ontslagrecht?", R. W., 1977-78, 84 en 97-99.
(321) Gedr. St., Kamer, 1968-69, nr. 270/7, 37, 42, 45, 47.
(322) Gedr. St., Senaat, 1969-70, nr. 12, 5.
(323) De Senaatscommissie heeft overigens zeer weinig aandacht besteed aan het wetsontwerp
dat de wet van 21 november 1969 werd; haar gehele verslag telt amper 17 bladzijden, waarvan
slechts enkele rege!s gewijd zijn aan artikel24ter. De Aanbeveling nr. 119ligt we! aan de basis
van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet: Gedr. St., Senaat, 1977-78, nr. 258, 130.
(324) DUBOIS, B., ,Het willekeurig ontslag: naar een grondige hervorming van het Belgisch
ontslagrecht?", R. W., 1977-78, 84 en 99-100.
(325) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 223 e.v ..
(326) GANSHOF VANDER MEERSCH, ,Propos sur le texte de Ia loi et les principes generaux
du droit", J. T., 1970, 589, noot 430 in fine.
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110. Toch kan bezwaarlijk worden ontkend dat in de rechtspraak
rond artikel24ter van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst(327) en in de tekst van het actuele artikel 63 van de
Arbeidsovereenkomstenwet bij de omschrijving van het begrip willekeurig ontslag een finaliteitscriterium wordt gehanteerd(328). Dit is
echter iets anders dan het beginsel poneren dat het ontslagrecht in
het algemeen een doelgebonden recht zou zijn. Men kan wei zeggen
dat de wetgever expressis verbis de finaliteit heeft gedefinieerd waaraan het recht tot ontslag van werklieden aangeworven voor onbepaalde tijd moet beantwoorden, op straffe van het verschuldigd zijn
van een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon(329).
b. Consensus
111. Zoals gezegd is DE BERSAQUES de grondlegger van de zienswijze dat het recht tot ontslag van de werkgever, algemeen gesproken,
een functionele, doelgebonden bevoegdheid zou zijn. Hij, en in
navolging van hem talrijke anderen, gaan ervan uit dat de werkgever
slechts een recht tot ontslag heeft om de belangen van de onderneming te verzekeren(330). Toch is er terzake verre van een consensus.
In 1973 noemde VAN GERVEN het recht de arbeidsovereenkomst op
te zeggen een niet-zelfstandige bevoegdheid, die een onderdeel vormt
van een subjectief recht dat noch discretionair, noch doelgebonden
is, zodat die bevoegdheid mag worden aangewend voor om het even
welk oorbaar doel(331).
In 1984 noemde BLANPAIN het ontslagrecht van de werkgever in
beginsel discretionair(332). Ook JAMOULLE noemt het recht tot
ontslag principieel discretionair. Zij geeft toe dat de regeling van het
(327) VERHEYDEN, R., ,De willekeurige afdanking", R. W., 1976-77, 915-916.
(328) Zie hierover verder nr. 109, 119.
(329) CLESSE, J. en JAMOULLE, M., ,Examen de jurisprudence (1978-1981). Contrat de
travail", R.C.J.B., 1983, 668.
(330) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 219 e.v.; zie onder meer ook BODSON, J.C., BRANDON, I., JOURDAN, M.,
TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ·,Le licenciement abusif de l'ouvrier: !'article 63 de Ia loi
du 3 juillet 1978, un c!air-obscur", Soc. Kron., 1989, 77; GENNEN, J., ,Quelques ref!exions
sur le licenciement abusif", Soc. Kron., 1981, 192; TAQUET, M. en WANTIEZ, C., ,L'abus
du droit de rupture", J. T., 1972, 2-3; VERHEYDEN, R., ,De willekeurige afdanking", R. W.,
1976-77, 897; VRANKEN, M., ,Ontslagrecht en motiveringsplicht. Onderzoek van de wetsvoorstellen De Clercq-Egelmeers in een ruimer perspectief", R. W., 1981-82, 2051-2053.
(331) VAN GERVEN, W., Algemeen dee!, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Antwerpen,
Standaard, 1973, 170.
(332) BLANPAIN, R., ,Misbruik van recht en ontslag van werknemers- Een inleiding", in
Actuele problemen van het arbeidsrecht, I, RioAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 69;
hij voegt daar echter - contradictorisch - onmiddellijk aan toe dat dit niet betekent dat de
werkgever om om het even welke reden mag ontslaan.
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willekeurig ontslag weliswaar op het eerste gezicht de indruk wekt
dat het belangvan de onderneming als toetssteen wordt gebruikt voor
de geoorloofdheid van de uitoefening van het ontslagrecht, maar
wijst erop dat de rechtspraak er toch voor terugdeinst zich in de
plaats te stellen van de werkgever bij het toetsen van diens beslissingsen beoordelingsbevoegdheid, wanneer het erop aan komt de voor een
ontslag ingeroepen economische motieven te controleren. Als reden
hiervoor geeft JAMOULLE op dat ,la finalite de l'entreprise reside
dans la realisation de !'interet de !'entrepreneur, considere en sa
qualite de proprietaire de l'exploitation"(333).
CORNELIS noemt het recht tot ontslag nogal affirmatief ,onbetwist
een functioneel recht". Hij verwijst daarvoor onder meer naar een
cassatiearrest van 1 maart 1982(334), dat zich echter helemaal niet
uitspreekt over de aard van het ontslagrecht, waarvan enkel sprake
is in het bestreden arrest van de feitenrechter(335). Is zijn kwalificatie
mogelijk te verklaren door het feit dat hij slechts discretionaire en
functionele rechten lijkt te onderkennen en niet de categorie van
subjectieve rechten sensu stricto, de twijfel aan zijn eigen zienswijze
komt even verder naar voren, waar hij oppert dat het recht eenzijdig
een einde te maken aan om het even welke overeenkomst, eigenlijk
tot doel heeft elke vorm van slaafse afhankelijkheid in rechte onmogelijk te maken, zodat dit wellicht ook de bestaansreden is van het
recht tot ontslag(336). Nog verder, in zijn bespreking van de rechtspraak over misbruik van ontslagrecht, moet CORNELIS erkennen dat
, ,het bestemmingscriterium onbruikbaar is bij de bepaling van het
misbruik van ontslag: het wordt immers niet effectief, doch slechts
onvolledig toegepast". Het bestemmingscriterium in het belang van
de onderneming verliest derhalve ,elke praktische betekenis"(337).
Het valt inderdaad op dat de rechtspraak doorgaans weigert zich in
de plaats te stellen van de werkgever bij de beoordeling van wat nu
(333) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, I, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1982, 79-80; het is dus in ieder geval verkeerd JAMOULLE te
beschouwen als voorstander van een functioneel recht tot ontslag, zoals b.v. CoRNELIS doet
(CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht
in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actue/e problemen van het
arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 96, voetnoot 73.).
(334) CoRNELIS, L., ,Onderzoek naar de principie!e grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden' ', in Actuele problemen van
he/ arbeidsrecht, I, RroAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 96, nr. 180.
(335) Cass., 1 maart 1982, J. T. T., 1983, 22.
(336) CORNELIS, L., , ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden'', in Actuele problemen van
het arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 97, nr. 180.
(337) Id., ibid., 100, nr. 184 en 101, nr. 186.
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eigenlijk bet (sociaal-economisch) belang van de werkgever is(338).
Op grond van die vaststelling hebben voorstanders van een functioneel ontslagrecht bet doel dat bij de uitoefening van bet recht tot
ontslag door de werkgever zou moeten worden nagestreefd, paradoxaal een ,fonction discn!tionnaire" genoemd(339).
Deze enkele voorbeelden tonen aan dat er verre van eensgezindheid
bestaat over de aard van bet recht tot ontslag van de werkgever.
Weliswaar mag men aannemen dat, algemeen gesproken, bet recht
om eenzijdig overeenkomsten voor onbepaalde tijd eenzijdig te
beeindigen, is geevolueerd van discretionair recht, naar subjectief
recht sensu stricto, gewagen van een doelgebonden recht lijkt nogal
verregaand(340).

c. Inhoud
112. Het doel van bet recht tot ontslag van de werkgever is, zo wordt
beweerd, het belang van de onderneming.
Men kan zich afvragen wat dient te worden verstaan onder ,bet
belang van de onderneming", dat bet doel zou zijn van bet recht tot
ontslag. DE BERSAQUES definieert de onderneming als een ,communaute de travail destinee a servir les interets de tous ceux qui y
participent et leur imposant done les devoirs de solidarite et de
collaboration". Hij onderstreept dat volgens hem bet belang van de
onderneming niet samenvalt met dat van de werkgever en zelfs dat
bet eerste moet primeren op bet tweede(341).
Kan men in beginsel weinig bezwaar maken tegen de solidariteits- en
samenwerkingsvisie waarvan de opvatting van DE BERSAQUES blijk
geeft, vraag is of die noodzakelijkerwijze gepaard moet gaan met een
begrip arbeidsgemeenschap, dat iets meer zou inhouden dan de
wederzijdse rechten, verplichtingen en belangen van werkgever en
werknemer. Een dergelijk begrip is eigen aan een institutionele visie
op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer en werd er
boven al bij herhaling op gewezen dat erg kan worden betwijfeld of
(338) CLESSE, J. en JAMOULLE, M., ,Examen de jurisprudence (1978 a 1981). Contrat de
travail", R.C.J.B., 1983, 672.
(339) BODSON, J.C., BRANDON, I., JOURDAN, M., TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le
licenciement abusif de l'ouvrier: !'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc.
Kron., 1989, 81.
(340) Zie ook de twijfel van STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J. T., 1990, 38,
voetnoot 96 en de aldaar vermelde rechtsleer.
(341) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 224; in dezelfde zin: BODSON, J.C., BRANDON,!., JOURDAN, M., TOLEDO,
M. en VAN LIERDE, D., ,Le licenciement abusif de l'ouvrier: !'article 63 de la loi du 3 juillet
1978, un clair-obscur", Soc. Kron., 1989,80-81.
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de lege lata een dergelijk begrip ondernerning wei voldoende gestalte
heeft in het Belgisch arbeidsrecht, dat wezenlijk op contractuele
verhoudingen steunt(342). Is de vereiste van solidariteit en
samenwerking die DE BERSAQUES de basis noemt van de arbeidsgemeenschap trouwens wei iets anders dan de goede-trouwverplichting
die zowel op werkgever als op werknemer rust? Zoniet heeft men
metajuridische begrippen als ,arbeidsgemeenschap" en ,onderneming", hoe aantrekkelijk die ook mogen zijn, eigenlijk niet nodig
om tot een resultaat dat identiek is aan of minstens vergelijkbaar met
dat van een beroep op de goede trouw.
Het is overigens duidelijk dat het werken met een moeilijk te definieren ondernemingsbegrip tot verregaande consequenties kan leiden,
waarvan men zich kan afvragen of die wei gewenst zijn(343). DE
BERSAQUES bewijst zulks zelf wanneer hij, vertrekkend van een
doelgebonden recht tot ontslag, voorhoudt dat het (financieel) belang van de onderneming niet noodzakelijk volstaat om werknemers
te ontslaan, aangezien zulks een miskenning is van het gemeenschapskarakter van de onderneming, dat de werknemers een recht op
loon waarborgt om in hun levensonderhoud en dat van hun gezin te
kunnen voorzien, en dat anderzijds een werknemer omwille van de
solidariteitsverplichting zijn ontslag moet aanvaarden, wanneer
zulks nodig is om de meerderheid van zijn werknemers in dienst te
kunnen houden(344). Het hoeft geen betoog dat een dergelijke
benadering leidt tot een ingrijpende inmenging van de rechter in
sociaal-econornische aangelegenheden, waarvan kan worden betwijfeld of dat wei zijn taak is(345). Ook DE BERSAQUES moet erkennen
dat de vraag of de rechter de gegrondheid van de reden ingeroepen
voor het ontslag mag controleren, een ,question delicate et controversee" is(346). De rechtspraak neemt in ieder geval doorgaans aan
dat aileen de werkgever oordeelt over het belang van de onderneming

(342) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 315-317, nr. 274.
(343) En men kan die finaliteit, bestaande in het belang van de onderneming, verder doortrekken en de onderneming op haar beurt een economische en sociale finaliteit toekennen, die
afgestemd is op het algemeen belang; in die zin DE BERSAQUES, A., ,Le droit du chef
d'entreprise de mettre fin a celle-ci est-il susceptible d'abus?" (noot onder Kh. Antwerpen,
17 juli 1958}, R.C.J.B., 1959, 366 e.v ..
(344) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R. C.J.B., 1972, 225-226.
(345) DUBOIS, B., ,Het willekeurig ontslag: naar een grondige hervorming van het Belgisch
ontslagrecht?", R. W., 1977-78, 87-89.
(346) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 225-226.
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en de opportuniteit van een ontslag. Zij beperkt zich tot het controleren van de realiteit van de voor het ontslag ingeroepen redenen(347).

2) Subjectiej recht sensu stricto
113. Om de aard van het recht tot ontslag te bepalen, lijkt het
aangewezen te zijn niet te vertrekken van een vooropgezet idee, maar
van de vraag waarom er een mogelijkheid bestaat een arbeidsovereenkomst eenzijdig te beeindigen. Onvermijdelijk komt men dan
terecht bij het verbod zich voor het Ieven te verbinden. Om enige
vorm van slavernij te verrnijden, beschikken de partijen bij een
overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, steeds over de
mogelijkheid die overeenkomst eenzijdig te beeindigen(348). Dit
beginsel geldt ook inzake arbeidsovereenkomsten: het recht een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beeindigen, behoort tot
het wezen van deze overeenkomst(349). Een en ander kan worden
afgeleid uit artikel 7, tweede lid van de Arbeidsovereenkomstenwet,
dat verbiedt arbeidsovereenkomsten voor het Ieven te sluiten. Dit
verbod is niets anders dan de arbeidsrechtelijke concretisering van
artikel 1780 B. W., lui dens welk men zijn diensten slechts voor een
tijd of voor een bepaalde onderneming kan verbinden. Steeds werd
aangenomen dat deze laatste bepaling onmiskenbaar van openbare
orde is: de persoonlijke vrijheid is zelfs meer dan de basis van de
sociale organisatie, criterium voor het van openbare orde zijn van
een regel(350). Het recht tot ontslag waarborgt aldus de arbeidsvrijheid door de partijen toe te Iaten steeds een einde te stellen aan de
persoonlijke arbeidsrelatie(3 51).
Zoals bij elk subjectief recht, moet men ervan uitgaan dat de houder
daarvan in eerste instantie zelf bepaalt wanneer en hoe hij dit recht
uitoefent.
(347) Zie b.v. m.b.t. werklieden Arbh. Antwerpen, 15 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2551 en
J. T. T., 1981, 172; Arbh. Luik, 4 december 1985, J. T. T., 1987, 224; Arbh. Antwerpen, 17 april
1986, T.S.R., 1986, 540; Arbrb. Nijvel, 13 januari 1984, J. T. T., 1984, 413, noot. Toch wordt
wei eens geoordeeld dat de werkgever te ver ging in zijn economische appreciatie. Een
rechtbank heeft het zelfs gewaagd in een bepaald geval te stellen dat vanuit economisch
oogpunt het grote verschil tussen het aan de klanten aangerekende tarief en het !age uurloon
van de ontslagen werkman ruimschoots de economische kosten dekt verbonden aan het in
dienst houden van de werkman: Arbrb. Doornik, 13 maart 1987, J. T. T., 1987, 374.
(348) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, II, nr. 763.
(349) Cass., 31 oktober 1975, Arr. Cass., 1975, 287; Cass., 16 oktober 1969, R. W., 1969-70,
1187. Er werd wei kritiek geleverd op deze rechtspraak, in de mate waarin zij het verbod van
levenslange binding ook van toepassing acht op de werkgever: MERGITS, B., ,Conventionele
beperkingen van het ontslagrecht", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, I, RIGAUX,
M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 407-408.).
(350) LAURENT, F., Principes de droit civil, XXV, nr. 492.
(351) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, nr. 30.
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Dit betekent echter nog niet dat het recht tot ontslag discretionair
zou zijn. Niet aileen zijn er nog weinig discretionaire rechten, bovendien bestaat er een algemene consensus over het feit dat het recht tot
ontslag aan zekere beperkingen onderhevig is. Boven werd aangetoond dat het niet voor de hand ligt aan te tonen dat het recht tot
ontslag een doelgebonden recht zou zijn. Het recht tot ontslag van
de werkgever komt dan voor als ook een niet-discretionaire en
niet-doelgebonden bevoegdheid.
Overeenkomstig het generieke criterium van rechtsmisbruik wordt
misbruik gemaakt van het recht tot ontslag, wanneer het wordt
uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van
de normale uitoefening ervan door een voorzichtig en bezorgd persoon. De rechter die geroepen wordt om zich over de uitoefening van
dat recht uit te spreken, moet aan marginale toetsing doen. Marginate toetsing sluit een oordeel uit over de opportuniteit van de uitoefening van het recht en dus een beoordeling volgens de persoonlijke
inzichten van de rechter(352). Marginale toetsing vereist immers dat
wordt onderzocht of ieder redelijk persoon de uitoefening van het
recht op de wijze waarop zij is gebeurd, aldan niet in strijd acht met
de goede trouw.
114. Het verschil met de kwalificatie van het recht tot ontslag als een
doelgebonden recht, is duidelijk: de houder van een , ,gewoon''
subjectief recht sensu stricto beschikt over een grotere vrijheid dan
de titularis van een doelgebonden recht. In het eerste geval wordt
enkel de kennelijk onredelijke uitvoering van het recht als een fout
beschouwd, in het tweede geval ook de uitoefening van het recht die
redelijkerwijze onverzoenbaar is met het doel waarvoor het recht
werd ingesteld. In het tweede geval wordt een volledige rechterlijke
controle benaderd(353).
Nu stelt men vast, zoals boven reeds werd gezegd(354), dat dezelfde
rechtspraak die het recht tot ontslag doelgebonden noemt, contradictorisch ervoor terugdeinst over te gaan tot een eigen, inhoudelijke
evaluatie van het ondernemingsbelang, wat nochtans een vereiste is
om rechtsmisbruik te onderkennen bij de uitoefening van een bevoegdheid die het ondernemingsbelang als doel heeft(355). Is dat
(352) Zie hoger, nr. 16.
(353) STUNS, S., ,Abus, mais de quel(s) droit(s)?", J.T., 1990, 43.
(354) Zie nr. 110, 111.
(355) Zie ook: VRANKEN, M., ,Ontslagrecht en motiveringsplicht. Onderzoek van de wetsvoorstellen De Clercq-Egelmeers in een ruimer perspectief", R. W., 1981-82, 2052-2053.
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geen aanwijzing dat die rechtspraak het recht tot ontslag niet echt
als een doelgebonden recht beschouwt of althans de consequenties
daarvan niet wil op zich nemen? In ieder geval is het zo dat, door
het recht tot ontslag niet te kwalificeren als een doelgebonden subjectief recht, maar als een subjectief recht sensu stricto, waarvan de
uitoefening enkel marginaal moet worden getoetst, de bestaande
rechtspraak beter in overeenstemming wordt gebracht met de rechtsbeginselen.
De kwalificatie van het recht tot ontslag als een gewoon subjectief
recht en de daaraan verbonden marginale toetsing, voorkomt ook
dat men de moeilijke onderscheiding moet gaan maken waartoe DE
BERSAQUES zich verplicht ziet. Indien men aanneemt dat het recht
tot ontslag een doelgebonden recht is, kan een ontslag gegeven
omwille van het onvoldoende rendement of, meer algemeen gesproken, omwille van het feit dat de werknemer professioneel niet voldoet, nooit in strijd zijn met de goede trouw, aangezien het in
overeenstemming is met de veronderstelde finaliteit van het recht tot
ontslag. Het lijkt in deze zienswijze te volstaan dat de werkgever
onbevredigende samenwerking inroept, om de uitoefening van zijn
recht tot ontslag te legitirneren. Men zou slechts tot een andere
conclusie kunnen komen indien men aan de hand van objectieve
criteria gaat controleren hoe de werknemer zijn arbeidsovereenkomst
heeft uitgevoerd. Dit zal echter doorgaans onmogelijk zijn, zelfs niet
via het door DE BERSAQUES gesuggereerde deskundigenonderzoek,
dat overigens weinig praktisch is. Daarom noemt DE BERSAQUES het
recht tot ontslag gegeven omwille van onbevredigende eigenschappen
van de werknemer een discretionaire bevoegdheid(356). Indien men
echter vertrekt van het recht tot ontslag als een gewoon subjectief
recht, waarvan de uitoefening onderworpen is aan marginate rechterlijke toetsing, heeft men het door DE BERSAQUES gemaakte, moeilijk
principieel te verantwoorden onderscheid (functionele bevoegdheid
in het algemeen, discretionaire bevoegdheid wanneer het gaat om een
ontslag wegens het niet voldoen van de werknemer) niet nodig en is
het ook uitgesloten dat men, zoals in zijn visie op een ontslag
steunend op onbevredigende samenwerking, komt tot een situatie die
vergelijkbaar is met het vroegere 1781 B.W., luidens welk de werkgever op zijn woord wordt geloofd(357). De rechter kan via marginale
(356) DE BERSAQUES, A., ,La notion de !icenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 229.

(357) Deze bepaling had betrekking op betwistingen over het loon van het lopende en het
voorbije jaar.
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toetsing een ontslag wegens onbevredigende samenwerking met de
werknemer als rechtsmisbruik aanmerken, wanneer ofwel er kennelijk geen sprake is van professionele onvolkomenheden(358) of die
onvolkomenheden kennelijk onvoldoende zijn om een ontslag te
verantwoorden.
115. Het recht tot ontslag is, hoewel het geregeld is door dwingende
wettelijke bepalingen, ongetwijfeld een contractueel recht. Het vindt
immers zijn oorsprong in de wilsovereenstemming van de partijen en
is als zodanig een recht dat uit de overeenkomst voortvloeit(359).
Het Belgische recht verzet zich tegen de samenloop van een contractuele met een extra-contractuele vordering, in die zin dat de laatstgenoemde vordering uitgesloten is wanneer het gaat om schade die werd
veroorzaakt door de tekortkoming aan een contractuele verplichting.
Ben extra-contractuele aansprakelijkheidsvordering is tussen personen die verbonden zijn door een overeenkomst, slechts mogelijk
wanneer de ingeroepen fout geen schending uitmaakt van een contractuele verplichting, doch enkel een inbreuk is op een algemene
zorgvuldigheidsverplichting(360).
Tot voor kort knoopte de meerderheid van rechtspraak en rechtsleer
het rechtsmisbruik vast aan een extra-contractuele of aquilische fout
en meende men derhalve dat de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van quasi-delictuele of delictuele aard is(361). Op grond van
het vermelde cumulatieverbod tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheidsvorderingen wees het Arbeidshof te Antwerpen in een opgemerkt arrest van 28 juni 1982 een vordering tot
schadevergoeding wegens rechtsmisbruik bij ontslag van een bediende als ongegrond af(362).
(358) Met dien verstande dat, indien het om een bediende gaat, deze laatste bij betwisting het
bewijs zal moeten leveren van het kennelijk niet-bestaan van de ingeroepen tekortkomingen.
Aangezien echter een negatief bewijs moeilijk te leveren valt, zal het de facto doorgaans de
werkgever zijn die de bewijslast draagt van de door hem ingeroepen feiten.
(359) RAuws, W., ,Misbruik van contractuele rechten: het cassatierecht van 19 september
1983", T.B.H., 1984, 262; anders: CoRNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele gronds!ag
van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden",
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, I, RraAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984,
98, nr. 181.
(360) DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek, Verbintenissenrecht, Gerechtelijke jaren
1978-1979 en 1979-1980", R. W., 1980-81, 2455, nrs. 46-47.
(361) CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van
het arbeidsrecht I, RIGAUX, M., (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 89, nr. 168.
(362) Arbh. Antwerpen, 28 juni 1982, R. W., 1983-84, 297, noot RAUWS, W.; zie over deze
problematiek ook: PAROTTE, D., ,Concours de responsabilites et licenciement abusif des
employes", Jur. Liege, 1985, 320-330 (noot onder Arbrb. Verviers, 6 juni 1984).
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Sedert het reeds vermelde arrest van het Hof van Cassatie van 19
september 1983(363) wordt aangenomen dat misbruik van contractuele rechten steunt op de verplichting de overeenkomst te goeder
trouw uit te voeren, opgelegd door artikel 1134 B.W.(364).
Dat aldus, volgens het Hof van Cassatie, misbruik van contractuele
rechten een contractuele grondslag heeft, biedt weliswaar het voordeel dat er geen problemen meer zijn inzake cumulatie van een
contractuele met een extra-contractuele aansprakelijkheidsvordering, maar heeft ook nadelen. Sommigen vragen zich af of het nauwe
verband tussen het beginsel van de uitvoering te goeder trouw en het
rechtsmisbruik, dat door het cassatiearrest van 19 september 1983
werd gelegd, niet tot gevolg zal hebben dat men al te zeer de criteria
van rechtsmisbruik, die uit de quasi-delictuele sfeer komen, zal gaan
toepassen en aldus de beperkende werking van de goede trouw, die
wellicht hogere eisen stelt, zal gaan inkrimpen(365). Dat dit gevaar
niet onbestaande is, blijkt, zoals verder wordt aangetoond(366), uit
sommige uitspraken van arbeidsgerechten die rechtsmisbruik beperken tot opzettelijke kwaadwilligheid.

B. Misbruik door de werkgever van het recht tot ontslag
116. Het is vanzelfsprekend hier niet de plaats de rechtspraak met
betrekking tot het rechtsmisbruik bij ontslag grondig en exhaustief
te bespreken(367).
Alleen drie vragen, die het nauwst aansluiten bij de in dit opstel
behandelde problematiek, komen aan bod:

(363) R. W., 1983-84, 1480; zie hoven, nr. 13.
(364) Voordien was bepaalde rechtspraak aldie zienswijze toegedaan: Arbh. Antwerpen, 21
rnaart 1983, R. W., 1983-84, 299; nadien: Arbh. Antwerpen, 19 oktober 1987, Soc. Kron., 1988
(verkort), 387.
(365) DEFRESNE, S., noot onder Cass., 13 september 1983, J. T., 1985, 58; VAN GERVEN, W.
en DEWAELE, A., ,Goede trouw en getrouw beeld" inLiber Amicorum Jan Ronse, Brussel,
Story, 1986, 109-112.
(366) Zie nr. 128.
(367) Daarvoor kan verwezen worden naar relevante passages uit de overzichten van rechtspraak, waarvan de laatste zijn BLONDIAU, P., CLAEYS, T., MAINGAIN, B. en SCHEYVAERTS,
H., ,La rupture du contrat de travail. Chronique de jurisprudence 1985-1987", J. T. T., 1989,
212-217; CLESSE, J ., ,Exarnen de jurisprudence (1982 a 1986) Contrat de travail", R.C.J.B.,
1988, 241-326, inzonderheid de nrs. 110-114; CUYPERS, D., ,Overzicht van rechtspraak
1980-1986: willekeurig ontslag" Or., 1988, 74-79; CUYPERS, D., ,Overzicht van rechtspraak
1980-1986: rnisbruik van recht bij ontslag van bedienden", Or., 1988, 96-104; BoosoN, J.C.,
JOURDAN, M., ToLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le licenciernent abusif de 1' ouvrier: !'article
63 de la loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc. Kron., 1989, 81-88; VAN EECKHOUTTE,
W., DEMEDTS, M., SAELAERT, C. en T AGHON, A., , Overzicht van rechtspraak. Arbeidsovereenkornsten (1976-1987)", T.P.R., 1989, 463-902, inzonderheid de nrs. 375-399.

1059

-

-

valt misbruik van het recht tot ontslag volledig samen met willekeurig ontslag en, zo niet, is een beroep op de figuur van misbruik
van recht nog mogelijk bij ontslag van werklieden;
is er misbruik van recht mogelijk bij de keuze van de wijze van
ontslag?
beantwoorden de gevallen waarin de rechtspraak misbruik van
ontslagrecht aanneemt, aan de klassieke criteria?

1) Misbruik van recht tot ontslag en willekeurig ontslag van werklieden
a. Valt het begrip willekeurig ontslag samen met het begrip misbruik
van het recht tot ontslag?
117. Zoals men weet, heeft de wet van 21 november 1969 in de
arbeidsovereenkomstenwetgeving voor werklieden het begrip van het
willekeurig ontslag ingevoerd. Hoewel niet eenieder het daarmee eens
is(368), blijkt uit de parlementaire voorbereiding van deze wet zeer
duidelijk, dat het de bedoeling van de wetgever is geweest in de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst toepassing te maken
van de beginselen van het gemeen recht met betrekking tot het
rechtsmisbruik(369). Het fundamenteel criterium voor de toekenning van de vergoeding wegens willekeurig ontslag, is ook het gebrek
aan goede trouw van de werkgever(370).
Laat de parlementaire voorgeschiedenis er geen twijfel over bestaan
dat de figuur van het willekeurig ontslag in de arbeidsovereenkomstenwetgeving voor werklieden ,de principes (herneemt) van het
algemeen recht die het (v66r de invoering daarvan) reeds mogelijk
maakten in geval van willekeurige afdanking, een vordering voor
totale schadeloosstelling in te stellen wegens misbruik van recht",
van meetaf aan werd onderstreept dat zulks gebeurde met de volgende aanpassingen en beperkingen:
- de figuur van het willekeurig ontslag geldt enkel voor werklieden
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

(368) Zie b.v. HaRroN, P., Nouveau precis de Droit social beige, Luik, Faculte de droit,
1969-70, 272, m. 521.
(369) Gedr. St., Kamer, 1968-69, nr. 270/7, 46-48; Part. Hand., Kamer, 1968-69,4 juni 1969,
35.
(370) VERHEYDEN, R., ,De willekeurige afdanking", R. W., 1976-77, 911.
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de werkgever kan op deze figuur geen beroep doen om een
vordering in te stellen tegen de werkman die op willekeurige wijze
een einde heeft gemaakt aan de arbeidsovereenkomst;
er is voorzien in een minimumvergoeding wanneer de werkman
niet het bewijs kan aanbrengen van het geleden nadeel;
de vergoeding kan niet worden gecumuleerd met bepaalde bijzondere ontslagvergoedingen(3 71).
Met inachtneming van deze aanpassingen en beperkingen bestond de
bescherming van het willekeurig ontslag van werklieden oorspronkelijk, d.i. v66r de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vooral in het wegnemen van elke onzekerheid over de
toepasselijkheid van de figuur van het rechtsmisbruik in de aangelegenheid van ontslag. Maar het willekeurig ontslag was beslist geen
volledig nieuw juridisch begrip, te onderscheiden van het rechtsmisbruik(372).
119. Zoals men weet, gaf artikel24ter van de wet van 10 maart 1900
geen definitie van willekeurig ontslag. Een dergelijke definitie is er
eerst gekomen met de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Sinds deze wet het willekeurig ontslag in artikel 63
definieerde en de bewijslast van de redenen voor het ontslag op de
werkgever legde, kan men er bezwaarlijk om heen dat de figuur van
het willekeurig ontslag niet meer de loutere concretisering is van de
leer van het rechtsmisbruik.
Vooreerst is er ten gevolge van de omkering van de bewijslast ook
willekeurig ontslag, wanneer het ontshig te goeder trouw gebeurde,
maar de geoorloofde reden van het ontslag niet kan worden bewezen
of bepaald(373).
Maar afgezien van dat aspect (en van dat van de forfaitaire schadeloosstelling) is het zeer de vraag of het willekeurig ontslag van
werklieden inhoudelijk nog wei identiek is aan de toepassing van de
figuur van het misbruik van het recht op het recht tot ontslag. Er
werd inderdaad reeds op gewezen dat de omschrijving van het begrip
willekeurig ontslag in de actuele Arbeidsovereenkomstenwet elemen-

(371) Gedr. St., Kamer, 1968-69, nr. 270/7, 49-50.
(372) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R. C.J.B., 1972, 214 e. v .; DUBOIS, B., ,Het willekeurig ontslag: naar een grondige hervorming
van het Belgisch ontslagrecht?", R. W., 1977-78, 85.
(373) Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 293, 21.
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ten bevat die kenmerkend zijn voor een finaliteitsgebonden
recbt(374).
120. Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet merkt als willekeurig aan bet ontslag dat aan de voor onbepaalde tijd aangeworven
werkman wordt gegeven ,om redenen die verband bouden met zijn
gescbiktbeid of zijn gedrag of die berusten op de noodwendigbeden
inzake de werking van de onderneming". Is zulks ruimer of beperk.:.
ter dan de toepassing van bet generieke criterium van recbtsmisbruik
op bet recbt tot ontslag, met name de uitoefening die kennelijk de
grenzen te buiten gaat die een voorzicbtig en bezorgd werkgever wel
zou nakomen?
In de mate waarin men aanneemt dat een voorzicbtig en bezorgd
werkgever alleen ontslaat om redenen die verband bouden met de
gescbiktbeid of bet gedrag van de werknemer of die berusten op de
noodwendigbeden inzake de werking van de onderneming, vallen
beide begrippen natuurlijk samen. Maar is bet wel zo dat een
voorzicbtig en bezorgd werkgever enkel om dergelijke redenen ontslaat? Men kan zicb indenken dat er situaties zijn waarin bet verband
met de geschiktbeid of bet gedrag van de werknemer of met de
noodwendigbeden van de onderneming niet zo duidelijk is of zelfs
niet bestaat, maar er tocb geen consensus over zal zijn dat de
werkgever niet mag ontslaan, zodat men moet besluiten dat de
uitoefening van bet recbt tot ontslag niet kennelijk ongeoorloofd is.
Dit zou b.v. bet geval kunnen zijn wanneer een werkgever een
werknemer ontslaat, omdat hij zijn eigen zoon in de plaats wil stellen
van de werknemer, die overigens volledige genoegdoening gaf. Bezwaarlijk kan men bier argumenteren dat die vervanging dan wel in
bet belang zal zijn van de onderneming, tenzij men bet persoonlijk
belang van de werkgever (en zijn familie) identificeert met dat van
de onderneming. Ook een ontslag gesteund op een niet-foutieve
gedraging van een bediende kan in bepaalde omstandigbeden geen
misbruik van recbt zijn, terwijl bet niet zeker is dat zulks nooit
willekeurig ontslag uitmaakt ten aanzien van een werkman(375). Het
ziet er dus naar uit dat in bepaalde gevallen er ten aanzien van een
werkman aangeworven voor onbepaalde tijd sprake is van willekeu-

(374) Zie nr. 109, 119.
(375) Zie verder, nr. 121.
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rig ontslag(376), terwijl er ten aanzien van een bediende geen sprake
zal zijn van rechtsmisbruik.
Men kan het Arbeidshof te Antwerpen volgen wanneer het stelt dat,
zo de werkman al kan genieten van een ruime interpretatie van het
begrip willekeurig ontslag, het misbruik van het recht tot ontslag ten
aanzien van bedienden heel wat beperkter is: niet elke onredelijke of
onbillijke uitoefening van het recht tot ontslag van de werkgever mag
als rechtsmisbruik worden bestempeld, maar enkel de kennelijk
onbetamelijke uitoefening ervan, d.i. de uitoefening die zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in de situatie van de
gerechtigde daartoe niet zou willen komen(377). M.a.w. tot rechtsmisbruik wordt besloten via marginale toetsing, terwijl er ten aanzien
van willekeurig ontslag een heel wat vollediger toetsing is, mede door
de onmiskenbaar finaliteitsgebonden omschrijving van dit begrip(378).
De regeling van het willekeurig ontslag gaat dan ook heel wat verder
dan die van het rechtsmisbruik. Hoewel beide dezelfde juridische
basis hebben, is de figuur van het willekeurig ontslag in het Ieven
geroepen , ,pour faire de la stabilite de 1' emploi des ouvriers Ia norme,
et de leur licenciement 1' exception, qui ne peut etre decide que pour
des motifs fondes sur les necessites de l'entreprise -!'aptitude et la
conduite n'etant que des cas particuliers de motifs lies aces necessites"(379).
Deze conclusie beantwoordt volkomen aan de wil van de wetgever
bij het invoeren van de figuur van het willekeurig ontslag. De
wetgever heeft iminers aan de bedienden niet de bescherming willen
geven die de regeling van het willekeurig ontslag aan de werklieden
biedt, aangezien hij van oordeel was dat de bescherming van bedienden al voldoende was gewaarborgd door de langere opzeggingstermijnen die te hunnen aanzien moeten worden in acht genomen(380).
De koppeling van de figuur van bet willekeurig ontslag aan de duur
(376) Tenzij de vervanging door de zoon van de baas om economische redenen aangewezen
is, b.v. gelet op de aard van familieonderneming en het feit dat de zoon een grote beschikbaarheid voor een verscheidenheid van taken aan de dag kan leggen: Arbh. Antwerpen (afd.
Hassett), 9 aprill986, R. W., 1986-87, 2662 (verkort).
(377) Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 299; zie ook Arbh. Luik, 6 december
1978, Jur. Liege, 1979, 329.
(378) BODSON, J.C., BRANDON, 1., JOURDAN, M., TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le
licenciement abusif de l'ouvrier: I' article 63 de Ia loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc.
Kron., 1989, 79.
(379) BODSON, J.C., BRANDON, 1., JOURDAN, M., TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le
licenciement abusif de l'ouvrier: I' article 63 de Ia loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc.
Kron., 1989, 79.
(380) Gedr. St., Karner, 1968-69, nr. 270/7, 47.
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van de opzeggingstermijnen, bewijst dat de regeling van het willekeurig ontslag beoogt aan de werklieden de vastheid van bet~kking te
verzekeren die zij niet genieten via de opzeggingstermijnen verbonden aan hun rechtspositie.

b. Kan ten aanzien van werklieden nog een beroep worden gedaan
op de jiguur van het rechtsmisbruik?
121. Het kan moeilijk worden ontkend dat er in de meeste gevallen
van ontslag wei enig verband is met de gedragingen of de geschiktheid
van de werknemer of met de noodwendigheden van de onderneming.
Nochtans zijn rechtspraak en de doctrine het erover eens dat zulks
niet altijd volstaat om een ontslag de kwalificatie van willekeurig te
ontnemen. Nagegaan moet worden of de geschiktheid of het gedrag
van de werknemer dan wei het belang van de onderneming een
wettige reden zijn voor het ontslag(381). Dit nagaan gebeurt via het
criterium voor het rechtsmisbruik: mag een normaal voorzichtig en
bezorgd werkgever zich op de ingeroepen reden steunen om tot
ontslag over te gaan? In bepaalde gevallen zal een beroep op de figuur
van het willekeurig ontslag dan ook marginale toetsing, die kenmerkend is voor de leer van het rechtsmisbruik, impliceren(382). Op die
manier kan als willekeurig worden aangemerkt, een ontslag dat
weliswaar steunt op een gedraging van de werknemer, doch zonder
dat die gedraging het ontslag rechtvaardigt, b. v. een ontslag bij wijze
van represaille, wegens lidmaatschap van een vakbond, wegens het
indienen van een klacht bij de sociale inspectie, wegens het stellen
van professionele eisen of wegens een eenmalige Iichte fout van de
werknemer.
Uiteindelijk kan men zich zelfs afvragen of de willekeurige aard van
een ontslag kan worden afgeleid uit het feit dat het ontslag steunt
op een niet-foutieve gedraging van de werknemer. Volgens sommigen
wel(383), volgens anderen daarentegen kan ook een niet-foutieve

(381) FAGNART, J.L., ,Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975)",
J. T., 1976, 590, nr. 47.

(382) BODSON, J.C., BRANDON, I., JOURDAN, M., TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le
licenciement abusif de l'ouvrier: !'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc.
Kron., 1989, 80.
(383) BODSON, J.C., BRANDON, I., JOURDAN, M., TOLEDO, M. en VAN LIERDE, D., ,Le
licenciement abusif de l'ouvrier: !'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, un clair-obscur", Soc.
Kron., 1989, 80.
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gedraging volstaan om het ontslag als niet-willekeurig aan te merken(384).
122. Anderzijds is het duidelijk dat de figuur van het willekeurig

ontslag niet aile gevallen van rechtsmisbruik kan omvatten. Er zijn
gevallen waarin voor werklieden nog een beroep moet worden gedaan op de leer van het rechtsmisbruik om het ongeoorloofde ontslag
van een werkman te kunnen sanctioneren(385).
Uit de formulering van artikel63 van de Arbeidsovereenkomstenwet
kan worden afgeleid dat het willekeurig ontslag enkel betrekking
heeft op de redenen van het ontslag, niet op de omstandigheden
waarin het wordt gegeven. Een ontslag kan gesteund zijn op het
gedrag of de geschiktheid van de werknemer of ingegeven zijn door
de noodwendigheden van de onderneming, maar toch ongeoorloofd
door de wijze waarop of de omstandigheden waarin het werd gegeven. Een beroep op de algemene figuur van het rechtsmisbruik is
daarvoor onvermijdelijk(386).
Dit is b. v. het geval wanneer er weliswaar een gedraging van de
werknemer is die het ontslag rechtvaardigt, maar de schade werd
veroorzaakt door de wijze waarop dit ontslag werd doorgevoerd,
b.v. met heel wat misbaar, die buiten proportie is tot het voordeel
dat de werkgever daarbij heeft. De werkgever heeft in een dergelijk
geval niet ontslagen zonder redenen of om andere redenen dan die
welke artikel63 van de Arbeidsovereenkomstenwet in acht neemt om
een ontslag als niet-willekeurig ontslag aan te merken, maar hij heeft
tussen de verschillende wijzen om zijn recht tot ontslag uit te oefenen,
niet die gekozen welke de minste schade toebrengt aan de werknemer,
wat een van de klassieke criteria is om rechtsmisbruik te toetsen.
Eigenlijk zou in dergelijke gevallen niet de forfaitaire vergoeding van
artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet mogen worden toegekend, maar een schadeloosstelling overeenkomstig het gemeen
recht(387), hoewel in de praktijk dat onderscheid niet blijkt te
worden gemaakt.
123. Uit wat voorafgaat blijkt dat het verkeerd is voorop te stellen
(384) CLESSE, J. en JAMOULLE, M., ,Examen de jurisprudence (1978-1981). Contrat de
travail", R.C.J.B., 1983, 670; Arbh. Brussel, 21 april1986, J.T.T., 1987, 65.
(385) GENNEN, J., ,Quelques reflexions sur le licenciement abusif", Soc. Kron., 1981, 195.
(386) CLESSE, J. en JAMOULLE, M., ,Examen de jurisprudence (1978-1981). Contrat de
travail", R.C.J.B., 1983, 669, m. 197.
(387) Zie nr. 131, 132.
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dat het begrip willekeurig ontslag voor werklieden samenvalt met het
begrip misbruik van ontslagrecht ten aanzien van bedienden en dat
de wettelijke definitie van willekeurig ontslag van werklieden bij
wijze van analogie kan worden gebruikt met betrekking tot het
ontslag van bedienden(388). Het wettelijk begrip willekeurig ontslag
van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet is zowel ruimer als
enger dan het begrip misbruik van het recht tot ontslag.
Bij de invoering' van de regeling van het willekeurig ontslag in de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst heeft de wetgever
duidelijk gemaakt dat ,bedienden ( ... ) het misbruik van recht bij
opzegging kunnen blijven inroepen, maar dan op grond van het
gemeen recht"(389) en uitsluitend op die grond. Het gemeen recht
veronderstelt in ieder geval een kennelijke overschrijding van de
normale grenzen van het recht om te ontslaan.

2) Misbruik van het recht tot ontslag en de wijze van ontslag
124. Het is evident dat ontslag op zichzelf geen misbruik van recht
is, ook niet wanneer daarbij de wettelijk voorgeschreven formaliteiten niet werden nageleefd(390). In het eerste geval is er gewoon
sprake van de uitoefening van een bevoegdheid, in het tweede van
inbreuk op een wettelijke bepaling, die tevens contractuele wanprestatie uitmaakt.
Anderzijds is het even manifest dat alle vormen van ontslag te goeder
trouw moeten worden uitgeoefend, zowel de opzegging, het ontslag
wegens dringende reden als de onmiddellijke beeindiging van de
arbeidsovereenkomst. Zij zijn alle even zo vele vormen van ,uitvoering" van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1134
B.W.(391).
De vraag die ons hier bezighoudt, is of de keuze van een welbepaalde
wijze van ontslag misbruik van recht kan zijn.
(388) CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van
het arbeidsrecht, I, RroAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 107, noot 75. TAQUET en
W ANTIEZ doen dit we!: TAQUET, M. en WANTIEZ, C., in Nouveaux visages du contrat de
travail, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1979, 88.
(389) Gedr. St., Kamer, 1968-69, nr. 270/7, 48.
(390) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 228; BLANPAIN, R., ,Misbruik van recht en ontslag van werknemers- Een
inleiding", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen,
Kluwer, 1984,66, nr. 133; GENNEN, J., ,Quelques reflexions sur le licenciement abusif", Soc.
Kron., 1981, 192; TAQUET, M. en WANTIEZ, C., ,L'abus du droit de rupture", J.T., 1972,
3.
(391) RAuws, W., ,Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten, inzonderheid bij ontslag
van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?", R. W., 1983-84, 283.
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125. In het gemeen verbintenissenrecht wordt sinds het cassatiearrest
van 16 januari 1986 aangenomen dat het recht van de benadeelde
schuldeiser om te kiezen tussen ontbinding en uitvoering van de
arbeidsovereenkomst geen discretionair recht (meer) is(392). Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van het hanteren van de verschillende wijzen van ontslag door de werkgever.
Men kent de discussie over de vraag of de werkgever al dan niet het
recht heeft om een arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beeindigen
met betaling van de verschuldigde vergoeding, zijnde een opzeggingsvergoeding(393) of een andere beeindigingsvergoeding(394). Het
gaat er in wezen om te weten of de vergoeding die de werkgever moet
betalen in geval van onmiddellijke beeindiging van een arbeidsovereenkomst zonder dringende reden, ai dan niet een schadevergoeding
is. Zonder diep op die vraag te willen ingaan, mag worden gesteld
dat voorai het parallellisme tussen artikei 39 en artikel 40 van de
Arbeidsovereenkomstenwet ervoor pleit de opzeggingsvergoeding en
de vergoeding verschuidigd bij onmiddellijke beeindiging van een
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk te beschouwen als een sanctie voor het niet naleven
van de voor ontsiag geidende voorschriften(395).
Als men aanneemt dat de voornoemde vergoedingen schadevergoedingen zijn voor onregelmatige beeindiging van de overeenkomst,
betekent dit nog niet dat de werkgever die een dergelijke beeindiging
doorvoert, rechtsmisbruik pleegt(396). In die zienswijze heeft de
werkgever immers niet het recht om de overeenkomst op die wijze
te beeindigen, zodat hij door zulks wei te doen, ook geen misbruik
kan maken van enig recht. Er is gewoon sprake van inbreuk op de
wet en contractueie wanprestatie.
Maar ais men aanneemt dat de werkgever wei het recht heeft de
arbeidsovereenkomst eenzijdig voortijdig te beeindigen met betaling
van de geeigende vergoeding, maakt hij wei gebruik van een bevoegdheid en moet hij deze te goeder trouw uitoefenen. Die goede trouw
is er b. v. niet wanneer de werkgever beslist zijn activiteit stop te zetten
(392) Cass., 16 januari 1986, R. W., 1987-88, 1470, noot VAN 0EVELEN, A ..
(393) Artikel 39 Arbeidsovereenkomstenwet.
(394) Artikel 40 Arbeidsovereenkomstenwet.
(395) LENAERTS, H. Inleiding tot het sociaal recht, Brussel, Story, 1988, 39, nr. 36.
(396) Arbh. Brussel, 12 juli 1979, Med. V.B.O., 1980, 458; Arbrb. Charleroi, 23 februari 1976,
J. T. T., 1977, 166. Enigszins in de andere zin oordeelde de Arbeidsrechtbank te Gent, op grond
dat uit de onmiddellijke beeindiging met betaling van de verschuldigde vergoeding de wil van
de werkgever blijkt zo vlug mogelijk een einde te maken aan de aanwezigheid van de werknemer
in de onderneming: Arbrb. Gent, 8 februari 1971, R. W., 1971-72, 242.
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of op te schorten zonder tot opzegging over te gaan of met inachtneming van een te korte opzeggingstermijn, hoewel hij zonder bezwaar
voor zichzelf het personeel tijdig had kunnen op de hoogte brengen
van zijn voornemen en het aldus de nodige tijd had kunnen geven
om met meer kansen op succes een andere betrekking te zoeken(397).
Wellicht zou deze redenering, nog steeds in de hypothese dater een
recht zou bestaan tot onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst
met betaling van de geeigende vergoeding, kunnen uitgebreid worden
tot andere gevallen waarin de werkgever aan onmiddellijke beeindiging de voorkeur geeft hoven opzegging (of het Iaten verstrijken van
de termijn). Toepassing zou namelijk kunnen worden gemaakt van
het evenredigheidsbeginsel of van de regel van de minste schade: de
werkgever die onmiddellijk de arbeidsovereenkomst van een werknemer beeindigt met betaling van een vergoeding, kan aan de werknemer schade berokkenen (onmiddellijke werkloosheid, onmogelijkheid voor de werknemer om door te arbeiden tijdens de opzeggingstermijn of de resterende duur van de arbeidsovereenkomst zijn
vaardigheid op peil te houden, morele schade door de ongunstige
indruk die een onmiddellijke beeindiging altijd nalaat...), die niet in
verhouding staat tot het voordeel dat een dergelijke uitoefening van
het recht tot ontslag aan de werkgever oplevert (vermijden van
demotivering of schadelijk optreden tijdens de opzeggingstermijn).
Men weet dat er echter weinig rechtspraak is die terzake de figuur
van misbruik van recht toepast (Wei: Arbh. Luik, 15 maart 1971,
Jur. Liege, 1971-72, 2). De omstandigheid dat de forfaitaire vergoeding van de artikelen 39 en 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet
wordt geacht aile schade te dekken die wordt veroorzaakt door de
onmiddellijke beeindiging, zal daaraan wellicht niet vreemd zijn.
126. Er zijn echter gevallen waarin de werkgever de voorkeur geeft
aan een onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst om de
werknemer bijzondere ,schade" toe te brengen, b.v. om hem het
recht te ontnemen op een eindejaarspremie waarop de werknemer
slechts aanspraak kan maken indien hij nog in dienst is op het
ogenblik waarop die wordt toegekend(398).
Het gebeurt inderdaad dat het in dienst zijn op het tijdstip van de
(397)

DE BERSAQUES,

A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",

R.C.J.B., 1972, 233.

(398) Eigenlijk is de bedoeling van de werkgever dan nag niet zozeer de werknemer de premie
te ontnemen, maar zelf de premie niet te moeten betalen. Alleszins zal van een disproportie
tussen de schade van de werknemer en het voordeel voor de werkgever moeilijk sprake kunnen
zijn, aangezien beide aan elkaar gelijk zijn.
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toekenning van de premie als voorwaarde wordt gesteld voor het
recht op een premie. De werknemer kan in dergelijke gevallen het
recht op het geheel of op een gedeelte van de premie verliezen omdat
de werkgever zonder dringende reden een onmiddellijk einde maakt
aan de arbeidsovereenkomst of overgaat tot opzegging maar de
werknerner van prestaties vrijstelt tijdens de opzeggingstermijn, terwijl vaststaat dat de werknemer nog in dienst zou zijn geweest op het
ogenblik waarop een oudejaarspremie wordt toegekend indien de
werkgever de normale opzeggingstermijn zou hebben in acht genomen. De arbeidshoven te Antwerpen en te Brussel zijn van mening
dat de werkgever in zulke gevallen door een onrechtmatige beeindiging van de overeenkomst de vervulling verhindert van de voorwaarde waarvan de toekenning van de premie afhankelijk is, zodat de
werknerner met toepassing van artikel 1178 van het B. W. toch
aanspraak kan maken op de premie(399). De fout kan worden
omschreven als het ontzeggen aan de werknemer van het recht op
arbeid tijdens de opzeggingstermijn(400). De arbeidsrechtbanken te
Antwerpen en te Brussel zijn het daarmee niet eens. Volgens hen
volstaat voor de toepassing van artikel 1178 van het B.W. niet dat
de schuldenaar een handeling heeft gesteld die de vervulling van de
bedongen voorwaarde onmogelijk maakt. Vereist is tevens dat hij
met zijn handeling er doelbewust naar gestreefd heeft op arglistige
wijze aan de desbetreffende contractuele verplichting te ontsnappen.
Uit de loutere aanwending van zijn recht tot beeindiging van de
arbeidsovereenkomst kan niet zonder meer worden afgeleid dat de
werkgever blijk geeft van de bedoeling aan de uitkering van een
oudejaarspremie te ontkomen. Een dergelijke bedoeling kan echter
wel in sommige gevallen uit de concrete begeleidende omstandigheden worden afgeleid(401). Het Arbeidshof te Brussellijkt zich naderhand bij deze zienswijze te hebben aangesloten(402).
In feite kan deze problematiek worden beschouwd als een toepassing
van de leer van de goede trouw of van het rechtsmisbruik bij de keuze
van beeindigingswijze, althans indien men aanneemt dat de werkge(399) Arbh. Antwerpen, 22 maart 1982, Soc. Kron., 1984, 220; Arbh. Antwerpen (afd.
Hasselt), 7 juni 1983, Limb. Rechts/., 1984, 112; Arbh. Brussel, 22 april1988, Rechtspr. Arb.
Br., 1988, 224.
(400) Arbrb. Gent, 9 december 1985, T.G.R., 1986, 42.
(401) Arbrb. Antwerpen, 4 februari 1986, J.T.T., 1987, 81; Arbrb. Brussel, 16 september
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 32; Arbh. Antwerpen, 2 oktober 1986, R. W., 1987-88, 541;
Arbrb. Brussel, 24 maart 1987, J. T. T., 1987, 274; Arbrb. Antwerpen, 13 oktober 1987, Soc.
Kron., 1988, 53, noot RYCKX, D.; Arbrb. Brussel, 30 mei 1988, Rechtspr. Arb. Br., 1989,
42; Arbrb. Brussel, 7 september 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 399.
(402) Arbh. Brussel, 21 oktober 1988, J. T. T., 1989, 458.
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ver het recht heeft de overeenkomst te beeindigen met betaling van
de door de wet opgelegde beeindigingsvergoeding.

3) Misbruik van het recht tot ontslag en de klassieke criteria
127. Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 19 september 1983
staat vast dat niet iedere fout bij de uitoefening van het recht tot
ontslag, rechtsmisbruik uitmaakt. Vereist is dat een van de klassieke
criteria voor rnisbruik van recht voorhanden is(403).
Bepaalde rechtspraak blijkt dit uit het oog te verliezen. Zo werd ten
onrechte geoordeeld dat de werkgever die de ontslagprocedure vastgelegd bij C .A. 0., bestaande uit een voorafgaand onderhoud met de
betrokken werknemer, niet naleeft, waardoor deze werknemer het
recht van verdediging en het recht zich door een vakbondsafgevaardigde te laten bijstaan, wordt ontzegd, de verplichting schendt de
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en op deze grond een
schadevergoeding verschuldigd is(404). In een dergelijk geval is er
gewoon miskenning van een C.A.O.-bepaling, wat niets met misbruik van recht heeft te zien(405).
128. Het blijkt dat de arbeidsgerechten doorgaans de klassieke criteria voor rechtsmisbruik toepassen, zowel wanneer het erom gaat uit
te maken of er sprake is van willekeurig ontslag van een werkman,
als wanneer het gaat om marginale toetsing van de uitoefening van
het recht tot ontslag ten aanzien van een bediende(406).
Een vrij verregaand geval waarin, zonder te refereren aan een van
de klassieke criteria voor rechtsmisbruik, werd aangenomen dat de
goede trouw zich verzet tegen het normaal uitoefenen van de op de
wet steunende rechten, maakt het voorwerp uit van een vonnis van
de Arbeidsrechtbank te Nijvel. Een bediende had haar werkgever
laten weten dat zij wegens gezondheidsproblemen in de onmogelijkheid verkeerde haar werk te verrichten en dat zij, met het oog op de
nakende eindejaarsfeesten, ermee ophield. Aangezien die kennisgeving niet beantwoordde aan de voorschriften geldend voor een
opzegging, beschouwde de werkgever de houding van de bediende als
(403) DUFRENE, S., noot onder Cass., 19 september 1983, J. T., 1985, 59.
(404) Arbh. Bergen, 4 mei 1987, Soc. Kron., 1988, 42.
(405) Vgl. BLONDIAU, P., CLAEYS, T., MANGAIN, B. en SCHEYVAERTS, H., ,La rupture du
contrat de travail; Chronique de jurisprudence 1982-1984", J. T. T., 1986, 122.
(406) Zie het overzicht van CuYPERS, D., ,Overzicht van rechtspraak 1980-1986: willekeurig
ontslag", Or., 1988, 74-79; CUYPERS, D., ,Overzicht van rechtspraak 1980-1986: misbruik
van recht bij ontslag van bedienden", Or., 1988, 96-104.
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een onregelmatige beeindiging en vorderde hij van haar een opzeggingsvergoeding. De rechtbank was van oordeel dat zulks neerkwam
op een miskenning van de goede-trouwverplichting van de werkgever; hij had bij de bediende moeten navraag doen naar haar werkelijke bedoeling en haar de gevolgen moeten meedelen van een onregelmatige beeindiging. Zulks zou, aldus de rechtbank, de partijen
misschien hebben toegelaten in onderling akkoord een einde te
maken aan de overeenkomst, zodat de werkgever geen gewaarborgd
loon verschuldigd was en de bediende geen beeindigingsvergoeding.
De loyauteitsverplichting die op contracterende partijen rust, vereist
dat elke partij blijvend d.i. tot en met de omstandigheden rond de
beeindiging van de overeenkomst bezorgd is over de belangen van
haar medecontractant. De vordering van de werkgever werd afgewezen(407).
Twee van de klassieke criteria voor rechtsmisbruik behoeven een
korte toelichting in de hier behandelde context.

a. Kwaadwilligheid of bedoeling te schaden
129. Het valt op dat bepaalde rechtspraak het misbruik van het recht
tot ontslag van de werkgever beperkt tot gevallen van kwaadwilligheid, waarin de werkgever ontslaat met het uitsluitend oogmerk de
werknemer schade toe te brengen(408).
Sinds de cassatiearresten van 10 september 1971(409) en 7 december
1973(410) is het echter duidelijk dat misbruik van recht niet beperkt
is tot de gevallen waarin het enkel de bedoeling is schade toe te
brengen(411), maar dat elke uitoefening van een recht op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening
van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon, misbruik van
recht kan uitmaken(412). Met betrekking tot het recht tot ontslag
(407) Arbrb. Nijvel, 22 oktober 1975, J. T. T., 1977, 129, noot TAQUET, M. en W ANTIEZ, C ..
In hun noot bij dit vonnis veroordelen TAQUET en W ANTIEZ de zienswijze van de rechtbank
als zijnde gesteund op het principe ,fermons nos Codes, ouvrons nos creurs". Volgens hen
verplicht de goede trouw niet de persoon die een ontslag ontvangt, de bestemmeling voor te
lichten over de gevolgen daarvan: ,Le manque de loyaute ( ... ) ne peut ( ... ) priver une partie
d'un droit que la loi lui reconnait explicitement" ... Eigenlijk is zulks een ontkenning van de
beperkende werking van de goede trouw.
(408) M.b.t. artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet: Arbrb. Luik, 24 april1981, Soc. Kron.,
1981, 187; m.b.t. het ontslag van bedienden: Arbh. Brussel, 18 juni 1975, Med. V.B.O., 1977,
1957; Arbh. Brussel, 4 mei 1983, Soc. Kron., 1984, 288, noot VEROUGSTRAETE, W. en T.S.R.,
1983, 375.
(409) R. W., 1971-72, 321, concl. Proc. Gen. GANSHOF VANDER MEERSCH.
(410) R. W., 1973-74, 1600.
(411) Arbh. Luik, 20 oktober 1982, T.S.R., 1982, 119.
(412) Cass., 10 september 1971, R. W., 1971-72, 321, concl. Proc. Gen. GANSHOF VANDER
MEERSCH.
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werd dit overigens reeds gespecifieerd tijdens de besprekingen in de
Kamercommissie die zich boog over het wetsontwerp dat leidde tot
de wet van 21 november 1969 die de figuur van het willekeurig ontslag
in de arbeidsovereenkomstenwetgeving voor werklieden invoerde(413).
130. Kan er misbruik zijn van het recht tot ontslag wanneer een
ontslag te goeder trouw wordt gegeven, wanneer m.a.w. de werkgever die ontslag geeft zich van geen kwaad bewust is? In beginsel is
er in een dergelijk geval geen sprake van rechtsmisbruik, doch dit
hoeft niet altijd zo te zijn. De omstandigheden waarin een te goeder
trouw gegeven ontslag wordt gegeven, kunnen van die aard zijn dat
zij twijfel zaaien over de eerlijkheid en de moraliteit van de bediende,
zodat het ontslag foutief kan zijn wegens lichtzinnigheid of onvooruitziendheid. Ook degene die onbewust door zwakheid of ondoordachtzaamheid een fout begaat, kan zich schuldig maken aan misbruik van recht: ,La simple negligence, la legerete sont des quasidelits exempts de toute intention de nuire, qui peuvent dont etre
constitutifs d'abus alors meme que l'employeur a agi de bonne
foi"(414). De goede trouw van de werkgever sluit dus niet noodzakelijk rechtsmisbruik uit(415).
Toch werd geoordeeld dat een ontslag wegens dringende reden dat
werd gegeven naar aanleiding van het uitroepen of deelnemen aan
een wilde staking, kan ingegeven zijn door een te goeder trouw
begane vergissing van de werkgever over de gevolgen van staking in
het Belgisch recht, zodat het ontslag niet als rechtsmisbruik werd
beschouwd(416).

b. Evenredigheidsbeginsel
131. In zijn reeds herhaaldelijk vernoemde arrest van 19 september
1983 noemde het Hof van Cassatie het door een van de partijen van
een overeenkomst uitsluitend in haar eigen belang gebruik maken
van een recht dat zij aan de overeenkomst ontleent, zodat zij daaruit
een voordeel trekt dat niet in overeenstemming is met de correlatieve
(413) Gedr. St., Kamer, 1968-69, nr. 27017, 46.
(414) VANNES, V., ,L'abus de droit de Iicenciement dans le contrat de travail d'employe",
in Permanence du droit civil en droit du travail, Brussel, 1983, Editions de l'Universite de
Bruxelles, 320; Arbrb. Brussel, 19 september 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 385.
(415) DE BERSAQUES, A., ,La notion de Jicenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 226.
(416) Arbrb. Brussel, 20 september 1977, J. T. T., 1978, 51.
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last van de andere partij, misbruik van recht(417). Het gaat om een
van de klassieke criteria van rechtsmisbruik, het evenredigheidscriterium, in het voornoemde arrest overigens toegepast in een zaak van
arbeidsovereenkomsten. Het is een criterium dat in het gemeen recht
veel succes kent(418).
Met betrekking tot de uitoefening van het recht tot ontslag blijkt dit
criterium echter weinig te worden gebruikt(419). De reden hiervoor
ligt waarschijnlijk in de verstrekkende consequenties waartoe een
dergelijk gebruik zou kunnen leiden.
Inderdaad, men zou zich kunnen afvragen of het nadeel dat een
werknemer lijdt door een ontslag, nl. verlies van zijn mogelijkheden
om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin te voorzien, niet
altijd groter is dan het voordeel dat de werkgever heeft bij ontslag.
DE BERSAQUES meent van niet en betoogt dat in bepaalde gevallen
de werknemer moet aanvaarden ontslagen te worden omdat zulks
vereist is voor het behoud van de betrekking van andere werknemers.
Het belang van de werkgever, zo betoogt hij, is onlosmakelijk
verbonden met het belang van de andere werknemers die hij in dienst
heeft en gaat dus het particulier belang van de werkgever te buiten(420). Maar kan het evenredigheidscriterium wel altijd zinvol
worden gehanteerd als vaststaat dat het ontslag van een werknemer
niet vereist is in het belang van (het behoud van de betrekking van)
andere werknemers? Mag men m.a.w. ervan uitgaan dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden en er misbruik van recht is wanneer
niet vaststaat dat de werkgever (of de onderneming en dus mede de
andere werknemers) een minstens even groot voordeel had bij het
ontslag van een werknemer, als deze laatste er nadeel door leed?
Andermaal zou zulks impliceren dat de rechter zich gaat inmengen
in het economisch beleid van de werkgever of van de onderneming,
aangelegenheid die niet tot zijn opdracht noch tot zijn bekwaamheden behoort.
Misschien is het wel zo dat in het ontslagrecht in de meeste gevallen
het generiek criterium voor misbruik van recht het best kan worden
(417) Cass., 19 september 1983, R. W., 1983-84, 1480.
(418) CORNELJS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van
het arbeidsrecht, I, RroAux, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 84, nr. 166.
(419) Zie nochtans Arbh. Antwerpen, 21 maart 1983, R. W., 1983-84, 299 en Arbh. Gent, 10
september 1986, T.S.R., 1987, 201, noot A.T ..
(420) DE BERSAQUES, A., ,La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail",
R.C.J.B., 1972, 241. DE BERSAQUES heeft het wei niet over het belang van de werkgever maar
over dat van de onderneming als arbeidsgemeenschap.
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gehanteerd: zou elk normaal voorzichtig en bezorgd mens oordelen
dat de wijze waarop het recht tot ontslag werd uitgeoefend, de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door
een normaal voorzichtig en bezorgd werkgever? Leidt deze marginate
toetsing tot een bevestigend antwoord, dan is er rechtsmisbruik(421 ).
C. Sanctie op de miskenning van de goede trouw bij ontslag
132. Miskenning van de goede trouw bij het hanteren van het
ontslagrecht, wordt beteugeld met een schadeloosstelling, niet met
een verplichte re'integratie(422).
Wat de werklieden betreft, bedingt artikel63 van de Arbeidsovereenkomstenwet een forfaitaire vergoeding gelijk aan zes maanden loon.
De omvang van vergoeding voor rechtsmisbruik ten aanzien van
bedienden hangt af van de bewezen schade. De schade die met een
ontslag gepaard gaat, wordt in beginsel volledig gedekt door de
forfaitaire beeindigingsvergoeding van de artikelen 39 en 40 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, waarvan het bedrag niet noodzakelijk
verhoogd moet worden wanneer er bovendien sprake is van rechtsmisbruik. Ben bijkomende vergoeding voor rechtsmisbruik is pas
verschuldigd wanneer de bediende het bewijs Ievert van een andere
schade dan deze die voortvloeit uit het verlies van de dienstbetrekking(423). Wat het bewijs van de omvang van de schade betreft,
wordt de bediende meestal de facto ontslagen van de bewijslast door
het feit dat de rechtbank een begroting ex aequo et bono aanvaardt(424). De keerzijde van deze werkwijze is dat de schadeloosstelling meestal te gering is(425).

(421) CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van
het arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, 101, nr. 186.
(422) Arbh. Antwerpen, 30 december 1986, R. W., 1986-87, 2035.
(423) Arbh. Antwerpen, 19 oktober 1987, Soc. Kron., 1988 (verkort), 387.
(424) Zie over bewijs, schade en oorzakelijk verband: CORNELIS, L., ,Onderzoek naar de
principiele grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bedienden", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, I, RIGAUX, M. (ed.),
Antwerpen, Kluwer, 1984, 101-103, nrs. 187-190.
(425) STORCK, C., ,Abus de droit. Rappel des principes generaux", in Permanence du droit
civil en droit du travail, Brussel, Editions de l'Universite de Bruxelles, 1983, 287-288.
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V. GOEDE TROUW EN HET AFDWINGEN VAN HET ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT: DE LEER VAN DE RECHTSVERWERKING IN HET
ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT

A. Het begrip rechtsverwerking
133. Rechtsverwerking is de vooral in Nederland gekende figuur die

erin bestaat dat een recht tenietgaat, zonder dat zulks het gevolg is
van een verval, van een andere wijze van uitdoving bepaald door de
wet of van een wilsuiting, maar wezenlijk door de houding van de
titularis van dit recht(426). Men spreekt van rechtsverwerking wanneer iemand door toedoen van zijn eigen gedragingen een recht
geheel of gedeeltelijk verliest omdat het verder uitoefenen ervan
strijdig is met de voorheen ingenomen houding(427).
Deze rechtsfiguur was en is voornamelijk gekend in Nederland. Werd
de grondslag ervan oorspronkelijk gezocht in een stilzwijgende afstand van recht, later werd rechtsverwerking geacht te berusten op
de goede trouw, meer bepaald op de beperkende werking van de
goede trouw. Wanneer met name de uitoefening van een recht in
strijd is met de goede trouw wegens de voorafgaande houding van
de rechthebbende, is er sprake van rechtsverwerking(428). De uitoefening van een recht kan in strijd zijn met de goede trouw, als de
rechthebbende bij wie kennis van zijn recht ontbreekt, bij de wederpartij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn recht
prijsgeeft en als die wederpartij door hetgeen zij op grond van dat
vertrouwen heeft gedaan, als haar vertrouwen niet zou worden
gehonoreerd, in een ongunstigere toestand zou komen dan wanneer
zij niet had vertrouwd.
Rechtsverwerking veronderstelt
- dat een rechthebbende, ook al is het tegen zijn wil, bij een
wederpartij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij
zijn recht prijsgeeft;
- dat een nadeel werd veroorzaakt door de houding van de titularis
van het recht, in die zin dat de wederpartij op het bij haar gewekt
gerechtvaardigd vertrouwen heeft voortgebouwd en daardoor in
een slechtere positie zou komen dan wanneer zij niet had vertrouwd als zij niet wordt beschermd;
(426) VAN OMMESLAGHE, P., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 755.
(427) DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek Verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren
1978-1979 en 1979-1980)", R. W., 1980-81, 2442.
(428) VAN OMMESLAGHE, P., ,L'execution de bonne foi, principe general de droit?",
T.B.B.R., 1987, 197.
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dat de omstandigheden die kunnen pleiten voor een bescherming
van degene die het vertrouwen heeft gewekt, van minder gewicht
zijn dan de omstandigheden die een reden kunnen zijn om de
wederpartij te beschermen, zodat deze laatste geen ongerechtvaardigd voordeel bekomt.
Gerechtvaardigd vertrouwen alleen of een geleden nadeel op zichzelf
volstaan niet opdat er sprake zou zijn van rechtsverwerking. Vereist
is tevens dat verschillende factoren samen tot gevolg hebben dat de
uitoefening van een recht in strijd is met de goede trouw(429), zonder
dat er noodzakelijk sprake moet zijn van een fout van de houder van
het recht(430).
134. De leer van de rechtsverwerking vertoont verwantschap met de
stilzwijgende afstand, met het verval van een recht bij wijze van
sanctie voor een bepaald bedrag en met de leer van de schijn(431).
Er zijn ook parallellismen met rechtsmisbruik en zelfs met de exceptio non adimpleti contractus(432).
Een recht gaat door stilzwijgende ajstand teloor, wanneer de titularis
ervan een houding aanneemt die onverenigbaar is met dat recht.
Aangezien een afstand niet wordt vermoed, is vereist dat er een
werkelijke onverenigbaarheid bestaat tussen de gedragingen van de
titularis en het recht waarop hij zich naderhand wil beroepen.
Schoolvoorbeeld daarvan is de houding die neerkomt op het dekken
van een relatieve nietigheid of op een berusting.
In geval van verval van een recht bij wijze van sanctie voor een
gedraging van de titularis, is niet vereist dat, zoals bij stilzwijgende
afstand, deze gedraging objectief onverenigbaar is met het recht,
maar gaat het om een technisch middel om een foutieve gedraging
te sanctioneren. Een voorbeeld daarvan is het adagium nemo auditur
propriam turpitudinem allegans.
Volgens de leer van de schijn tenslotte brengt een zuivere schijnsituatie juridische gevolgen teweeg die analoog zijn aan die welke zich
zouden hebben voorgedaan indien de situatie aan de realiteit zou
beantwoorden. Hiervoor is vereist dat een derde gelooft dat hij uit
bepaalde feiten het bestaan mag afleiden van een juridische situatie
(429) Zie over dit alles: AAFTINK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van recht",
T.P.R., 1980, 793-826.
(430) VAN OMMESLAGHE, P ., ,Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations",
R.C.J.B., 1988, 143.
(431) VAN OMMESLAGHE, P., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980,
756-782.
(432) AAFTINK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 813-818.
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die in werkelijkheid niet bestaat. Het schijnmandaat is een van de
meest gekende voorbeelden daarvan.
Het verschil tussen rechtsverwerking en stilzwijgende afstand is dat
rechtsverwerking wordt afgeleid uit een analyse van de objectieve
gedragingen van de titularis, zonder dat rekening moet worden
gehouden met diens bedoeling. Rechtsverwerking kan er b.v. zijn
wanneer iemand het vertrouwen wekt dat hij een recht heeft prijsgegeven, zelfs al was zulks helemaal niet zijn bedoeling.
De rechtsverwerking sluit het nauwst aan bij de theorie van de schijn.
In wezen komt de leer van de rechtsverwerking erop neer dat wie een
bedrieglijke schijn schept, waarop een derde zich rechtmatig kan
verlaten, niet zonder tekort te komen aan de goede-trouwverplichting
die derde kan verrassen door op die schijn terug te keren en aan de
derde schade te berokkenen(433).

B. Rechtsverwerking in het Belgisch recht
1) Algemeen
135. De Belgische rechtspraak staat, in tegenstelling tot de Nederlandse, in het algemeen eerder huiverig tegenover de beperkende
werking van de goede trouw in de vorm van rechtsverwerking. Wei
komt het voor dat toepassing wordt gemaakt van de leer van de
rechtsverwerking zonder dat die term wordt gebruikt(434). In de
meeste gevallen wordt de rechtsverwerking dan gekwalificeerd als een
stilzwijgende afstand van recht, al is zulks voor kritiek vatbaar
omdat er bij de houder van het recht doorgaans geen sprake is van
een wil om een recht te verliezen(435). De Belgische rechtsleer blijkt
wei overtuigd te zijn van het nut van een dergelijke figuur om
bepaalde gevallen op te lossen die nu door de rechtspraak vaak op
kunstmatige wijze worden ondergebracht bij andere categorieen(436).
(433) FORIERS, P.A., ,L'apparence, source autonome d'obligations, ou application du
principe general de !'execution de bonne foi. A propos de !'arret de Ia Cour de cassation du
20 juin 1988", J. T., 1989, 545-546.
(434) KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R.,
1983, 607, nr. 104.
(435) VAN OEVELEN, A. en DrRrx, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)",
R. W., 1985-86, 95-96; VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1974-1982). Les
obligations", R.C.J.B., 1988, 142, nr. 230.
(436) DrRrx, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek Verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren
1978-1979 en 1979-1980)", R. W., 1980-81, 2442 en de aldaar te vinden talrijke verwijzingen
naar Nederlandse en Belgische doctrine.
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2) Arbeidsovereenkomstenrecht
a. Toepasseli}kheid
136. In het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht lijkt de leer van
de rechtsverwerking nog weinig doorgang te hebben gevonden en
trouwens ook niet eenvoudig toe te passen te zijn. Rechtsverwerking
wordt in deze context wel eens ingeroepen door de werkgever tegen
een werknemer die gedurende langere tijd nooit heeft geprotesteerd
tegen bepaalde arbeidsvoorwaarden, maar zich daarover later, doorgaans wanneer de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen,
toch gaat beklagen en dienaangaande een rechtsvordering instelt.
Terzake moet rekening worden gehouden met een aantal fact oren die
eigen zijn aan het arbeidsrecht.
Vooreerst is het stilzitten van de werknemer staande de arbeidsovereenkomst in veel gevallen te verklaren door de vrees dat het formuleren van aanspraken het voortbestaan van de samenwerking in bet
gedrang zal brengen. Het komt eerder zelden voor dat een nog in
dienst zijnde werknemer een geding aanspant tegen zijn werkgever.
Er kan dan ook doorgaans gemakkelijk een verklaring worden
gevonden voor de passiviteit van de werknemer: niet de wil een recht
prijs te geven moet daaruit worden afgeleid, maar vrees voor het
verlies van de betrekking. Een en ander houdt verband met het feit
dat in het arbeidsovereenkomstenrecht afstanden moeilijk worden
aangenomen, althans staande de arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht, arbeidsovereenkomstenrecht inbegrepen, is grotendeels dwingend recht ten voordele van de werknemer en aldus ontsnapt aan de
wil van de partijen(437). Het is duidelijk dat het de werknemers
verboden is de aanspraken die dit recht hun toekent, vooraf te
verzaken. De dwingende aard van een wettelijke bepaling verzet zich
inderdaad tegen iedere afstand die betrekking heeft op een toekomstig, voorwaardelijk, eventueel of te verwachten recht(438). Nu is
rechtsverwerking, zoals boven werd uiteengezet, in wezen wel iets
anders dan een stilzwijgende afstand van recht. Zij bestaat echter
vaak op grond van het bij een ander gewekt gerechtvaardigd vertrouwen in afstand van recht(439). Dit laatste is in zaken van arbeidsovereenkomstenrecht nu juist doorgaans niet voorhanden: ook de werk(437) Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,De aard van het arbeidsrecht" in Aanwerven,
tewerkstellen en ontslaan (A.T.O.), I, Antwerpen, Kluwer, losbl., nrs. I 501 120-130.
(438) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Econornie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 412, nr. 364.
(439) AAFTINK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 799.
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gever weet of moet weten dat een aanvaardende of berustende
houding van zijn werknemer, zoals trouwens zelfs een uitdrukkelijke
instemming of toestemming van zijnentwege, kan ingegeven zijn
door de bestaande gezagsverhouding, zodat zijn mogelijk vertrouwen dat de werknemer zijn rechten heeft prijsgegeven doorgaans niet
gerechtvaardigd zijn.
Anders is het met afstanden die gebeuren nadat het recht is ontstaan.
Het dwingende wettelijke voorschrift heeft alsdan zijn uitwerking
gehad, aangezien het recht door de werknemer werd verworven.
Algemeen wordt aangenomen dat in zaken van arbeidsovereenkomstenrecht de verzaking van een recht mogelijk is op het ogenblik
waarop elk risico voor het uitoefenen van druk op de werknemer
verdwijnt, d.i. vanaf de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met
de haar kenmerkende gezagsverhouding. Na de beeindiging van zijn
arbeidsovereenkomst wordt de werknemer immers niet meer vermoed te hebben gehandeld onder morele dwang uitgaande van de
werkgever, aangezien de toestand van afhankelijkheid, bestaansreden van de wettelijke bescherming, niet meer voorhanden was. Maar
dan geldt in veel gevallen de verjaringstermijn van artikel15 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, zodat, zolang men binnen deze termijn
blijft, er moeilijk sprake kan zijn van al te langdurig wachten met
het uitoefenen van rechten, waardoor een vertrouwen op verzaking
zou zijn geschapen. Louter tijdsverloop binnen de verjaringstermijn
is vanzelfsprekend niet voldoende om van rechtsverwerking te gewagen. Een vertrouwen is overigens doorgaans eerder gerechtvaardigd
als het blijkt uit een handelen dan uit een stilzitten(440).
In veel gevallen geldt bovendien de vijfjarige verjaringstermijn van
artikel26 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, aangezien vele tekortkomingen aan de arbeidsovereenkomst
ook inbreuken zijn op strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen van
de een of andere wet die deel uitmaakt van de arbeidsbescherming.
In dat geval wordt licht aangenomen dat een opeenvolging van
dergelijke misdrijven een enkel voortgezet misdrijf uitmaakt, zodat
de verjaringstermijn slechts begint te lopen op het ogenblik van het
laatste misdrijf(441). Aldus kan soms vele jaren later een burgerlijke
vordering steunend op een dergelijk misdrijf nog niet verjaard zijn.
De kwalificatie van misdrijf en de daaraan verbonden specifieke
(440) AAFrrNK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 810.
(441) Zie hierover VAN EECKHOUTTE, W., ,Sociaalrechtelijke implicaties van de burgerlijke
vordering op grond van een misdrijf" in Actuele problemen van het strajrecht, DE NAuw,
A, D'HAENENS, J. en STORME, M. {ed.), Antwerpen, Kluwer, 1988, 414-419.
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verjaringstermijn van de burgerlijke vordering op grond van dat
misdrijf, maken dat niet gemakkelijk zal worden aanvaard dat de
werkgever erop mag vertrouwen dat de werknemer zijn rechten heeft
prij sgegeven.
Tenslotte is voor rechtsverwerking vereist dat het stilzitten van de
betrokkene aan de andere partij nadeel heeft toegebracht, zoniet zou
rechtsverwerking leiden tot een ongerechtvaardigde bevoordeliging(442). Dit nadeel is niet per definitie voorhanden wanneer een
werknemer lang, eventueel jaren lang, wacht met het instellen van
een vordering. Doorgaans zal de werkgever zijn verder handelen niet
hebben moeten afstemmen op de veronderstelde afstand, zodat hij
door de houding van de werknemer geen schade heeft geleden, terwijl
de intrest die hij verschuldigd is wanneer een vordering na lange tijd
wordt ingesteld en ingewilligd, gecompenseerd wordt door het gebruik dat hij ondertussen heeft gehad van de uiteindelijk te betalen
fondsen. Toch is het niet uitgesloten dat de werkgever door het
tijdsverloop bijzondere schade lijdt: er kunnen bewijsmoeilijkheden
rijzen, de schuld kan in de loop van de tijd buitensporig aangegroeid
zijn en moeilijk nog ineens te voldoen ... De rechter zal dan moeten
uitmaken of dergelijke nadelen voor de werkgever kennelijk onevenredig zijn met de voordelen die de werknemer heeft bij het laten
gelden van zijn rechten, wat doorgaans niet het geval zal zijn.

b. Mogelijke toepassingen
137. In zekere zin zou als een toepassing in het arbeidsovereenkomstenrecht van de figuur van de rechtsverwerking kunnen worden
aangezien, het belang dat sommige rechters hechten aan de wijze
waarop een overeenkomst werd uitgevoerd, als het erop aan komt
haar de juiste kwalificatie te geven. Het feit dat een overeenkomst
jarenlang werd uitgevoerd zonder dat de hoedanigheid van zelfstandig medewerker door de medecontractant ooit werd betwist, wordt
inderdaad door bepaalde rechtspraak geacht steun te bieden voor de
afwijzing van de aanspraken als werknemer die de betrokkene achteraf laat gelden. Meestal wordt echter niet geoordeeld dat de rechten
van de medewerker als werknemer door zijn houding zijn teniet
gegaan, maar dat er geen arbeidsovereenkomst tussen de partijen

(442) AAFTINK, H.A.M., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", T.P.R., 1980, 807.
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bestond(443). Een zelfde redenering is mogelijk ten aanzien van een
bediende die jarenlang zonder protest de rechtspositie van werkman
aanvaardde(444).

138. Zonder dat die naam wordt genoemd, wordt de figuur van de
rechtsverwerking toegepast ten aanzien van de , berusting" van de
werknemer in eenzijdige wijzigingen van de arbeidsovereenkomst die
de grenzen van het ius variandi te buiten gaan. Wanneer de werkgever
eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
aanzienlijk wijzigt, kan de voortzetting van de arbeidsprestaties door
de werknemer gedurende een langere termijn dan noodzakelijk is om
standpunt te nemen ten aanzien van het sluiten van een nieuwe
arbeidsovereenkomst, impliceren dat afstand wordt gedaan van het
aanvoeren van de aan de werkgever te wijten beeindiging, zelfs al
gaat het voortzetten van de arbeid gepaard met het formuleren van
voorbehoud(445). Eigenlijk heeft de werknemer, bij ontstentenis van
een dergelijke bedoeling, geen afstand gedaan, maar heeft hij zijn
recht verwerkt.
139. Zoals men weet, is ten aanzien van aile werknemers voor het
bepalen van de duur van de opzeggingstermijn de ancienniteit determinerend. Het gaat om de ancienniteit verworven op het ogenblik
waarop de opzegging ingaat(446). Ancienniteit is de tijd gedurende
dewelke men ononderbroken als werknemer in dienst is geweest van
dezelfde werkgever. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten onderbreken de ancienniteit niet, als er geen onderbreking is. Het Hof van
Cassatie is van oordeel dat zulks zelfs het geval is als een vroegere
overeenkomst wordt beeindigd met een opzegging of een opzeggingsvergoeding(447). Toch lijkt het onredelijk of onbillijk dat een werknemer een opzeggingstermijn of -vergoeding eist die wordt bepaald
met inachtneming van een periode van tewerkstelling die al in rekening werd gebracht om een termijn of vergoeding te bekomen van
(443) Zie b.v.: Arbh. Luik, 10 februari 1975, T.S.R., 1976, 158; Arbh. Brussel, 29 juni 1979,
J.T.T., 1980, 101; Arbh. Brussel, 30 maart 1981, De Verz., 1981, 717, noot V.H.; Arbh.
Bergen, 22 april 1982, J. T. T., 1983, 7; Arbh. Luik, 12 februari 1986, Int. Soc. Seer., 1987,
z.p.; Arbrb. Namen, 7 januari 1980, J. T. T., 1980, 236.
(444) Arbh. Brussel, 20 maart 1986, Int. Soc. Seer., 1986, Afl. 16, 3, dat evenwel stelt dat
de houding van de betrokkene de vrije beoordeling van de rechter onverkort laat.
(445) Cass., 7 januari 1980, R. W., 1980--81, 1214; Cass., 28 juni 1982, Arr. Cass., 1981--82,
1367.
(446) Artikel 59, laatste lid en artike1 82, par. 4 Arbeidsovereenkomstenwet.
(447) Cass., 15 maart 1986, J. T. T., 1987, 58; Cass., 6 november 1989, J. T. T., 1989, 483.
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dezelfde werkgever, althans wanneer er geen sprake is van wetsontduiking. Het instellen door een werknemer van vordering die ertoe
strekt een dergelijke periode van tewerkstelling nogmaals in aanmerking te zien nemen, werd door de Arbeidsrechtbank te Nijvel in strijd
geacht met de goede trouw(448). Kan men niet stellen dat, althans
wanneer het gaat om een situatie waarin reeds een vergoeding werd
betaald op grond van een bepaalde ancienniteit, de werkgever erop
mocht vertrouwen dat door het feit dat de werknemer de opzeggingsvergoeding zonder meer aanvaardde, de werknemer zijn recht op
inaanmerkingneming voor de ancienniteit van de periode waarop de
vergoeding werd berekend, prijsgaf of geen tweede keer zou laten
gelden?

140. Rechtspraak die expliciet toepassing maakt van de figuur van
de rechtsverwerking is in arbeidszaken (vooralsnog?) zeer schaars.
Het volgende gepubliceerde geval is een van de zeldzame voorbeelden. Ben bediende was twaalf jaar lang tewerkgesteld en bezoldigd
als deel uitmakende van de tweede categorie van de beroepenindeling
die bestaat in de bedrijfstak van het aanvullend nationaal paritair
comite voor de bedienden. Zulks gebeurde klaarblijkelijk tot haar
volledige genoegdoening, aangezien dienaangaande nooit een betwisting rees tijdens de jaren van tewerkstelling. Noch tijdens, noch bij
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, overigens op haat eigen
initiatief, liet zij enige aanspraak gelden op achterstallig of aan te
passen loon. Twee maanden na het door haar gegeven ontslag, werd
door haar vakveren1ging een eis geformuleerd tot herkwalificatie
voor het verleden: de bediende zou tot de derde categorie van de
beroepenindeling hebben behoord, zodat haar belangrijke achterstallen inzake loon en andere voordelen zouden verschuldigd zijn. De
Arbeidsrechtbank te Mechelen wees haar vordering af op grond dat
geen misdrijf bestaande in niet-betaling van het baremieke loon was
bewezen, evenmin bewezen was dat de werkgever, die instaat voor
de kwalificatie van zijn werknemers, een foutieve indeling deed en
,bij toepassing van de juridische constructie der rechtsverwerking
kan aangenomen (worden) dat na 12 jaar in dezelfde situatie te
hebben vertoefd, partijen die toestand als rechtmatig hebben ervaren"(449). Het vonnis lijkt te weinig gemotiveerd om van een doorbraak in het arbeidsovereenkomstenrecht van de rechtsverwerking te
kunnen gewagen.
(448) Arbrb. Nijvel, 15 februari 1989, J.L.M.B., 1989, 784.
(449) Arbrb. Mechelen, 27 mei 1989, In/. Soc. Seer., 1989, afl. 16, z.p.
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141. In mijn inaugurate rede pleitte ik ervoor de autonomie van het
sociaal recht niet te overtrekken en open te staan voor een ruime
integratie van deze discipline in het geheel van het recht(:450). Het
zou verkeerd zijn zich te verschuilen achter de finaliteit van het
arbeidsrecht, die bestaat in de bescherming van de wer~nemer, om
oplossingen uit het gemeen recht per definitie van de hapd te wijzen
of zelfs maar wanneer zij voor de werknemer ,ongunstig" zijn. De
onmiskenbare eigenheid van het arbeidsrecht neemt niet weg dat ook
de belangen van de werknemers niet zouden gediend worden door
een totale afzondering van het arbeidsrecht van het gemeen recht.
Zonder algemene juridische beginselen zou de bescherming van de
werknemers herleid worden tot improvisatie, verwarring en mogelijk
zelfs tot willekeur.
142. De wenselijkheid van een blijvende bevruchting van het sociaal
recht door het gemeen recht kan wellicht niet mooier worden geillustreerd dan aan de hand van de goede trouw. De opgang en de
genuanceerde toepassing die deze figuur de laatste jaren kende in de
andere takken van het privaatrecht, nodigt uit tot bezinning over een
ruimer beroep daarop in het arbeidsovereenkomstenrecht. Dat die
renaissance van de goede trouw nog zo weinig expressis verbis in het
arbeidsovereenkomstenrecht is doorgedrongen, is wellicht mede te
wijten aan de relatieve ,afzondering" die gepaard gaat met de
autonome arbeidsgerechten. Het was de bedoeling van dit opstel aan
te tonen dat de autonomie van het arbeidsrecht zich er niet tegen
verzet dat de figuur van de goede trouw ook het arbeidsovereenkomstenrecht gaat ,doordesemen" en dat er met betrekking tot bepaalde
arbeidsrechtelijke aspecten, van die figuur een belangrijk vernieuwend effect kan uitgaan.
In de fase van sollicitatie en selectie kan men zich steunen op de
beginselen van behoorlijk handelen om de werkgever, die in deze
situatie over een machtspositie beschikt, ertoe te verplichten de goede
trouw in acht te nemen. De concrete binding en draagwijdte van de
C.A.O. nr. 38 wordt daarbij in ruime mate overstegen.
Op het vlak van het aangaan van de arbeidsovereenkomst leidt de
toepassing van de civielrechtelijke beginselen van de goede trouw,
(450) VAN EECKHOUTTE, W ., Sociaa/ recht inter utrumque, Brussel, Story, 1988, Gandaius

nr. 13, 10-13.
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met de aanvulling die enkele typisch arbeidsrechtelijke aspecten
vereisen, reeds Ianger tot bevredigende oplossingen.
De interpretatieve en aanvullende werking van de goede trouw kunnen een belangrijke aanbreng doen in de aangelegenheid van de
verplichtingen van de partijen. Het bestaan van concrete wettelijke
en conventionele voorschriften terzake betekent niet dat de partijen
slechts gehouden zijn tot de strikte naleving van die bepalingen. De
goede trouw bij de uitvoering van een arbeidsovereenkomst impliceert dat die verplichtingen eventueel ruim moeten worden gei:nterpreteerd en moeten worden aangevuld met andere. In de problematiek van de definitieve arbeidsongeschiktheid is het Hofvan Cassatie,
door uit te gaan van een zeer enge benadering van het begrip
bedongen arbeid, een andere weg ingeslagen. Indien de rechtspractici
en de feitenrechters deze aangelegenheid duidelijker in termen van
goede trouw benaderen, wat tot op heden slechts sporadisch is
gebeurd, is een kentering op termijn misschien niet uitgesloten.
Bij het bepalen van de juridische basis en de grenzen van het ius
variandi van de werkgever, heeft het arbeidsrecht eigen constructies
ontworpen, die een solide en coherente basis missen en onnodig de
beginselen van het gemeen recht veronachtzamen. Ben meer uitgesproken beroep op de figuur van de goede trouw kan daaraan
verhelpen en er, mits het aanbrengen van de nodige nuanceringen,
toch over waken dat aan de specifieke bekommernissen van het
arbeidsrecht geen afbreuk wordt gedaan.
De goede trouw Ievert een wezenlijke bijdrage tot de oplossing van
de problematiek van het tuchtrecht van de werkgever en die van de
uitvindingen in dienstverband, die beide noch wettelijk, noch door
C.A.O.-bepalingen zijn geregeld.
In de belangrijke aangelegenheid van het misbruik van het recht tot
ontslag kan het gebruik van de bestaande verfijnde indeling van de
subjectieve rechten, die de meest accurate toepassing van de leer van
de goede trouw toelaat, zorgen voor een verduidelijking van de te
hanteren criteria en voor een preciesere omschrijving van de taak van
de rechter.
De met de leer van het rechtsmisbruik gepaard gaande marginate
toetsing biedt trouwens in het algemeen een juridische basis voor en
een houvast bij de wijze waarop de rechter de delicate opdracht moet
uitvoeren een oordeel te vellen in zaken die betrekking hebben op het
sociaal en economisch beleid van de werkgever. Zij verantwoordt dat
en verklaart hoe de rechter zich onthoudt van een opportuniteitsbeoordeling en enkel de rechtmatigheid van beleidsbeslissingen van de
werkgever onderzoekt.
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143. Dit alles is geen pleidooi om te pas en te onpas de goede trouw
in zaken van arbeidsovereenkomstenrecht in te roepen.
Een aantal kritieken die in het algemeen werden uitgebracht op de
een te gemakkelijk beroep doen op deze rechtsfiguur, gelden ook in
het arbeidsrecht.
Zo wijst JAMOULLE op het gevaar dat bij een te groot jurisprudentieel beroep op de aanvullende goede trouw bij het beoordelen van
de naleving van de verplichtingen van de werknemer, het foutcriterium over het hoofd wordt gezien en contractuele sancties worden
geoorloofd geacht zonder dat een fout, grondslag voor de aansprakelijkheid van de werknemer, aanwezig is. Een extensieve visie op de
werking van de goede trouw zou aldus verwant worden aan de
risicoleer(451) of de leer van de foutloze aansprakelijkheid. Men kan
daaraan toevoegen dat hetzelfde geldt ten aanzien van de verplichtingen van de werkgever: boven werden enkele voorbeelden gegeven
van excessieve verplichtingen die, op grond van de goede trouw, door
bepaalde rechtspraak aan de werkgever werden opgelegd.
Wat de beperkende rol van de goede trouw betreft, zij mag er niet
toe leiden dat op grond van de billijkheid de juiste rechtsverhoudingen tussen de partijen wordt miskend. De billijkheid mag dan al
de uitoefening van subjectieve rechten kunnen beperken, zij is geen
reden om de draagwijdte van een wet of van een arbeidsovereenkomst te wijzigen(452).
Men zou kunnen stellen dat ook een beroep op de goede trouw te
goeder trouw moet gebeuren ...
144. Tenslotte mogen ook de eigen wetmatigheden van het arbeidsovereenkomstenrecht niet door een onverantwoord beroep op de
goede trouw terzijde worden geschoven. Zo ziet het ernaar uit dat
specifieke regelen en kenmerken van het arbeidsrecht zich meestal
zullen verzetten tegen een succesvol inroepen van rechtsverwerking
in arbeidszaken. Dit doet echter geen afbreuk aan wat voorafgaat.
Uiteindelijk is, zoals Prof. LENAERTS het stelde, voor een goede
rechtsbedeling een evenwicht noodzakelijk tussen de autonomie van
het arbeidsrecht en de verbondenheid van deze discipline met de

(451) JAMOULLE, M., Le contrat de travail, II, Luik, Faculte de Droit, d'Economie et de
Sciences sociales de Liege, 1986, 128.
(452) Cass., 3 februari 1950, Arr. Cass., 1950, 355; Arbrb. Charleroi, 24 juni 1985, J. T. T.,
1985, 366.
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andere takken van het recht waaruit vele sociaalrechtelijke regelingen
zijn ontstaan en waarrnee zij nog steeds verband houden.(453).

(453)

LENAERTS,

22-26.
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H., ,Cassatierechtspraak in sociale zaken", T.P.R., 1987, 588-590, nrs.

SOMMAIRE
LA BONNE FOI EN DROIT DU CONTRAT DE TRAVAIL: UNE INCITATION AU RESSOURCEMENT ETA LA Rl~JNTEGRATION

En point de depart, !'auteur pose que le droit du travail n'est pas et ne peut pas
etre une branche enW:rement autonome du droit mais doit demeurer ouvert a une
large integration dans !'ensemble du droit. Selon lui, l'opportunite d'une fecondation permanente du droit du travail par le droit commun trouve une excellente
illustration dans la matiere de la bonne foi.
Le developpement et !'application nuancee des regles de la bonne foi, tels qu'ils sont
apparus au cours des dernieres annees dans les autres branches du droit prive, se
retrouvent assez peu expressis verbis dans le droit du contrat de travail; ceci est sans
doute dii entre autres au relatif «isolement» qui, dans ce domaine de droit, va de
pair avec ]'existence de juridictions autonomes du travail. De l'avis de !'auteur,
l'autonomie du droit du travail ne s'oppose pas ace que la bonne foi contribue au
developpement du droit des contrats de travail et qu'elle exerce unimportant effet
d'innovation a l'endroit de certains aspects du droit du travail.
Dans la phase de la demande d'emploi et de la selection, on peut se fonder sur les
principes de la correction pour obliger l'employeur, qui occupe une position de force
dans cette situation, a observer les regles de bonne foi. Ceci depasse largement la
force obligatoire et la portee concrete de la C.C.T. n° 38.
Au stade de la conclusion du contrat de travail, !'application des principes du droit
civil de la bonne foi, avec les additions requises par certains aspects typiques du droit
du travail, a conduit depuis longtemps deja a des solutions satisfaisantes.
Dans la matiere des obligations des parties, la fonction interpretative et suppletive
de la bonne foi peut constituer un apport d'importance. L'existence de dispositions
legales et conventionnelles concretes regissant cette matiere ne signifie pas que les
parties ne soient tenues qu'au strict respect de ces seules dispositions. La bonne foi
dans !'execution d'un contrat de travail implique que ces dispositions doivent
eventuellement s'interpreter largement et etre completees par d'autres regles. Dans
la problematique de l'incapacite de travail permanente, la Cour de Cassation s'est
engagee dans une autre voie au depart d'une definition restrictive de la notion de
travail convenu. Si les praticiens du droit et les juges du fond abordent cette matiere
plus nettement en termes de bonne foi, ce qui n'est le cas que sporadiquement
jusqu'ici, un revirement n'est peut-etre pas exclu a terme.
Dans la definition de la base juridique et des limites du ius variandi de 1' employeur,
le droit du travail a elabore ses propres constructions qui n'ont cependant pas de
fondement solide et coherent et negligent inutilement les principes du droit commun.
Un recours plus net aux regles de bonne foi peut y remedier et veiller neanmoins,
moyennant les nuances necessaires, au respect des preoccupations specifiques du
droit du travail.
La bonne foi apporte une contribution essentielle a la solution des problemes
afferents au pouvoir disciplinaire de l'employeur ou aux inventions dans les liens
d'un contrat de travail, ces matieres n'etant reglees ni par la loi ni par des
dispositions de C.C.T.
Dans l'importante matiere de l'abus du droit de licenciement ou de demission, le
recours a !'actuelle repartition affinee des droits subjectifs qui permet une applica-
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tion minutieuse de la theorie de la bonne foi, peut contribuer a preciser les cria:res
a utiliser et la definition de la tache du juge.
Le controle marginal allant de pair avec la theorie de l'abus de droit offre du reste
au juge, d'une maniere generale, une base juridique et un appui dans la fac,:on de
s'acquitter de la mission delicate de statuer dans des affaires qui touchent a la
politique sociale et economique de l'employeur. Ce controle justifie et explique
comment le juge s'abstient de tout jugement d'opportunite pour n'examiner que la
Iegitimite des decisions de l'employeur.
En conclusion !'auteur met en garde contre tout exces. Invoquer trop facilement la
bonne foi en matiere de droit des contrats de travail peut conduire a la violation
d'autres principes de droit et compromettre la securite juridique. En fin de compte,
une bonne administration de la justice requiert un equilibre entre l'autonomie du
droit du travail et les liens de cette discipline avec les autres branches du droit dont
sont issues de nombreuses regles de droit social et avec lesquelles elles demeurent
encore en rapport.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS PRINZIP DES OUTEN GLAUBENS UND DAS ARBEITSVERTRAGSRECHT: BIN
ANSATZ ZUR ERNEUERUNG UND REINTEGRATION

Der Verfasser geht davon aus, daB das Arbeitsrecht keine vollig autonome Rechtsbranche ist, noch sein kann, sondern sich fiir eine umfassende Eingliederung in das
gauze Rechtssytem aufschlieBen muB. Inwieweit eine kontinuierliche Beeinflussung
des Arbeitsrechts durch das Gemeinrecht wiinschenswert sei, kann nach Ansicht des
Verfassers am Beispiel des guten Glaubens sehr gut illustriert werden.
Der Aufschwung und die nuancierte Anwendung, die die Rechtsfigur des guten
Glaubens in den letzten Jahren in den anderen Branchen des Privatrechtes vorzeigte,
setzte sich im Arbeitsvertragsrecht expressis verbis kaum durch, was wahrscheinlich
auch der relativen ,Einzelstellung" dieser Figur, die in diesem Rechtsbereich mit
der Existenz autonomer ArbeitsgerichtshOfe zusammenhangt, zuzuschreiben ist.
Der Verfasser belegt, daB sich die Autonomie des Arbeitsrechtes der Tatsache nicht
widersetzt, daB die Figur des guten Glaubens auch das Arbeitsvertragsrecht befruchtet und daB im Zusammenhang mit gewissen arbeitsrechtlichen Aspekten von dieser
Figur eine wichtige erneuernde Wirkung ausgehen kann.
In der Phase eines Anstellungsgesuchs und einer Auswahl kann man sich auf die
Prinzipien des anstandigen Handelns stiitzen, urn den in dieser Lage tiber eine
Machtstellung verfiigenden Arbeitgeber dazu zu verpflichten, den guten Glauben
zu beachten. Die konkrete Bindung und die Reichweite des Tarifvertrages Nr. 38
wird dabei erheblich iiberstiegen.
Im Bereich des Eingehens eines Arbeitsvertrags fiihrt die Anwendung der zivilrechtlichen Prinzipien des guten Glaubens, mit der fiir einige typisch arbeitsrechtliche
Aspekte erforderlichen Erganzung schon liingst zu befriedigenden Losungen.
Die interpretative und erganzende Wirkung des guten Glaubens konnen in der Sache
der ,Verpflichtung der Parteien" einen wichtigen Beitrag leisten. Die Existenz
konkreter, gesetzlicher und konventioneller Verordnungen in dieser Hinsicht
bedeutet keineswegs, daB die Parteien nur verpflichtet sind diesen Bestimmungen
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nachzukommen. Der gute Glaube bei der Ausflihrung eines Arbeitsvertrages umfaBt, daB diese Verpflichtungen gegebenenfalls breit interpretiert und von anderen
Bestimmungen ergiinzt werden miissen. In der Problematik der endgiiltigen Arbeitsunfiihigkeit hat der Kassationshof einen anderen Weg gewiihlt, indem er den Begriff
bedungene Arbeit sehr eng behandelte. Wenn die Rechtspraktiker und die Faktenrichter diese Angelegenheit deutlicher im Zusammenhang mit dem guten Glauben
behandeln wiirden, was bisher nur selten geschehen ist, ist eine Wende auf liingere
Prist vielleicht nicht auszuschlieBen.
Bei der Bestimmung der juristischen Grundlage und der Grenzen des ius variandi
des Arbeitgebers, hat das Arbeitsrecht eigene Konstruktionen entworfen, die eine
solide und koherente Basis verfehlen und unnotigerweise die Prinzipien des Gemeinrechtes miBachten. Eine deutlichere Anrufung der Figur des guten Glaubens kann
diesen Mangel abhelfen und dennoch dariiber hiiten daB, unter der Voraussetzung
der erforderlichen Nuancierungen, die spezifischen Bekiimmernisse des Arbeitsrechtes nicht beeintriichtigt werden.
Der gute Glaube leistet einen wesentlichen Beitrag zur Losung der Problematik der
Disziplinargewalt des Arbeitgebers und dieser der Erfindungen im Arbeitsverhiiltnis, die beide weder gesetzlich noch durch Tarifvertragsbestimmungen geregelt
werden.
Im wichtigen Bereich des MiBbrauchs des Riicktrittrechtes kann die Anwendung der
bestehenden verfeinerten Einteilung der subjektiven Rechte, die die akurateste
Anwendung der Lehre des guten Glaubens ermoglicht, fur eine Verdeutlichung der
zu handhabenden Kriterien und flir eine genauere Umschreibung der Aufgabe des
Richters sorgen.
Die mit der Lehre des RechtsmiBbrauches zusammenhangende Marginaliiberpriifung bietet ja im allgemeinen eine juristische Basis fiir und einen Anhaltspunkt bei
der Art und Weise wie der Richter die delikate Aufgabe ausfiihren muB, in
Angelegenheiten die sich auf die soziale und wirtschaftliche Fiihrung des Arbeitgebers beziehen, ein Urteil zu sprechen. Sie verantwortet es und erkliirt, warum der
Richter auf eine Opportunitiitsbeurteilung verzichtet und nur die RechtmiiBigkeit
der Fiihrungsentscheidungen des Arbeitgebers iiberpriift.
In seinem BeschluB warnt der Verfasser allerdings vor Ubertreibung. Das all zu
leichte Anrufen des guten Glaubens in Angelegenheiten des Arbeitsvertragsrechtes
kann zu Verst6Ben gegen andere Rechtsprinzipien flihren und kann die Rechtssicherheit gefiihrden. Schlie13lich ist flir eine gute Rechtspflege zwischen der Autonomie des Arbeitsrechtes und der Verbundenheit dieser Disziplin mit anderen Rechtsbranchen, aus denen viele sozialrechtliche Regelungen hervorgegangen sind und mit
denen sie noch immer im Zusammenhang stehen, eine Abwiigung erforderlich.

SUMMARY
THE CONCEPT OF GOOD FAITH AND THE LABOUR LAW: THE BEGINNING OF
AN INNOVATION AND A REINTEGRATION

The author assumes that labour law is not and may not constitute a legal discipline
in its own right, but must be capable of being integrated in a broad range of legal
topics. In his view, it is possible to illustrate the desirability of a continuous input
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of the normally applicable system into labour law by reference to the concept of
good faith.
The rise and the careful application of the notion of good faith in other fields of
private law never really took place explicitly in the field of labour contracts, which
may be due in part to the relatively , ,separate'' nature of this area of the law which
is matched by the existence of separate industrial courts. The author demonstrates
that the autonomy of labour law is not irreconcilable with a gradual ,accommodation" of the notion of good faith, and that this concept could have an important
innovative effect on certain aspects of this branch of the law.
At the application and appointment stage, the principles of reasonable behaviour
could be relied upon in order to compel the employer, who in such situations
exercises a certain position or power, to observe standards of good faith. This goes
far beyond the actual binding effect and scope of Collective Bargaining Agreement
No. 38.
As regards the conclusion of the labour contract, the application of civil law
standards of good faith, with certain additional elements as far as certain typical
aspects of labour law are concerned, has for some time now yielded satisfactory
results.
The interpretative and complementary effect of good faith may make an important
contribution to the area of the rights and duties of the parties. The existence of actual
legislative and contractual provisions to that effect does not mean that the parties
are only bound to follow these provisions strictly. Good faith in the performance
of contracts implies that these rights and duties may need to be interpreted more
broadly and supplemented by other rules. In the field of permanent incapacity for
work, the Cour de Cassation, by applying a very strict approach towards the concept
of , ,contracted labour'', has taken a different direction. If legal practitioners and
the courts dealing with the facts approach these issues more clearly in terms of good
faith, which has hitherto only rarely been the case, the possibility of a change of
course in the long term cannot be excluded.
In determining the legal basis and the limits of the ius variandi of the employer,
labour law has developed its own constructions which ack a solid and coherent basis
and unnecessarily leave aside the principles of the normally applicable law. Applying
the concept of good faith more explicitly could remedy this situation and, whilst
making a differentiated use of these concepts can ensure that the specific concerns
of labour law are not undermined.
The notion of good faith makes a sizeable contribution towards finding a solution
of the problem of the disciplinary powers of the employer, as well as that of
inventions made in the course of the inventor's employment, both being areas
which are covered neither by legislation nor by collective bargaining agreements.
In the crucial area of abuse of the right of dismissal, the existing sophisticated
classification of subjective rights, which makes for the most accurate application
of the good faith theory, may be used in order to clarify the criteria to be applied
and to obtain a more precise definition of the task of the courts.
Moreover, the concept of marginal assessment, which is closely related to the theory
of abuse of law, provides a general legal basis and a frame of reference for the
manner in which the courts carry out the delicate task of taking decisions in matters
which relate to the social and business strategy pursued by the employer. This
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concept justifies these decisions, and explains why the courts refrain from assessing
matters of policy and merely consider the lawfulness of the employers' policy
decisions.
In his conclusion, the author warns against exaggeration. To rely on good faith at
the slightest opportunity in the field of labour contracts could lead to a violation
of other legal principles and undermine legal certainty. Ultimately, the sound
administration of justice requires a balance between the autonomy of labour law
and its close relationship with other branches of the law which have given rise to
many rules of industrial law and with which they continue to show some affinity.

RESUMEN
LA BUENA FE EN EL DERECHO DE TRABAJO: UN COMIENZO DE REGRESO A
LAS FUENTES Y SU REINTEGRACION

El autor parte del principio de que el derecho de trabajo no es, ni puede ser, una
rama del derecho totalmente autonoma, sino que tiene que estar abierto a una
amplia integracion del derecho en su conjunto. Segun el, la conveniencia de una
alimentacion permanente del derecho de trabajo por el derecho comun puede
demostrarse muy bien po medio del principio de la buena fe.
El exito y la aplicacion matizada que ha conocido el fenomeno de la buena fe durante
los ultimos afios en las otras ramas del derecho privado, ha penetrado poco
,expressis verbis" en el derecho de los contratos de trabajo, Io que tal vez se deba
entre otros al ,aislamiento" relativo que implica, en este campo del derecho, la
existencia de jurisdicciones laborales autonomas. El autor demuestra que Ia autonomia del derecho de trabajo no se opone a que el fenomeno de la buena fe tambien
,fermente" en el derecho de los contratos de trabajo y que, para ciertos aspectos
del derecho de trabajo, este fenomeno pueda surtir un importante efecto renovador.
En la fase de ,solicitacion y selecci6n", es posible basarse en los principios de la
accion razonable, para obligarle al empleador, que en esta situaci6n tiene una
posicion de fuerza, a observar la buena fe. Aqui se sobrepasan en amplia medida
el vinculo y el alcance concretos del convenio colectivo de trabajo n° 38.
En el campo de Ia ,perfeccion del contrato de trabajo", Ia aplicacion de los
principios de derecho civil de la buena fe, con el complemento que requieren algunos
aspectos tipicos del derecho de trabajo, conduce a soluciones satisfactorias, desde
hace tiempo ya.
Los efectos interpretativo y supletorio de Ia buena fe pueden hacer una aportacion
importante en Ia materia de los ,deberes de las partes". La existencia de prescripciones legales y convencionales concretas en este campo, no significa que las paries
solamente deban cumplir de manera rigurosa esas disposiciones. La buena fe en la
ejecuci6n de un contrato de trabajo implica que esos deberes eventualmente tienen
que ser interpretados de manera amplia y tienen que ser completados con otros. En
la problemlitica de la incapacidad de trabajo definitiva, el Tribunal Supremo ha
tornado otra direccion, partiendo de un enfoque muy estrecho de la nocion de
trabajo estipulado. Aunque los juristas y los jueces dictando sentencias en causas
determinadas, enfoquen esta cuesti6n mas claramente en terminos de buena fe, lo
que hasta hoy solo se ha hecho esporadicamente, quizas no pueda descartarse un
cambia de orientacion a largo plazo.
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En la determinacion de la base juridica y de los limites del ,ius variandi" del
empleador, el derecho de trabajo ha creado sus propias reglas, que carecen de una
base salida y coherente y que indebidamente ignoran los principios del derecho
comun. Una invocacion mas marcada del fenomeno de la buena fe puede remediarlo
y, a condicion que se hagan los matices necesarios, cuidar al mismo tiempo de que
no se menoscaben los objectivos especificos del derecho de trabajo.
La buena fe contribuye efectivamente ala solucion de la problematica del ,derecho
disciplinario del empleador" y de las ,invenciones en un contexto del trabajo", que
no estan reguladas ni por la ley, ni por disposiciones de convenio colectivo.
En la materia importante del abuso del ,derecho a la dimision", el uso de la
clasificacion refinada existente de los derechos subjetivos, que permite la aplicacion
mas puntual de la doctrina de la buena fe, puede aclarar los criterios a utilizar y
describir de manera mas precisa la mision del juez.
Ademas, la verificacion marginal que implica un abuso de derecho ofrece generalmente una base juridica para y un pun to de apoyo en la manera en que el juez tiene
que efectuar la mision delicada de juzgar en asuntos que se refieren a la politica
social y economica del empleador. Esta verificacion sirve de justificacion y explica
como el juez se abstiene de una apreciacion de oportunidades y solo examina la
legalidad de decisiones de politica del empleador.
En su conclusion, el autor advierte sin embargo que no hay que exagerar. El invocar
demasiado rapidamente la buena fe en asuntos de derecho de trabajo puede llevar
a la violacion de otros principios del derecho y puede llegar incluso a amenazar la
seguridad en el tr::ifico juridico. Finalmente, para una buena administracion de
justicia, hace falta un equilibria entre la autonomia del derecho de trabajo y la
relacion de esta disciplina con las otras ramas del derecho de las que han nacido
muchas regulaciones de derecho social y con que todavia guardan relacion.
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